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Žlutomodré Velikonoce
Milí Jablonečané,

naší společností teď rezonuje téma invaze na
Ukrajinu a bylo by nepatřičné se mu zde vyhnout. 

Do Jablonce přicházejí v těchto dnech stovky
ukrajinských žen s dětmi a vyvolává to mnoho otá-
zek. Ale jsou to lidé, kteří sdílejí stejné západní
hodnoty jako my, věří ve stejného boha, v dubnu
také oslaví Velikonoce, naše kulturní a jazyková
blízkost jsou evidentní. Ekonomickýma očima vi-
děno jsou i vítanou pomocí pro pracovní trh. 

Ano, stát, kraj i město to bude stát nějaké peníze,
ale od toho si tvoříme rezervy pro mimořádné
události. Ano, dohadujeme se na radnici i na kra-
ji, jak co udělat, co kdo zaplatí, jak si rozdělíme
úkoly. Ale to jsou jen technikálie, které my, politi-
ci, musíme být schopni řešit, protože od toho sedí-
me ve svých úřadech. Ale současně si také moc
dobře uvědomujeme, že i když aktuálně řešíme
problém „Ukrajina“, nesmíme trpět sociální slepo-
tou pod vlastním svícnem a pro pomoc jedněm za-
nedbat péči o vlastní lidi. Ani ukrajinští uprchlíci
nečekají, že přijdou do prostředí, které se po pár
dnech zhroutí pod náporem úkolů s jejich vstře-
báním do naší společnosti.

Víme, že naše solidarita musí být spravedlivá pro
všechny a nesmí přesáhnout mez, za kterou už ji

naše společnost nedokáže akceptovat. Sobectví?
Nikoli. Je to jediný možný přístup, který zaručí tr-
valou shodu na způsobu a míře pomoci těm, kteří
se u nás potřebují dočasně schovat před válkou
nebo se rozhodnou a zvolí Jablonec jako svůj nový
domov. Češi jsou mistři organizace a improviza-
ce, máme geneticky zakódováno pomáhat v nouzi.
Proto nepochybuji, že vlnu matek s dětmi prchají-
cích před šíleným ruským barbarem zvládneme
i v Jablonci dobře. 

A stejně jako jsme sebevědomě propluli rozbou-
řenými vodami kovidové krize, začali jsme se už
připravovat na příští rok, kdy na městský rozpočet
naplno dolehne skokové zvýšení energií a inflace.
Jeden by si řekl, že nám toho osud naložil v krát-
ké době už příliš. Ale všechno má svá řešení
a optimisticky říkám, že si víme rady, jak udržet
zdravý městský rozpočet, rozvoj města a co nejví-
ce v normálu dosavadní úroveň života v Jablonci.
Tomu se podrobněji budeme věnovat i v dalších
číslech Jabloneckého měsíčníku. 

Na závěr dovolte, abych vám popřál krásné
Velikonoce, které nám připomenou, že se vyplatí
neztrácet víru, že bude líp...

Milan Kouřil, 
náměstek primátora

Foto Petr Zbranek
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„Snažíme se Jablonečanům zjednodušit a ulehčit třídě-
ní. Navíc naším hlavním cílem je zvýšit množství třídě-
ného a snížit množství směsného komunálního odpadu.
Proto chceme zavádět tzv. individuální sběr tříděného
odpadu, který spočívá v tom, že ke každému rodinnému
domu nebo menšímu bytovému domu město zdarma
poskytne navíc nádoby na papír a plast,“ říká náměstek
pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil.

Jablonečanům přinese tato změna výrazné zjednodu-
šení a ulehčení třídění odpadu. „Nebudou již muset
chodit s tříděným odpadem na veřejná sběrná místa
a odpad se bude odvážet v pravidelných intervalech pří-
mo od jejich domu. Tento systém je zavedený v celé řa-
dě obcí České republiky a v naprosté většině jsou s ním
pozitivní zkušenosti. Kromě zvýšení množství tříděného
odpadu a vysokého komfortu pro občany je další výho-
dou snížení množství směsného komunálního odpadu,
větší pořádek na veřejných stanovištích tříděného odpa-
du, větší odměna od společnosti EKO-KOM, a. s., ale
i kvalita vytříděného materiálu,“ konstatuje Barbora
Šnytrová z oddělení správy místního hospodářství. 

Kdy a kde budou stát nové popelnice
Nové nádoby budou také černé, lišit se budou barevný-
mi úchyty na víku. Velikost bude dvojí – 120 nebo 240 lit-
rů podle velikosti domu. „Nádoby si občané umístí na
vlastní pozemek a budou je přistavovat v určený den na
svozovou trasu. Plasty se budou svážet 1× za 14 dní, papír
1× za 4 týdny. Pokud někdo nebude souhlasit s umístě-
ním nádob k domu, např. kvůli nedostatku místa, bude
mít možnost se ze systému individuálního sběru odhlá-
sit,“ připomíná náměstek Kouřil.

Rozmisťování nádob bude probíhat průběžně dle jed-
notlivých lokalit od 1. června do konce roku 2022. „Začne
se v oblasti Kokonína a Vrkoslavic, v srpnu bude násle-
dovat Žižkův vrch, jižní část centra města a okolí no-
voveského koupaliště, v říjnu zbytek centra, Šumava,
Jablonecké Paseky a Mšeno, na závěr budou nádoby

rozmístěné v Rýnovicích, Lukášově a na Proseči,“ infor-
muje Šnytrová.

Jak se bude individuální systém sběru rozbíhat a sta-
ne se postupně pevnou součástí odpadového hospodář-
ství, budou se rušit některá stanoviště tříděného odpadu
v lokalitách s převažující zástavbou rodinných domů.
„Případně na nich zůstanou pouze kontejnery na sklo,
kovy, textil a elektro,“ doplňuje Barbora Šnytrová.

Začátek je v Kokoníně
Bydlíte v Kokoníně nebo na Vrkoslavicích? Pak právě vy
v tomto vydání Jabloneckého měsíčníku naleznete in-
formace k individuálnímu systému sběru. Pokud z jaké-
hokoli důvodu nebudete chtít nádoby na svém pozemku,
máte samozřejmě možnost odmítnout. A to prostřednic-
tvím přiloženého letáku. Oddělíte jeho spodní část a vy-
plněnou ji odevzdáte nebo pošlete poštou či e-mailem
(odpady@mestojablonec.cz) na oddělení správy místní-
ho hospodářství. „Vděční budeme také za zpětnou vazbu
od vás. Tu zasílejte také na zmíněný e-mail,“ vyzývá
Šnytrová.

Proč další nádoby na odpad
Individuální svoz využitelných složek odpadu se zavádí
v souvislosti s novým zákonem o odpadech, který nutí
obce zásadně měnit pohled na odpadové hospodářství,
minimalizovat skládkování a přejít na systém oběhové-
ho hospodářství. „Až 60 % hmotnosti odpadu v popelni-
cích na směsný odpad tvoří materiálově využitelné od-
pady, mezi nimi i papír a plasty. Tyto odpady pak končí
bez využití ve spalovně či na skládce, přitom by šly pou-
žít jako surovina pro další výrobu,“ vypočítává Kouřil,
podle kterého má individuální systém svozu tříděného
odpadu přispět k větší separaci, více zapojit obyvatele
do třídění, snížit množství směsného komunálního od-
padu a přinést větší čistotu kolem veřejných stanovišť
kontejnerů. „Třiďte odpad! Má to smysl,“ uzavírá ná-
městek pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil. (jn)
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Nádoby na plast a papír 
směřují k rodinným domům 
Pilotní projekt individuálního sběru tříděného odpadu připravuje nyní Jablonec nad Nisou.
Ten spočívá v bezplatném rozmístění nádob na papír a plasty přímo k rodinným nebo
menším bytovým domům. První lokalitou bude Kokonín a Vrkoslavice, kde se nádoby
na tříděný odpad u domů objeví v červnu. Postupně se nádoby na papír a plasty budou
rozmisťovat v dalších částech města. 

■ Jaký papír
a plasty se třídí
Od 1. června začne město roz-
misťovat zdarma nádoby na
papír a plast k rodinným
a menším bytovým domům.
Podle potřeby budou nádoby
120 nebo 240litrové. K nim
dostanou obyvatelé také roz-
pis, kdy je přistavovat na svo-
zovou trasu. Pojďme si znovu
připomenout, co do těchto dvou
nádob patří a co určitě ne.

Papír vhazujete do černé
popelnice s modrými uchy,
která se bude vyvážet jednou
měsíčně. Patří do ní papírové
obaly, noviny, časopisy, ro-
zřezané nebo sešlápnuté kar-
tony a lepenkové krabice, se-
šity, paperbacky, knihy bez
vazby, kancelářský papír, pyt-
líky od mouky apod. Určitě do
nádob na papír nevhazujte
uhlový (karbonový) papír ne-
bo ten jakkoli znečištěný
(mastný, znečištěný od barev
po malířích, od masa a potra-
vin), nápojové kartony. 

Plasty vhazujte do černé ná-
doby se žlutými uchy, ty se
budou vyvážet dvakrát do
měsíce, jelikož plastů se na-
hromadí v domácnostech da-
leko více. Patří do nich PET
lahve, kelímky od jogurtů,
obaly od špaget, bonbonů,
chipsů apod., obaly od šampo-
nů a kosmetiky, menší ka-
nystry od drogerie, obaly a ba-
lící folie od spotřebního zboží,
pěnový polystyren (ale jen je-
ho menší kousky), víčka od
instantní kávy, krabice od
džusů, mléka, rajského pro-
tlaku či nápojový karton,
v němž bylo víno. Rozhodně
do těchto nádob nepatří pod-
lahové krytiny, PVC, stavební
polystyren, novodurové trub-
ky, koberce, obaly od olejů,
silně znečištěné nebo ty od
nebezpečných látek, chemi-
kálií či barev, molitan.

Foto 3x archiv MMJN
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Stavba kanalizace v Kamenné
V Kamenné ulici bude město pokračovat ve
výstavbě dešťové kanalizace a rekonstrukci
dalších sítí. 

Práce jsou rozdělené do dvou let a náklady na
městskou část přesáhnou 19 milionů Kč včetně
DPH. K městskému projektu se opět připojí re-
konstrukce dalších správců sítí, letošní etapa
potrvá do října.

„Staveniště předáme zhotoviteli na začátku
dubna. Ulice Kamenná bude uzavřená v celé ší-
ři od Dolního náměstí po křižovatku s ulicí
Smetanovou. Dělníci začnou pracovat od Dol-
ního náměstí směrem vzhůru, od kina Radnice
dolů bude najíždět technika na stavbu,“ říká
náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček s tím,
že druhá etapa projektu je plánovaná na obdo-
bí duben–říjen 2023 a završí ji finální povrch
z dlažby. „Jde opět o velmi koordinačně, časově
a prostorově náročnou akci,“ dodává náměstek.

Parkování nebude možné v ulici Kamenné,
ani na Dolním náměstí. Dopravní omezení se
odrazí v provozu MHD: linky č. 101, 107, 110,
112, 115 a školní 132 směr Mšeno pojedou
z aut. nádraží na ulici 5. května – Mostecká –
Podhorská – Smetanova – Hasičská (zastávka Ob-
chodní akademie) a dále po své trase, vynecha-
jí zastávku Kamenná. Linky č. 103 a 116 směr
kino Radnice a divadlo pojedou z aut. nádraží
na ulici 5. května – Mostecká – Podhorská – Sme-
tanova – Mírové náměstí (zastávka Mírové ná-
městí, Radnice) a dále po své trase, vynechají
zastávku Kamenná. 

V roce 2023 bude v ulici Kamenná nová deš-
ťová kanalizace, zrekonstruovaná komunikace
včetně chodníků, nová kabeláž veřejného
osvětlení a svítidla, opravené budou kanalizač-
ní přípojky z radnice a uložené rezervní chrá-
ničky pro budoucí vložení metropolitní sítě. Po
rekonstrukci bude také jednotná kanalizace
a vodovod (investor SVS, a. s.), plynovod (inves-
tor GasNet, s. r. o.) a silnoproudé rozvody (in-
vestor ČEZ Distribuce, a. s.), nově postavený
bude teplovod (investor JE, a. s.). 

Lesní bude širší, přibude chodník 
a dešťovka
Od dubna do října se bude pracovat v ulici
Lesní. Rekonstrukce za 12,7 mil. korun se tý-
ká části od železničního přejezdu po křižo-
vatku s ulicemi Lesní stezka a Liliová. 

Ulice Lesní se až po křižovatku s ulicí Zele-
nou rekonstrukcí rozšíří na šest metrů, vzniknou
parkovací zálivy, jednostranný chodník a dvě
zastávky MHD. Rekonstrukce pamatuje i na stav-
bu dešťové kanalizace, do níž se napojí všechny
dešťové svody ze zdejších objektů. Objízdná tra-
sa pro linku č. 117 MHD povede obousměrně
ulicemi Lesní – Raisova – Táboritská – Lesní
stezka – Liliová a dále po dosavadní trase.

Nový povrch ulice K. Čapka
V dubnu odstartuje také rekonstrukce komu-
nikace v ulici Karla Čapka za 5,5 mil. korun.

Potrvá do srpna a završí rekonstrukci inže-
nýrských sítí – kanalizace, vodovodu a plynu.
V rámci stavby přibude také chodník a rekon-
strukcí projde veřejné osvětlení. 

Pokračování kokonínské kanalizace
Na celý duben se uzavře část ulice Na Svahu,
a to od křižovatky s ulicí Rychnovská po uli-
ci Jasanová. 

Důvodem je pokračování projektu Kanaliza-
ce Kokonín. MHD se uzavírka nedotkne, ob-
jízdná trasa bude vedená ulicí Rychnovská. 

Staví se už od března 
Od začátku března pokračují opravy v ulici
Hřbitovní. 

Uzavře se tak dvouletý projekt, který začal lo-
ni, město za letošní část zaplatí více jak 9 mil.
korun. Uzavírka části ulice potrvá do srpna. 

„Letos rekonstrukci v ulici Hřbitovní dokon-
číme, pracujeme v úseku od křižovatky s ulicí
Stavbařů po tzv. hospodářský vjezd do nemoc-
nice,“ přibližuje náměstek pro rozvoj města.
Výsledkem dvouleté stavby bude zrekonstruo-
vaná ulice, nový chodník a parkoviště u ulice
Stavbařů pro 13 vozů, do podélných parkova-
cích stání se vejde 22 aut, další novinkou jsou
dvě autobusové zastávky. Součástí projektu je
rovněž rekonstrukce veřejného osvětlení v uli-
cích Hřbitovní a 28. října, které bude tvořit 17 sto-
žárů s 19 svítícími body, a úprava zeleně.

Upravený provoz MHD je na dvou linkách:
č. 103 (směr Horní Proseč – Aut. nádraží – Pa-
seky) ze zastávky Na Roli pokračuje ulicemi
Rýnovická a Riegrova, náhradní zastávka
Nemocnice je v kopci směrem k hlavnímu
vchodu do nemocnice. Dále jede ulicemi Žitná,
Petra Bezruče a 28. října (náhr. zastávka
Nemocniční za křižovatkou s ulicí Petra Bez-
ruče se přesune o 150 m směrem k centru).
Z ulice 28. října pokračuje spoj do ulice
Rýnovická a dále po své aktuální trase. Ve smě-
ru z Horní Proseče do Pasek vynechává zastáv-
ky Urnový háj a Koloniál. V opačném směru je
provoz linky bez omezení. Linka č. 116 (Rý-
novice, Želivského – Aut. nádraží – Nádraží Jab-
lonecké Paseky a zpět) ze zastávky Na Roli po-
kračuje ulicí Rýnovická do zastávek Nemocnice
a Petra Bezruče, v ulici 28. října se napojí na
svou trasu. V opačném směru zastavuje na za-
stávkách Petra Bezruče a Nemocnice. Linka
obousměrně vynechává zastávky Urnový háj,
Koloniál a Nemocniční. 

Do srpna bude zavřená Letní
Úplně uzavřená je do srpna ulice Letní v Ko-
koníně. Důvodem je stavba vodohospodář-
ských sítí, investorem je společnost SVS, a. s.

Objízdná trasa vede přes obce Jistebsko,
Krásnou a Dolní Černou studnici, dále pak jab-
loneckými ulicemi 5. května, Pražská a Podhor-
ská. Osobní automobily mohou využívat ulici
Krkonošskou. 

Co se týká MHD, pak linka č. 113 (Aut. nádra-
ží – Malé Vrkoslavice – Kokonín) ze zastávky
Vrkoslavice, Janáčkova pokračuje ulicemi Praž-
ská a Rychnovská do zastávek Horní Kokonín
a Kokonín, pošta, kde je pro část spojů konečná,
nástup a výstup je na zastávce Kokonín, pošta
před okružní křižovatkou ve směru z centra.
Spoje pokračující do Kokonína, IMP a Rych-
nova jedou po obvyklé trase. Linka vynechává
zastávku Krkonošská a neobsluhuje zastávku
Kokonín, pošta v Letní ulici. 

Cyklopruhy v Palackého 
V dubnu zahájí město realizaci cyklopruhů
ulice Palackého – 2. část v úseku od křižo-
vatky s ulicí Riegrova k lávce před okružní
křižovatkou Ostrý roh. 

Náklady jsou vyčíslené na 15,5 mil. Kč, při-
čemž dotace z EU a státní pokladny činí 5,5 mil.
korun. 

„V ulici Palackého se vodorovným a svislým
dopravním značením vymezí cyklopruhy, sta-
vebně se upraví šířka ulice, přechodů i tvar zá-
livů autobusových zastávek,“ popisuje náměs-
tek Roubíček s tím, že rekonstrukcí projde také
veřejné osvětlení, a to včetně přemístění stožá-
rů. Vyšší bezpečnost chodců zajistí středové ost-
růvky na přechodech. Tato část projektu se do-
končí letos v září, ta druhá odstartuje letos
v červnu. Stavba neovlivní provoz MHD, jen se
kvůli úpravám zálivů budou zastávky autobusů
operativně posouvat. (jn)

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

Stavební sezóna začíná v dubnu
Od dubna se rozhoří v Jablonci nad Nisou naplno stavební sezóna. Ač některé
stavby už započaly, jiné mají termín svého zahájení stanovený právě na začátek
dubna. Tou největší bude zcela jistě ta v Kamenné ulici. Důležité pro průjezdnost
města a změny tras městské hromadné dopravy budou ovšem i další stavby. 

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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„Válečný konflikt na Ukrajině vyvolal v celé spo-
lečnosti řadu aktivit, které mají pomoci jak li-
dem přímo na Ukrajině, tak ukrajinským
uprchlíkům přicházejícím na naše území. Ani
Jablonec nad Nisou nechce stát stranou, proto
jsme se napříč politickým spektrem shodli na
tomto finančním příspěvku,“ komentuje roz-
hodnutí jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

Statutární město Jablonec nad Nisou od sa-
mého počátku válečného konfliktu začalo činit
kroky vedoucí k řešení situace uprchlíků.
„Vytvořili jsme komunikační kanál na webu
města, kde jsou soustředěné a průběžně aktua-
lizované informace pro uprchlíky, a to i v ukra-
jinštině. Jsme v kontaktu s okresní hospodář-
skou komorou, navázali jsme úzkou spolupráci
s ukrajinskou menšinou v Jablonci a téměř
okamžitě jsme se připojili k rozhodnutí o po-
skytování MHD pro držitele ukrajinského pasu
zdarma,“ říká primátor Čeřovský a pokračuje:
„Se starosty obcí v rámci našeho ORP diskutu-
jeme ohledně možných volných ubytovacích
kapacit a zároveň pracujeme na vlastním pře-
hledu volných kapacit městských bytů pro pří-
padné ubytování ukrajinských uprchlíků. Ti-
pujeme vhodné skladovací prostory, tvoříme
databáze kontaktů na tlumočníky z ukrajinšti-
ny, odbor humanitní jedná s TJ Sokol Jablonec
nad Nisou o spolupráci při provozování inte-
gračního centra pro uprchlíky v tělocvičně so-
kolovny.“

Tři miliony korun z rezervy městského roz-
počtu statutárního města Jablonec nad Nisou
byly rozděleny následujícím způsobem: 

SOS ADRA: Pomoc Ukrajině – 1 mil. Kč
Finanční dary jsou a budou použity na přímou
pomoc lidem zasaženým konfliktem, a to ze-
jména na zajištění základních potřeb vysídle-
ných a evakuovaných obyvatel. 

Člověk v tísni, SOS Ukrajina – 1 mil. Kč
Humanitární pomoc na Ukrajině a hranicích:
dodávky pitné vody, jídlo, hygienické potřeby,
plínky, deky, spacáky, karimatky, odborná psy-
chologická pomoc, non-stop psychologická te-
lefonní linka, vlastní tým přímo ve Lvově. V ČR:

spolupráce s asistenčními centry pomoci
a s Českou federací potravinových bank, sociál-
ní poradenství apod.

Český červený kříž pro Ukrajinu – 1 mil. Kč
Český červený kříž reaguje na aktuální vývoj
na Ukrajině. Je ve stálém kontaktu s Ukrajin-
ským červeným křížem a podílí se na poskyto-
vané pomoci: pokračuje v zajišťování zdravot-
nického materiálu pro mobilní zdravotnické tý-
my Červeného kříže na Ukrajině, předává na
Ukrajině zdravotnický materiál, automobily –
mobilní ambulance a převozy raněných, zdra-
votnické stany, chirurgické sety, navigační pro-
středky.

Dar jablonecké nemocnice
Nemocnice Jablonec předala prostřednictvím
města Oblastnímu spolku Českého červeného
kříže v Jablonci nad Nisou zdravotnický mate-
riál pro Ukrajinu v celkové hodnotě přesahují-
cí 76 tis. korun. Součástí daru byly hlavně ob-
vazy a infuzní roztoky. 

První rozpočtová opatření 
ve prospěch rezervy Ukrajina 
Jedním z bodů programu mimořádného zase-
dání jabloneckého zastupitelstva bylo letošní
první rozpočtové opatření. To se týkalo přesunu
10 mil. korun z rozpočtové rezervy do rezervy
na krizová opatření. Přesun souvisí s humani-
tární pomocí Ukrajině a celé částka je rozděle-
ná mezi příslušné odbory magistrátu. 

„Dosavadní rezerva jabloneckého rozpočtu
na rok 2022 byla ve výši 20 milionů korun.
Přesunutých 10 milionů korun jsme pak roz-
hodnutím zastupitelů rozdělili mezi čtyři ma-
gistrátní odbory,“ informuje jablonecký náměs-
tek primátora pro ekonomiku a majetek Milan
Kouřil. 

Na odboru ekonomiky proto byla vytvořená
desetimilionová rezerva pro krizová opatření
Ukrajina a z ní byly finance rozdělené mezi
čtyři odbory magistrátu takto:

odbor sociálních věcí a zdravotnictví
0,5 mil. Kč sociální služby uprchlíci

odbor humanitní
1 mil. Kč školství uprchlíci

odbor technický
2 mil. Kč bydlení uprchlíci

odbor kancelář primátora
1 mil. Kč dar SOS Adra – pomoc Ukrajině
1 mil. Kč dar Člověk v tísni – SOS Ukrajina
1 mil. Kč dar Český červený kříž pro Ukrajinu
3,5 mil. Kč krizové řízení

Bezplatná přeprava pro občany Ukrajiny
Od 28. února umožňuje Liberecký kraj pro ob-
čany Ukrajiny, kteří se prokáží platným uk-
rajinským pasem, v síti integrované dopravy
Libereckého kraje (IDS IDOL) bezplatnou pře-
pravu na spojích (linkách) zařazených do IDOL.
Jablonec se ke službě bezprostředně připojil
v přepravě MHD.  

Nouzového ubytování pro ukrajinské
uprchlíky 
Jablonec má k dispozici prostory v ubytovnách
Březová a Lipová, připravuje ubytovnu ve
Střelecké. 

„Uprchlíky jsme ubytovali a poskytneme jim
základní hygienické a materiální vybavení do
začátku,“ přibližuje Jiří Čeřovský, s tím, že při-
pravené jsou také balíčky s potravinovou po-
mocí na odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
který spolupracuje s potravinovou bankou. (jn)

Potravinová pomoc běžencům
• Co můžete nosit: těstoviny, konzervy (maso,
zelenina), rýže, mléko, olej, jedlé tuky, paštiky,
instantní polévky a pokrmy, polévky „do hrníč-
ku“, mouka, cukr, sůl, koření, dětská výživa,
přesnídávky, pitíčka, cereálie.
• Kam nosit: Integrační centrum SOKOLKA,
budova sokolovny ve Fügnerově ulici, Jablonec
nad Nisou
• Kdy nosit: po–pá: 10.00–18.00

Materiální sbírka se přestěhovala
z Eurocentra
Jablonec nad Nisou pořádal ve dnech 14.–17.
března v Eurocentru sbírku věcí pro uprchlíky.
Vytvořil z ní balíčky nouzového přežití, které
obsahují spací pytel, karimatku, deku, ručník,
základní hygienické potřeby, instantní stravu,
plastové nádobí a příbory. Magistrát všem, kdo
přispěli, velmi děkuje a sbírku prodlužuje.
Sběrné místo je v budově městské policie a otev-
řené je v pracovní dny. 

„Balíčky tvoříme dál. Stále nejvíce chybí kari-
matky, nerozbitné nádobí – zvláště hrnečky
a lžíce, a přesnídávky pro děti,“ dodává Petr
Bartoň z oddělení krizového řízení, které sbír-
ku organizuje dále, tentokrát ve svém skladu
v budově městské policie. Sklad najdete v garáži
ve dvoře (přístupná je vjezdem mezi budovou
městské policie a obchodní akademií z ulice
Hasičská). Sběrné místo je otevřené v pracovní
dny od 8 do 14 hodin. Pokud nebude někomu
vyhrazený čas vyhovovat, je možné se domluvit
na jiném na telefonním čísle 724 178 304.

(jn)

Jablonec věnuje Ukrajině
3 miliony korun
Jablonečtí zastupitelé na svém mimořádném jednání rozhodli vyčlenit
z rezervy města tři miliony korun na podporu Ukrajiny. Finance směřují
třem vybraným subjektům, které organizují sbírky – SOS ADRA,
Člověk v tísni a Český červený kříž. 

Foto Petr Zbranek

Foto Petr Zbranek
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K čemu je KACPU LK?
– základní informační a kontaktní místo pro u-

krajinské občany
– první pomocný bod ukrajinským obyvatelům

v Libereckém kraji
– asistenční centrum pro vyřízení veškeré ad-

ministrativy
– přidělení náhradního ubytování
– vše na jednom místě

Kde je KACPU LK?
– v budově D Krajského úřadu Libereckého

kraje, U jezu 642/2 a, Liberec

Provozní doba KACPU LK:
– vyřizování administrativy od 7.00 do 19.00 hodin

Telefonní linka KACPU LK:
+420 770 138 756 nonstop
e-mail: kacpu@kraj-lbc.cz

Kdo je v KACPU LK?
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje,
Krajské ředitelství police Libereckého kraje,
Centrum na podporu integrace cizinců, odbory
Krajského úřadu Libereckého kraje, Minis-
terstvo vnitra ČR (odbor azylové a migrační po-
litiky, cizinecká policie), Úřad práce Liberec,
Všeobecná zdravotní pojišťovna, dobrovolníci,
tlumočníci.

(red)

Důležité odkazy pro pomoc Ukrajině
Na této straně najdete informační linky, in-
formace pro občany Ukrajiny, kontakty pro
nabídky humanitární pomoci a nabídky or-
ganizací na pomoc např. zdravotně postiže-
ným. Kompletní informace jsou na www.me-
stojablonec.cz v kapitole Informace k situaci
na Ukrajině. 

Každý uprchlík, který dorazí do našeho regio-
nu, se musí nejprve registrovat v Krajském
asistenční centru pomoci Ukrajině (KACPU
LK), které sídlí v budově D Krajského úřadu
Libereckého kraje, U Jezu 2a, Liberec, telefon:
+420 770 138 756, e-mail: kacpu@kraj-lbc.cz.
Centrum pracuje každý den od 7 do 19 hodin,
příchozím nabídne pomoc s vyřízením všech
administrativních záležitostí i s přidělením ná-
hradního ubytování.

V KACPU LK je Hasičský záchranný sbor LK,
Krajské ředitelství Policie ČR, Centrum na pod-
poru integrace cizinců, odbory Krajského úřa-
du LK, Ministerstvo vnitra ČR (odbor azylové
a migrační politiky, cizinecká policie), Úřad
práce Liberec, Všeobecná zdravotní pojišťovna,
dobrovolníci a tlumočníci.

Důležité odkazy
Informační linka Ministerstva vnitra (MV ČR):
974 801 802, ukrajina@mvcr.cz
web: www.mvcr.cz – https://www.mvcr.cz/cla-
nek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx; 

www.nasiukrajinci.cz – rozcestník informa-
cí pro občany Ukrajiny a pro ty, kteří chtějí po-
máhat.

Kontakty na oddělení krizového řízení Ma-
gistrátu města Jablonec nad Nisou: Vratislav
Pavlín 724 179 438, Jitka Fantová 770 199 544,
Petr Bartoň 724 178 304

Na webové stránce města Jablonec nad Nisou
jsou také informace pro pobyt v České republi-
ce, a to pro občany Ukrajiny, kteří mají pobyto-
vé oprávnění na území České republiky, i pro
nově příchozí z Ukrajiny. 

Bezplatná přeprava pro občany Ukrajiny
Od 28. února 2022 mohou občané Ukrajiny,
kteří se prokáží platným ukrajinským pasem,
jezdit v síti integrované dopravy Libereckého
kraje IDOL (včetně jablonecké MHD) bezplatně. 

Zdravotnické informace
Na webu Ministerstva zdravotnictví jsou do-
stupné Základní informace pro občany Ukra-
jiny v oblasti poskytování zdravotních služeb
(https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-
obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovani-zdra-
votnich-sluzeb/), kde jsou k dispozici také ko-
munikační karty k poskytování zdravotní péče
v ukrajinštině. Infolinka pro zdravotnické in-

formace pro občany Ukrajiny: +420 226 201 221
– zvolte volbu 8 – linka je dostupná v ukrajin-
štině.

Ministerstvo vnitra nabízí psychologickou
pomoc, jelikož si je vědomé, jak vysoká je psy-
chická zátěž lidí, prchajících před válečným
konfliktem. Ke zvládání mohou napomoci in-
formace a kontakty, které ministerstvo na své
stránce postupně doplňuje a sdílí https://
www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368889
&doctype=ART&#Dopo. Na jabloneckém webu
pak najdete i leták s nabídkou pomoci spolků o-
sobám se zdravotním postižením. 

Zaměstnání
Informace pro zaměstnavatele, ale i pro zájem-
ce o práci jsou na webových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV),
a to na odkaze https://www.mpsv.cz/docu-
ments/20142/2786931/informace_zamestnava-
tele_CZ.pdf

Kontaktní místo jabloneckého Úřadu práce
v ulici Emilie Floriánové 1004/3: +420 950 120
452 – povolování zaměstnání cizincům, a na
Mírovém náměstí: +420 950 120 581 – mimo-
řádná okamžitá pomoc 

Další odkazy na městských webových strán-
kách směřují ke vzdělávání. Dostupné jsou zde
informace pro mateřské, základní a střední
školy i pro vysokoškolské studenty. 

Další informace
Pracoviště MV ČR v odboru azylové a migrační
politiky – Liberecký kraj https://www.mvcr.cz/
clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-mi-
gracni-politiky-liberecky-kraj.aspx nabízí in-
formace o:

• ubytování válečných uprchlíků

• kontakty na organizace sbírající nabídky na
ubytování uprchlíků z Ukrajiny

• správa uprchlických zařízení

• instituce shání spíše ubytování hromadněj-
šího typu, jako jsou ubytovny, penziony ne-
bo hotely, ideálně i se stravováním

Ubytování pro uprchlíky
Chcete-li nabídnout ubytování nebo jiný druh
pomoci, adresujte svou nabídku na e-mail:
ubytovaniukrajina@suz.cz. 

Hasičský záchranný sbor LK připravil dva
formuláře – jeden pro evidenci nabídek ubyto-
vání, druhý pro nabídky osobní pomoci. 

Ty najdete na městském webu pod odkazem
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/in-
formace-k-situaci-na-ukrajine/ubytovani-va-
lecnych-uprchliku.html. K dispozici je také e-
mail ukrajina@hzslk.cz

Materiální pomoc pro Ukrajinu
Pod tímto odkazem se ukrývá přehled sbírek
materiální pomoci pro Ukrajinu v okolí
Jablonce nad Nisou, kam se můžete obrátit se
svými příspěvky. https://www.mestojablonec.
cz/cs/magistrat/informace-k-situaci-na-ukraji-
ne/materialni-pomoc-pro-ukrajinu.html

Sbírka zdravotnického materiálu
Je pomoc cílená pro ukrajinské občany, kteří se
musí vrátit do své vlasti. Sbírky pořádá Oblastní
spolek Českého červeného kříže Jablonec nad
Nisou www.cck-jablonec.cz, Hasičský záchran-
ný sbor LK – předměty sbírek se mění dle ak-
tuální potřeby, aktuální seznam najdete na https:
//www.hzscr.cz/clanek/ukrajina-informacni-
linka-a-humanitarni-pomoc.asp, infolinka 950 471
673 (7–19 h), e-mail: ukrajina@hzslk.cz.

Aktuální informace jsou na https://www.me-
stojablonec.cz/cs/magistrat/informace-k-situa-
ci-na-ukrajine/materialni-pomoc-pro-ukraji-
nu.html

Finanční sbírky na pomoc Ukrajině 
Všechny odkazy najdete na webu www.me-

stojablonec.cz pod odkazem https://www.me-
stojablonec.cz/cs/magistrat/informace-k-situa-
ci-na-ukrajine/financni-sbirky-na-pomoc-u-
krajine.html 

Český červený kříž pro Ukrajinu – sbírkový
účet: 333999/2700, variabilní symbol 1502

Člověk v tísni, SOS Ukrajina – sbírkový
účet: 0093209320/0300

Charita pro Ukrajinu, Charita Česká repub-
lika – sbírkový účet 55660022/0800, variabilní
symbol 104. Dárcovské SMS na číslo 87 777:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60
nebo DMS CHARITASVET 90

Pomozte Ukrajině s Pamětí národa, orga-
nizace Post Bellum

UNICEF pomáhá na Ukrajině
SOS ADRA: Pomoc Ukrajině
Armáda spásy – Pomoc pro Ukrajinu
Diecézní charita ostravsko-opavská: Pod-

pora obětem konfliktu na Ukrajině
CARE Česká republika: Pomoc Ukrajině
Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.:

pomoc uprchlíkům z Ukrajiny v ČR
Diakonie Českobratrské církve evangelic-

ké, Středisko humanitární a rozvojové spolu-
práce

NESEHNUTÍ – Zachraňme zástupkyně*ce
občanské společnosti v Ukrajině

NFNZ – Nadační fond nezávislé žurnalisti-
ky SOS UKRAJINA NEWS

Psí život, z. s., Pomoc ukrajinskému útulku
Friend

Darujme.cz – rozcestník mnoha dalších sbí-
rek na stránkách nadace VIA.

Ilustrační foto



V listopadu loňského roku proběhla v Jab-
lonci nad Nisou analýza směsného komu-
nálního odpadu. Cílem bylo zjistit, jak jsou
na tom občané města s tříděním odpadu
a jaké složení má odpad odložený v černých
nádobách.

Analýza odpadu proběhla 25. listopadu 2021 ve
spolupráci s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a. s. Popelářský vůz provedl klasický
svoz směsného komunálního odpadu, nejprve
na sídlišti a potom v lokalitě s rodinnými domy.
Oba vzorky byly postupně vyklopeny na ploše
na překladišti Proseč. Tam již byla připravena
odborná firma, která se pustila do samotné ana-
lýzy podle metodiky společnosti EKO-KOM, a. s.

Analýza spočívá v ručním roztřídění reprezen-
tativního vzorku odpadu do definovaných látko-
vých skupin. Pro roztřídění je používáno síto
s velikostí oka 40×40 mm, všechen odpad men-
ších rozměrů (popeloviny, drobné kousky biood-
padu – tráva, listí apod., drobné plasty, útržky pa-
píru, drobná suť atd.) pak tvoří tzv. podsítnou
frakci. Odpad, který sítem nepropadne a není
možné jej zařadit do některé z látkových skupin,
tvoří zbytkovou látkovou skupinu spalitelného
odpadu. V důsledku se jedná zejména o hygie-
nický odpad (papírové utěrky a kapesníčky, hygi-
enické vložky, dětské pleny, zubní kartáčky, hou-
bičky na nádobí atd.) a také např. útržky textilu,
jednorázové rukavice, obuv, dřevěné úlomky
nábytku nebo jiných výrobků, gumové výrobky
apod. Odpad patřící do této látkové skupiny je
společně s většinou odpadu v podsítné frakci
v současnosti opravdu netříditelný a nerecyklo-
vatelný. A je to tedy odpad, který do černých
nádob na směsný komunální odpad patří.

Překvapivé však bylo, že významný podíl za-
ujímal odpad, který by šel roztřídit a ve sběr-

ných nádobách na směsný komunální odpad by
vůbec končit neměl. V obou typech zástavby se
jedná o více než polovinu, a to i přesto, že má-
me v Jablonci zavedený systém sběru využitel-
ných složek odpadu a na území města je roz-
místěno více než 1 000 kontejnerů na tříděný
odpad. Procentuální zastoupení jednotlivých
složek odpadu na celkové hmotnosti najdete
v grafu níže.

Rozbory odpadu ukázaly, že kolem 25 %
hmotnosti odpadu v černých nádobách tvoří
biologicky rozložitelný odpad. V případě sídlišť
toto číslo není nikterak zarážející, ale u rodin-
ných domů, které mají možnost kompostování
biologického materiálu na vlastní zahradě,
jsme očekávali jiný výsledek. Město se touto
složkou odpadu bude nadále zabývat a bude

hledat řešení, jak systém sběru bioodpadu roz-
šířit. Zároveň však musíme vzít v potaz, že bio-
logický materiál je těžký, a kdybychom se podí-
vali na jeho procentuální zastoupení na celko-
vém objemu, pak jsou hodnoty zcela odlišné
a pohybují se kolem 8 %.

Naopak plastový odpad je lehký, ale jeho za-
stoupení v objemu černých nádob je dle vý-
sledků analýzy alarmující. Plasty tvořily téměř
polovinu obsahu popelnic v zástavbě rodinných
domů a téměř 40 % v sídlištní zástavbě. Pokud
k plastům připočteme papír, sklo, nápojové
kartony, kovy a textil, dostaneme se na číslo,
které odpovídá více než 65 % objemu černých
nádob. Je tedy vidět, že občané města mají v tří-
dění odpadu ještě velké rezervy.

(bš)
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V třídění odpadu máme co zlepšovat

Podpořte akci Ukliďme Česko 2022
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České re-
publiky. Oficiálním termínem akce byla vy-
hlášena sobota 2. dubna. Do úklidových
prací se zapojí i několik skupin dobrovolní-
ků z Jablonce nad Nisou. 

Cílem akce je seznámit širokou veřejnost pro-
střednictvím vlastní iniciativy a zážitku se zá-
važností výskytu černých skládek a odpadu jak
v přírodě, tak ve městě, zviditelnit problém tý-
kající se nesprávného nakládání s odpady a tím
předcházet vzniku černých skládek.

Zapojit se může každý
Srdcem akce jsou dobrovolní organizátoři míst-
ních úklidů. To jsou lidé, kteří se chopí zodpo-
vědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sa-
mi určí. Od začátku až do konce se pak starají
o hladký průběh akce. Informace o skupinách
přihlášených k úklidu ve vašem okolí najdete
na webu uklidmecesko.cz. Objevíte tam také
návod, jak se jarního úklidu zúčastnit v roli
dobrovolníků.

Rozhodnete-li se do úklidu zapojit, kontaktuj-
te Lukáše Krámského (e-mail: kramsky@me-
stojablonec.cz), pracovníka oddělení správy
místního hospodářství jabloneckého magistrá-
tu, u kterého si v případě potřeby můžete vyžá-
dat pytle na odpad a nahlásíte lokalitu a termín
úklidu pro zajištění následného svozu naplně-
ných pytlů.

Jarní úklid okolo přehrad
Tradičně se k Ukliďme Česko připojuje Mšeno,
kde úklid organizují Osadní výbor Mšeno a za-

psaný spolek Jablonecká přehrada. Společná
akce s názvem Jarní úklid okolí přehrad je plá-
nována na sobotu 23. dubna od 9 hodin. „Sraz
všech, kteří chtějí pomoci a uklidit nepořádek
kolem přehrad, je v 9 hodin. Počítáme, že se

úklidu budeme věnovat cca dvě hodiny. Dopo-
ručujeme pracovní oděv, kvalitní boty a gumo-
vé rukavice. Zajistili jsme také velkoobjemové
pytle na odpad,“ říká jedna z organizátorek akce
Marie Maturová.

Podíl jednotlivých složek komunálního odpadu na celkové hmotnosti vzorku v sídlištní a vilové zástavbě
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■ Odpadové hospodářství

Ambulantní svoz 
velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 7. dubna 2022 odpoledne budou
na několika místech v Jablonci nad Nisou při-
staveny kontejnery na velkoobjemový odpad. 

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

Upozorňujeme občany, že do kontejnerů
nepatří: pneumatiky, stavební suť, komunální
odpad, který patří do klasické popelnice, využi-
telné složky komunálního odpadu, které patří
do barevných kontejnerů na tříděný odpad, vy-
sloužilé elektrospotřebiče, biologicky rozloži-
telný odpad (listí, tráva a větve), odpad z podni-
katelské činnosti.

Pokud občané nestihnou ambulantní svoz,
mohou odevzdat velkoobjemový odpad ve sběr-
ných dvorech (překladiště Proseč, Dalešická
ul. v Kokoníně, Belgická ul., Želivského ul.). 

Dále bychom rádi připomněli, že v areálu
Severočeských komunálních služeb ve Sme-
tanově ul. funguje reuse centrum, kam mohou
občané zdarma odložit předměty, které jsou
funkční a mohly by ještě posloužit někomu ji-
nému (nádobí a jiné vybavení domácnosti,
sportovní vybavení, drobný nábytek, obrazy,
hračky, ruční nářadí apod.). Tyto předměty je
pak možné zakoupit za symbolickou částku
a podpořit tak veřejnou sbírku na výsadbu ze-
leně a zkrášlení veřejného prostoru v Jablonci
nad Nisou. Více informací naleznete na webu:
https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-
prostredi/odpady/odpady-pro-obcany/dalsi-in-
formace/re-use-centrum.html .

Rozpis zastávek ambulantního svozu 
velkoobjemového odpadu
1. 1. máje × Hluboká
2. Antala Staška (nad přejezdem)
3. B. Němcové (naproti domu č. 30)
4. Erbenova (u domu č. 17)
5. F. L. Čelakovského × U Hřiště
6. J. Hory (u parkoviště)
7. Mládí (pod policií)
8. Mšenská (u č. 26 na parkovišti)
9. Na Kopci × Panenská
10. Na Roli × Polní
11. Na Svahu × Dělnická
12. Na Úbočí (u domu č. 17)
13. Na Vršku (u domu č. 16)
14. Na Výšině (u garáží)
15. Nová Pasířská × U Balvanu
16. Pivovarská (stanoviště kontejnerů)

17. Pod Hájem (stanoviště kontejnerů)
18. Polní (u garáží)
19. U Zahrádek × Vedlejší
20. U Zastávky
21. Vrchlického sady 
22. Vrkoslavice (u hasičárny)
23. Vysoká (u pošty)
24. Zlatá (u hřiště)

Jarní svoz bioodpadu
S příchodem jara začíná město opět organi-
zovat pravidelné svozy bioodpadu. Letošní
první svoz bioodpadu se uskuteční v sobotu
2. dubna 2022. Další proběhne 10. a 24. dub-
na 2022. Velkoobjemové kontejnery budou
přistaveny vždy na 10 místech dle níže uve-
deného rozpisu. 

Pokud uvedené termíny nestihnete, můžete
využít některý z dalších svozů bioodpadu v květ-
nu a červnu. Celkem je naplánováno v letošním
roce 17 svozů. Kontejnery budou rozmisťovány
v různých lokalitách, aby šanci odložit biood-
pad mělo co největší množství obyvatel. O vel-
ké oblibě sběru bioodpadu svědčí i vzrůstající
množství odpadu odloženého do velkoobjemo-
vých kontejnerů. Za loňský rok přesáhlo 182 t.

Do označených kontejnerů budou moci obča-
né odevzdat pouze trávu, listí, větve a zbytky
rostlinného materiálu ze zahrad apod. Nebude
zde možné odložit bioodpad živočišného půvo-
du. Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby se
snažili minimalizovat jejich objem a pokud
možno nepřeplňovali kontejner. V platnosti zů-
stává možnost odložení neomezeného množ-
ství bioodpadu na sběrných dvorech (Proseč,
Dalešická, Belgická, Želivského) pro občany
města zdarma.

Dále bychom rádi připomněli možnost ne-
chat si naštěpkovat větve přímo na své zahradě.
Tato služba je pro občany Jablonce bezplatná
a je možné ji objednat u Technických služeb Jab-
lonec nad Nisou, s. r. o. (e-mail: sebelka@tsj.cz,
tel.: 775 790 347). Více informací na webu města:
https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-
prostredi/stepkovani-vetvi-pro-obcany.html

Svoz bioodpadu 2. 4. 2022
kontejner od–do

Vrkoslavice (u hasičské zbrojnice) 9.00–11.20
Kokonínská × Lesní stezka 9.30–12.00
Smetanova × Mánesova 10.00–12.40
Panenská × Družstevní 10.30–13.20
1. máje × Hluboká 11.00–14.00
Pivovarská (u kontejnerů na tříděný odpad)

11.40–14.25
Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
Vrchlického sady 13.00–15.15
Sportovní × K Rybárně 13.40–15.40
Žitná (nad heliportem) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 9. 4. 2022
kontejner od–do

Ke Starému buku × Turistická 9.00–11.20
Pod Hájem (u kontejnerů na tříděný odpad)

9.30–12.00
Máchova u parku 10.00–12.40
Blanická × Venušina 10.30–13.20
Zemědělská × Na Stráni 11.00–14.00
Žítkova × Panenská 11.40–14.25
Korálková (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
Trpasličí (u kontejnerů na tříděný odpad)

13.00–15.15
Lučanská × Zahradní 13.40–15.40
Arbesova (otočka autobusu) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 23. 4. 2022
kontejner od–do

Lovecká × Sokolí 9.00–11.20
Ještědská × Pasířská 9.30–12.00
Vrkoslavice (u hasičské zbrojnice) 10.00–12.40
U Zahrádek × Vedlejší 10.30–13.20
Jindřichovská × Na Pláni (u garáží)

11.00–14.00
Zlatá × Skelná 11.40–14.25
Bousova (u garáží) 12.20–14.50
Dělnická × Na Svahu 13.00–15.15
Rýnovice (u kostela) 13.40–15.40
Vrchlického sady 14.20–16.00

*uvedené časy jsou orientační

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

Projekt Kompostéry pro občany města Jablonec nad Nisou
byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Staré lípy na hřbitově nahradí 14 nových
Jablonecký magistrát zahájil revitalizaci
hlavního hřbitova, spočívající v úpravě cent-
rálních cest a zeleně. Změny se dočká také
původní oboustranná lipová alej, kterou na-
hradí 14 nových stromů. Práce potrvají do
konce července, vyjdou na téměř 1,7 mil. ko-
run. Nejprve byly pokáceny staré a nemocné
stromy. 

Statutární město má v plánu postupnou revita-
lizaci všech jabloneckých hřbitovů. Proto zača-
lo pracovat na prvním z nich, a to na hlavním
hřbitově. „Úpravou projdou povrchy nezpevně-
ných cest hlavního jabloneckého hřbitova, letos
se zaměříme na úpravu části ve směru od hlav-
ního kříže k zadní bráně, protože zde je původ-
ní perková cesta nejvíce degradovaná,“ říká
Milan Bajer z technického odboru. Podle jeho

slov dosavadní perk nahradí kvalitní kostková
dlažba z místní liberecké žuly. 

A revitalizace se ve stejné části dočká také
původní oboustranné stromořadí. „Staré lípy,
vykazující poškození a vysoký věk, svými koře-
novými systémy narušují přilehlé hroby a vy-
tlačují přídlažby, jež nyní neplní svou funkci.
Navíc stavební práce související s opravou ces-
ty by značně zasáhly do kořenového systému
stromů, čímž by narušily jejich stabilitu. Z těch-
to důvodů odborníci rozhodli o jejich pokácení
a nahrazení novou alejí. Osm starých lip tak na
podzim nahradí 14 nových,“ dodává Bajer. Ká-
cení lip a výsadba nové aleje vyjde zhruba na
130 tis. korun v rámci celkové částky. 

Na konci opravované cesty jsou před zadní
bránou nyní kontejnery, které omezují přístup
k hrobům a znehodnocují pietní místo. „Proto

se při úpravách přemístí za hlavní bránu do no-
vě zřízeného oploceného stání,“ upozorňuje
Milan Bajer s tím, že kromě oprav hřbitovních
cest plánuje jablonecký magistrát také úpravy
a opravy hřbitovního mobiliáře, zeleně či res-
taurování historicky a umělecky významných
hrobových zařízení.

Hřbitovy jsou významnou částí každé obce
a její vybavenosti. Jsou i odrazem způsobu ži-
vota společnosti a jejího vztahu k hodnotám,
které vytvořily minulé generace. Město Jablo-
nec n. N. proto vynakládá nemalé finanční pro-
středky, konkrétně letos více než šest milionů
korun na správu a údržbu městských hřbitovů,
kterých má ve správě celkem sedm. Kromě
hlavního hřbitova a urnového háje ještě hřbito-
vy v Pasekách, Kokoníně, Proseči, Rýnovicích
a Vrkoslavicích. (jn)

Foto archiv MMJN
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Palace Plus se přestěhuje do centra
Svaz výrobců skla a bižuterie prožívá po
dvou letech pandemie koronaviru drama-
tické období. Po devíti létech se rozhodl pře-
stěhovat bižuterní centrum Palace Plus do
centra města. Důvodem je neúnosné zvýšení
nákladů na energie a některých služeb. 

„Svazu se podařilo najít řešení a bižuterní cent-
rum umístit do domu, který Jablonečané znají
jako Dům nábytku. Otevření nového bižuterní-
ho centra je plánováno na 1. června 2022,“ říká
Pavel Kopáček, předseda představenstva Svazu
výrobců skla a bižuterie.

Členské firmy svazu se musí také vyrovnat
s prudkým nárůstem cen energií a základních
materiálů, které působí značné nárůsty nákla-
dů. Největší obavy však přinesly válečné udá-
losti po invazi Ruské federace na Ukrajinu.
Války nikdy nepřejí nejen múzám, ale ani bižu-
terii jako zboží zbytného charakteru. Jablonec
toho byl bohužel dokladem dvakrát ve 20. století. 

„Stojíme tedy před další výzvou, a tou je udr-
žet životaschopnost tradičního řemeslného obo-
ru i nadále. Svaz uzavřel strategické partnerství
se statutárním městem Jablonec nad Nisou, ved-
le spolupráce na přípravách a organizaci tak
zvaných top akcí probíhají intenzivní jednání
o vybudování návštěvnického centra v rámci

projektu Křišťálové údolí. Toto centrum bude
rovněž umístěno v Domě nábytku,“ informuje
dále Kopáček.

Svaz zahájí nové období tradiční módní pře-
hlídkou Made in Jablonec 2022, tentokrát
s podtitulem Show must go on – volně přelože-
no musíme jít dále. Její premiéra se koná ve
čtvrtek 21. dubna ve velkém sále Eurocentra.
Modely připravilo 20 týmů, oděvní část nachy-
stalo 18 oděvních salonů a dvě školy. O doplňky
se postaralo 17 firem a tři školy. 

„Všichni toužíme, aby se módní přehlídka sta-
la branou do lepších časů a mohli jsme znovu
vyrábět, obchodovat a dělat radost zákazníkům.
Chceme, aby se bižuterní centrum Palace Plus
stalo středobodem pozornosti návštěvníků Jab-
lonce nad Nisou,“ vyslovil přání Kopáček.

Svaz připravil dvě představení módní pře-
hlídky se začátky v 17 a 20 hodin. Vstupenky
jsou v prodeji od 1. dubna v pokladně Euro-
centra. (end, pk)

Foto archiv Palace Plus

Referent odboru stavebního a životního
prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta
odboru stavebního a životního prostředí (refe-
rent oddělení stavební úřad), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské,
popř. vyšší odborné vzdělání se stavebním zamě-
řením; možno i středoškolské za podmínky min.
tři roky práce v oboru; znalost stavebního zákona;
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); dobré komunikační schopnosti pro jednání
s právnickými i fyzickými osobami; odpovědnost,
samostatnost, flexibilita; přehled o právních před-
pisech v oblasti veřejného stavebního práva, zna-
lost práce s mapovými podklady a orientace v mí-
stopisu města Jablonec nad Nisou.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
veškerá správní řízení a další postupy stavební-
ho úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územ-
ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a předpisů souvisejících včetně zákona č.
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo stavbě (vyvlastňovací zá-
kon), a to na území statutárního města Jablonec
nad Nisou a příslušných obcí spadajících do
územní působnosti obecního úřadu obce s rozší-
řenou působností.

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

Přihlášky do 6. dubna 2022 do 11 hodin.

Referent odboru územního 
a hospodářského rozvoje
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici refe-
renta odboru územního a hospodářského roz-
voje (agenda územního plánování na oddělení
územního a strategického plánování), 11. plato-
vá třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání se stavebním zaměřením, znalost staveb-
ního zákona a správního řádu včetně souvisejí-
cích právních předpisů výhodou, osvědčení
zvláštní odborné způsobilosti pro oblast územní-
ho plánování výhodou, praxe v oblasti státní sprá-
vy (pořizování územního plánu a zpracování zá-
vazných stanovisek orgánu územního plánování)
výhodou, znalost práce s GIS výhodou, komuni-
kační a organizační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů, pracovní flexibilita, schopnost
samostatné tvůrčí práce a dalšího vzdělávání v obo-
ru, koncepční myšlení, znalost práce s výpočetní
technikou a orientace v místopisu města Jablonec
nad Nisou a okolí.

Popis vykonávané práce: zpracování závaz-
ných stanovisek orgánu územního plánování a dále

pořizování územně plánovacích podkladů a územ-
ně plánovací dokumentace pro město Jablonec
nad Nisou a obce ve správním obvodu obce s roz-
šířenou působností, a to dle požadavků zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zá-
kon). 

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

Přihlášky do 6. dubna 2022 do 11 hodin.

Referent odboru kancelář primátora
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent
odboru kancelář primátora (projektový mana-
žer – oddělení dotací), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vzdělání nejlépe
ekonomického nebo stavebního zaměření; praxe
v oblasti problematiky dotací ČR (městské, kraj-
ské, státní), příp. EU výhodou; komunikativní
schopnosti; obsluha PC (Word, Excel, internet,
PowerPoint); odpovědnost, samostatnost, flexibili-
ta, pečlivost; odolnost vůči stresu, snaha učit se
novým věcem.

Popis vykonávané práce: administrace dotač-
ních programů města, komunikace s žadateli/pří-
jemci; administrace žádostí o dotace ČR (minis-
terstva, krajský úřad, nadace), příp. EU; aktivní
komunikace napříč úřadem a s poskytovateli do-
tací (ministerstva, zprostředkující subjekty); zpra-
cování investičních záměrů, vyúčtování žádostí
o platbu a monitorovacích zpráv; sledování plnění
dotačních podmínek, archivace projektů; příprava
podkladů pro kontrolní orgány (poskytovatelé do-
tací, NKÚ, FÚ apod.); vyhledávání dotačních mož-
ností pro projekty města.

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

Přihlášky do 6. dubna 2022 do 11 hodin.

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

Kvalifikační předpoklady: požadujeme vyso-
koškolské nebo vyšší odborné vzdělání odpovída-
jící požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.; orientač-
ní znalost legislativy na úseku sociálně-právní
ochrany dětí; zkušenosti z obdobné pozice výho-
dou; absolvování zkoušek odborné způsobilosti
výhodou; organizační, komunikační schopnosti,
aktivní přístup k řešení problémů; pracovní flexi-
bilita, schopnost samostatné tvůrčí práce, kon-
cepční myšlení, odolnost vůči stresu; schopnost

pružně se rozhodovat a přijímat za svá rozhodnu-
tí odpovědnost; časová flexibilita (práce i mimo
stanovenou pracovní dobu); uživatelská znalost
práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský prů-
kaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnictví
dle pracovní náplně určené vedoucím odboru a ta-
jemníkem magistrátu města. Zejména jde o úkoly
na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle přísluš-
né legislativy (zejména zákon o sociálně-právní
ochraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon) na
úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále pak
kolizní opatrovnictví při zastupování nezletilých
dětí, preventivní a poradenská činnost, spolupráce
se soudy, orgány činnými v trestním řízení, ústav-
ními zařízeními, školami, neziskovými organiza-
cemi a dalšími institucemi, které se na výkonu
SPOD podílejí.

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

Přihlášky do 6. dubna 2022 do 11 hodin.

Referent odboru správního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici referen-
ta odboru správního (odborný referent živno-
stenského úřadu – úsek kontroly), 10. platová
třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání, minimálně bakalářské, nebo vyšší od-
borné vzdělání (DiS.); výborné komunikační
schopnosti a schopnost jednat s lidmi, psychická
odolnost; samostatnost, odpovědnost, aktivní pří-
stup k řešení problémů, flexibilita a kreativita, velmi
dobrý písemný projev; uživatelská znalost práce
na PC (Word, Excel, internet); orientace v práv-
ních předpisech týkajících se živnostenského pod-
nikání a kontroly a znalost správního řádu výho-
dou; řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič vozidel
s manuální převodovkou). 

Popis vykonávané práce: zajišťování odborné
agendy živnostenského úřadu na území obce
s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, a to
především na úseku živnostenské kontroly, tj.
provádění kontrol a jejich následné řešení včetně
ukládání sankcí a vedení správních řízení vyplý-
vajících jak z vlastní kontrolní činnosti, tak i ze
živnostenského zákona a ostatních právních před-
pisů.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 5. 2022 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 14. dubna 2022 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce
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Jablonec s těžbou u Hradešína nesouhlasí
Statutární město nesouhlasí s průzkumem loži-
sek, ani s případnou těžbou v lokalitě Hradešín,
rozhodli zastupitelé na svém březnovém zasedá-
ní. Zároveň vyzvali orgány Libereckého kraje,
aby taktéž deklarovaly svůj nesouhlas s možnou
těžbou. 

Jablonec nesouhlasí s geologickým průzkumem
a případnou těžbou v lokalitě Hradešín přede-
vším kvůli ochraně zdrojů pitné vody, životního
prostředí, hygienických a dopravních poměrů, ale
i kvůli možnému omezení rekreačních možností
včetně ohrožení mezinárodní cyklotrasy Odra–Nisa. 

„Zastupitelstvo mě pověřilo předat nesouhlas
města s průzkumem a těžbou Ministerstvu ze-
mědělství České republiky, podniku Lesy České
republiky, s. p., a Libereckému kraji,“ připomíná
primátor Jiří Čeřovský. Oddělení životního pro-
středí – státní správa lesů řeší poškození lesního
pozemku, které v prostoru vrchu Hradešín způ-
sobila společnost, jež vrty prováděla. 

Ohňostroj 
na Čarodějnice se
letos nechystá
Tradiční „čarodějnický“ ohňostroj
na přehradě se letos neuskuteční.
Důvodem je nejen ochrana vodní
plochy, ale i aktuální situace.
„V době, kdy mnoho z nás je roz-
rušeno událostmi na Ukrajině,
nám nepřijde vhodné organizovat
akci tohoto typu, která je navíc fi-
nančně velmi nákladná. Kompli-
kací je i místo konání. Povodí Labe
klade velký důraz na ochranu vod-
ní nádrže Mšeno. Klasický ohňo-
stroj už prakticky v její blízkosti
pořádat nelze. Hledáme proto způ-
sob i pro další roky, jak celou akci
pojmout tak, aby příroda netrpěla
a zároveň jsme mohli navázat na
oblíbenou tradici,“ informuje za
pořadatele Petr Vobořil.

Výzva 
pro živnostníky
Živnostenský úřad žádá občany,
kteří mají nebo měli živnostenské
oprávnění, aby si ověřili, zda úda-
je, které jsou o nich evidovány
v živnostenském rejstříku odpoví-
dají skutečnosti – jedná se jak o fy-
zické osoby, tak i právnické osoby
– www.rzp.cz (odkaz Nahlížení do
ŽR/Vyhledání subjektu, zde lze vy-

hledávat dle IČO nebo dle osoby).
V případě nesrovnalostí a dotazů
kontaktujte, prosím, živnostenský
úřad.

ŽÚ Jablonec nad Nisou – tel.:
483 357 koncová čísla – 745 / 744
/ 741 / 740

Výzva je směřována především
k těm podnikatelům, kteří již živ-
nosti neprovozují a domnívají se,
že mají živnostenské oprávnění
zrušeno, případně k těm, kteří
podnikají, avšak dosud neoznámi-
li živnostenskému úřadu změny,
které proběhly, a též k těm, kteří si
ještě nevyžádali Výpis z živnosten-
ského rejstříku, neboť doklady
Živnostenský list, Koncesní listina,
již nejsou aktuálními doklady pro
prokazování skutečnosti, že máte
platné živnostenské oprávnění
a jste evidováni v živnostenském
rejstříku.

Kam za sklem 
a bižuterií čeká 
sedmé vydání
Oblíbený leták Kam za sklem a bi-
žuterií s mapkou kamenných ob-
chodů čeká na své v pořadí již
7. vydání. Proto Kultura Jablonec,
p. o., vyzývá majitele či provozova-
tele kamenných obchodů s bižute-
rií, sklem nebo volnými perlička-
mi a s pevně stanovenou otevírací
dobou, aby se ozvali kvůli aktuali-
zaci letáku.

„Kontaktujte, prosím, Petru Fap-
šo (fapso@kulturajablonec.cz, tel:
775 585 061), popř. se na informa-
ce ptejte v Turistickém infocentru
v Domě Scheybalových v Kostelní
ulici. Uzávěrka podkladů do chy-
stané brožury je 15. dubna,“ říká
Radana Schaeferová z organizace
Kultura Jablonec, p. o.

Vedoucí turistického infocentra
Hana Herkommerová k výzvě do-
dává: „Leták je u návštěvníků Jab-
lonce velmi oblíbený a neodmysli-
telně patří k základní turistické
nabídce města. Naposledy jsme jej
aktualizovali v roce 2019. Od té do-
by došlo k několika změnám, a to
i v důsledku dopadu pandemie na
drobné a střední podnikatele. Im-
pulsem pak samozřejmě je také
stěhování Palace Plus do nových
prostor v centru města. Věříme, že
mnoho návštěvníků potěší široká
nabídka této prodejny a praktická
poloha jen pár minut pěšky od
Muzea skla a bižuterie.“ 

Ve středu 9. března se v jabloneckém
sportovním areálu na kolečku konal
tradiční Memoriál Jiřího Bartoše. Jeho
součástí byl i pietní závod, jehož se
zúčastnili také synové Jiří a Aleš. Foto
Jiří Endler

V sobotu 19. března se v Klubu Na
Rampě konal jeden z mnoha koncer-
tů, které klub pravidelně nabízí. Tento-
krát do Jablonce přijela legendární ka-
pela Schodiště se svým programem
Kupředu tour 2022. Foto Graphis

Korunka z dílny jablonecké firmy
ŠENÝR Bijoux ozdobí nejkrásnější dív-
ku, která zvítězí v sobotu 7. května ve
finále 13. ročníku soutěže Miss Czech
Republic 2022. Foto archiv SENYR
Bijoux

■ Vítání občánků
Sobota 5. března 2022
Jaroslav Hnětynka, Karolína Ostr-
čilová, Jan Beran, Tobias Trávní-
ček, Matěj Vaněk, Mikuláš Pucholt,
Eduard Gebler, Thobias Karásek,
Magdalena Lehká, Julie Drábková,
Jasmína Macháčková, Ella Hart-
mannová, Jáchym Zeman, Kristý-
na Obšilová, Petr Stuchlík, Vilém
Fejkl, Antonín Melichar, Nikola
Bernatová, František Novák.

Sobota 19. března 2022
Ina Řehořová, Lili Bidlasová, Beata
Valentová, Anežka Ottmarová, Eliáš
Galla, Eduard Schejbal Samuel
Nosek, Nela Anastázie Švantnero-
vá, Aurora Bělíková Pereira, Zuzana
Kašparová, Natálie Blažková, Adam
Hulan, Tadeáš Novotný, Antonín Što-
ček, Lilien Niepelová, Berta Voká-
lová, Nikolas Petr Jakubec, Kristián
Hencl, Alois Nikodym, Sofie Staň-
ková, Matěj Ledvinka.

■ Jubileum
Diamantová svatba
Manželé Irena a Miloš Raimovi o-
slaví 14. dubna 60 let ode dne, kdy
si řekli své ano v oddací síni jab-
lonecké radnice. Mnoho zdraví
a štěstí do dalších společných let
přeje rodina.

■ Poděkování
Ráda bych velice poděkovala Violce
Hojsákové ze Základní umělecké
školy v Jablonci nad Nisou za krás-
ný zpěv při slavnostních obřadech
Vítání občánků. Za Sbor pro ob-
čanské záležitosti Iva Bendová.

Rádi bychom touto cestou vyjádři-
li poděkování za krásně připrave-
nou zlatou svatbu s nádherným
proslovem i velmi milým překva-
pením pro nás, zejména obřadnici
Monice Kulhánkové a koordiná-
torce Ivě Bendové z jabloneckého
magistrátu. Naše poděkování patří
také našim dcerám s rodinami za
přípravu a průběh soukromé osla-
vy. Byl to pro nás opravdu nezapo-
menutelný skvělý zážitek. Děku-
jeme. Karel a Libuše Švábenický.

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv rodiny

Foto Jana Veselá

Foto archiv Kultura Jablonec
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Policie se uchází o dotace
Městská policie (MP) se uchází o dotace z Pro-
gramu prevence kriminality Ministerstva vnitra
na projekty asistenta prevence kriminality a II. eta-
py inteligentní analýzy v rámci městského kame-
rového systému. Pokud bude MP úspěšná, mohla
by získat více jak 1,4 mil. korun.

Asistenti prevence kriminality pracují při městské
policii od roku 2015, nyní jsou tři. „Projekt se osvěd-
čil, proto finance na něj se staly součástí rozpočtu
městské policie. Je důležité, aby asistenti u městské
policie pracovali i nezávisle na dotaci,“ říká primá-
tor Jiří Čeřovský. Celkové náklady projektu jsou od-
hadnuté na 1,1 mil. korun, dotace je 876 tis. Kč, po-
díl města odpovídá 20 %, tj. 219 tis. korun.

Cílem II. etapy inteligentní analýzy v rámci měst-
ského kamerového systému je rozšíření a doplnění
o moduly inteligentních video analýz a výměně čás-
ti zastaralého hardwaru. 

„Současných 63 video kanálů bude pak možné
rozšířit až na 128,“ přibližuje Čeřovský. Systém bude
schopný provádět např. detekce vniknutí nebo front,
sběr obličejů, počítání nebo vyhledávání osob či
vozidla apod. Díky projektu se vymění 13 kamer
a jeden mobilní kamerový bod schopný zpracovávat
video analýzy. Odhad nákladů je 788 tis. Kč, dotace
činí 544 tis. Kč, případná 31% spoluúčast města je
244 tis. korun. 

Jablonec daruje spoluvlastnické podíly 
Město daruje spoluvlastnické podíly dvěma byto-
vým družstvům s podmínkou, že převedou byty
včetně podílu na stavební parcele na své členy.
Jde o další řešení spoluvlastnictví nemovitostí
s bytovými družstvy. Průlomovým bylo v této věci
řešení spoluvlastnictví města a Bytového družstva
HORNÍ PROSEČ v loňském roce. 

Tentokrát se jedná o SBD Pozemní stavby Liberec,
kde má město spoluvlastnický podíl ke 12 bytům
v ulici Boženy Němcové. Druhým je SBD LIAZ, zde
má město spoluvlastnický podíl u objektů v ulicích
Horská a Lesní, ve vrkoslavické ulici Kolmá a k 12
bytům v ulici Žitná.

„S družstvy město uzavřelo smlouvy o sdružení fi-
nančních prostředků, v nichž se strany zavázaly, že
nejpozději do 30 dnů od uplynutí 20 let od data zápi-
su stavby v katastru nemovitostí uzavřou smlouvu

o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu
města na SBD,“ vysvětluje náměstek pro ekonomiku
a majetek Milan Kouřil. 

K dořešení zbývá ještě spoluvlastnictví s BD Nisa
v domě v ulici F. L. Čelakovského, kde byla kolauda-
ce v roce 2003, proto vypořádání po 20 letech bude
v roce 2023.

Tři kulturní památky získaly peníze 
Zastupitelé schválili rozdělení dotace z Programu
regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón Ministerstva kul-
tury na rok 2022 ve výši 770 tis. korun. Povinný
podíl z rozpočtu města činí 630 tis. korun.

Podporu získaly tři objekty. Dům v ulici Mlýnská
na obnovu oken ve dvou bytech, sokolovna v ulici
Fügnerova na obnovu dochovaného litinového zá-
bradlí hlavního schodiště, terazzové podlahy, kamen-
ného schodiště do suterénu a dochovaného dřevěné-
ho zábradlí na galerii velkého sálu a dům v ulici
Husova na dokončení vrchní břízolitové omítky
včetně klempířských a truhlářských prvků.

Příspěvek na prázdninový pobyt dětí
Jablonecké mateřské školy mají v létě otevřeno
vždy dva týdny na začátku a dva týdny na konci
prázdnin. Po zbytek léta pečuje o děti DDM Vikýř.
Letos budou školky zavřené od 11. července do
19. srpna.

„Tzv. Prázdninové týdny s Vikýřem jsou celkem tři,
mají program podobný režimu mateřských škol a je-
jich cena je pro rodiče přijatelná,“ konstatuje ná-
městek pro oblast humanitní David Mánek s tím, že
současné navyšování cen se odrazí i v nastavených
platbách za prázdninové týdny. „Zatímco loni byl po-
platek za týdenní pobyt dítěte stanovený na 1200 ko-
run, letos je o dvě stě korun vyšší.“ 

Město má od roku 2018 schválený procentní přís-
pěvek, který se mění podle počtu sourozenců. Jedi-
nou podmínkou příspěvku je trvalý pobyt dítěte
v Jablonci nad Nisou. Loni do Prázdninových týdnů
s Vikýřem docházelo 85 dětí, z nichž 76 mělo nárok
na městský příspěvek. 

Celkem město loni vyplatilo 29,5 tis. korun, při-
čemž příspěvek na sourozence využili rodiče v dese-
ti případech.

(jn)

■ Aktuálně
Ceny plynu mají vliv
na teplo v Jablonci
Situace na trhu se zemním plynem je
složitá a obtížně předvídatelná už od
loňského podzimu. Cena zemního
plynu vyrostla o 40 %, což má bohu-
žel vliv na kalkulaci ceny tepla. 

Nejedná se o krátkodobý výkyv
a s ohledem na stávající situaci ve
světě nelze očekávat celkový pokles.

„Z tohoto důvodu jsme byli nuceni
přistoupit k dalšímu zvýšení ceny
tepla pro naše odběratele od 1. dub-
na 2022. Dobrou zprávou je, že díky
stabilní pozici naší společnosti jsme
si tuto úpravu mohli dovolit až po
uplynutí tepelně nenáročnějších mě-
síců roku 2022 a zmírnit tak dopady
na koncové zákazníky,“ říká předse-
da představenstva Jablonecké ener-
getické Milan Kouřil a dodává, že při
pozitivním vývoji situace na trhu se
zemním plynem je společnost při-
pravena ceny tepla opět snížit.

Tarif pro odběratele, kteří nemají
sjednané individuální podmínky:

Tarif R1: 899 Kč/GJ vč. DPH
(817,27 Kč/GJ bez DPH)

Tarif R2: 876 Kč/GJ vč. DPH
(796,36 Kč/GJ bez DPH)

(mh)

Centrum pro rodiny z Ukrajiny
V sokolovně od 14. března funguje
centrum pro rodiny, které z domova
vyhnala válka na Ukrajině a je otev-
řené pro všechny rodiny z Jablonce.

Dětská herna, improvizovaná ka-
várna, místo na práci, ale hlavně zá-
zemí v těžké životní situaci. To by
mělo být centrum Sokolka, které vy-
tvořili dobrovolníci a pomohli ho vy-
bavit obyvatelé Jablonce za podpory
místních firem i institucí.

„V Jablonci a okolí budou brzy
stovky vykořeněných rodin, které se
ocitly v úplně cizím prostředí. Potře-
bují nabrat sílu a pokud válka potr-
vá, potřebují u nás najít bezpečné
místo pro život. Se Sokolkou tomu
chceme alespoň trochu pomoct,“ ří-
ká Jitka Skalická, starostka jablone-
ckého Sokola, který se na projektu
podílí.

Sokol poskytl vlastní prostory v su-
terénu, desítky lidí a firem z Jab-
lonce přinesly vybavení do začátku.
„I v takovéhle improvizované podo-
bě by měla Sokolka sloužit všem. Je
teď extrémně důležité, aby se lidé
z Ukrajiny cítili v Jablonci dobře
a ne mimo českou společnost. Proto
i jednáme s městem Jablonec o dlou-
hodobé podpoře projektu,“ vysvětlu-
je Jura Ibl ze spolku Tatrhy. „Celý
projekt vytváříme společně s lidmi
z česko-ukrajinské komunity, za kte-
rými přišli do Jablonce příbuzní
a známí. Díky tomu se daří lidi spo-
jovat a zachycovat vážné případy,
které potřebují pomoct, ale všichni
se potřebují zorientovat a zjistit co
dál,“ dodává Ibl.

Sokolka je otevřená každý všední
den a postupně se bude přizpůsobo-
vat potřebám rodin – těm ukrajin-
ským i českým. 

Případné dotazy zodpoví Jitka Ska-
lická na telefonu 724 089 317 nebo
na e-mailu jskalicka@sokol.eu.

(js)

V minulém roce byla ve spolupráci ČSOP Kokonín, MyKokonín a společností Grepa networks spuštěna online kamera
s panoramatickým pohledem na Kokonín a s informací o aktuální teplotě. Záběry najdete na www.mykokonin.cz.
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Proč jste vstoupil do komunální politiky?
O politiku jsem se začal zajímat s příchodem
listopadové revoluce v roce 1989. Naši rodinu
komunisté rádi neměli, protože otec emigroval
do západního Německa. Nechtěl jsem, aby se
taková doba vrátila. 

Čemu se v komunální politice věnujete?
Ze začátku to byly hlavně sport a kultura, se
kterými jsem měl osobní i podnikatelskou zku-
šenost. Jako každému rodiči mi vždy hodně zá-
leželo na školství. Čím jsem starší, tím více vní-
mám jedinečnost našeho města – ať už je to
blízkost Jizerských hor, přehrada nebo výroba
bižuterie. To jsou hodnoty, které ctím i v komu-
nální politice.

Změnil se váš pohled na život či politiku
v uplynulých „covidových“ letech?
Nejen covid, ale třeba i válečný konflikt na
Ukrajině nutí k zamyšlení nás všechny. Vážíme
si víc zdraví, rodiny a bezpečnosti. Určitě se
zmíněné události odráží i v politickém směřo-

vání města. Také vnímám, že mnoho středních
podnikatelů má v důsledku dlouhých lockdownů
problémy znovu rozjet činnost, pro město jsou
však důležití, je potřeba najít cestu, jak jim po-
moci. V zájmu nás všech, nejen kvůli nim. Co
se týče mě osobně, jsem s rodinou rád
a v tomhle směru mi izolace nevadila.

Bydlíte u jablonecké přehrady. Jaký je váš
názor na její budoucnost?
Zachování přírodního rázu, avšak s možností
využití aktivit pro širokou veřejnost, sportovce,
turisty. Zkvalitnění zázemí je nutností, stejně
jako udržování pořádku v jejím okolí. Je to náš
klenot, na tom se určitě shodneme. Je potřeba
k celé oblasti přistupovat s citem, ale to nezna-
mená, že může další roky být ve stejném stavu.
Kultivovat stánky, zajistit dostatek WC, pravi-
delný úklid, obnovu hřišť. Pak jsou tu finančně
náročnější úkoly jako pozemek na Tajvanu
a vozovka pod areálem Břízky, kde se střetáva-
jí motoristé, pěší i inlinová dráha. Hodně se
v minulosti diskutovalo o podobě Slunečních
lázní a převážil názor neměnit jejich charakter.

Chodil jste i letos v zimě každé ráno plavat
do přehrady? Jako otužilec jste vešel do po-
vědomí pořádáním akce Iceman.
V zimě chodím pravidelně už několik let. Když
je led, tak se plavat nedá, ale ono vysekat díru
a ponořit se je také výkon. Chodím prakticky
ještě za tmy a někdy sekerou v ruce kolem-
jdoucí pěkně vyděsím. Tímto bych se jim chtěl
omluvit a jsem rád, že mám příležitost situaci
vysvětlit. Jinak otužování v přehradě je napros-
to jedinečné a nedivím se, že mu přichází na
chuť stále více lidí.

Co vás v poslední době potěšilo?
Zahájení Jizerské 50 v Jablonci, které jsme
chystali ještě v době mimořádných opatření

a nakonec se povedlo se vším všudy! Koncert
Tata Bojs zaplnil po dlouhé době náměstí a na
samotné závody jsme měli luxusní zimní poča-
sí, což je pro náš region skvělá reklama. Po del-
ší době to tu zase žilo!

Váš hudební rockový pořad Horečka sobotní
noci byl hodně oblíbený u mladých. Máte
s nimi stejný hudební vkus?
Rocková hudba 60. a 70. let je natolik skvělá, že
mladé, nebo alespoň část z nich, dokáže rozpá-
lit i dnes. Bohužel živá zábava byla teď téměř
dva roky nemožná a myslím, že právě na mla-
dých se to podepsalo nejvíc. Doufám, že příští
měsíce budou veselejší a na Rampě se opět se-
jdeme! 

Jak vnímáte současný Jablonec?
Je to město, kde jsem se narodil a spokojeně ži-
ji celý život. Mám ho velmi rád a nedokážu ho
vnímat jinak než s láskou. Neměnil bych ho,
jen potřebuje péči.

Jaký je Petr Vobořil?
Nejraději trávím čas s dětmi, líbí se mi jejich
vnímání světa, jejich výtvarné vyjadřování.
Hodně mě nabíjí hudba, jsem věčný samouk na
kytaru. V mém dni nikdy nechybí sportovní ak-
tivita a dobré jídlo. Mám rád životní pohodu,
ale pokud mi na něčem záleží, dokážu být tvr-
dý. 

(rsch)

Petr Vobořil
V mém dni nikdy nechybí sportovní aktivita a dobré jídlo

■ Petr Vobořil
Narodil se v roce 1960 v Jablonci. Prošel
atletickou třídou ZŠ Pasířská, závodil ve
skoku o tyči. Dostal se až k vrcholovému
sportu v TJ LIAZ a později v Rudé hvězdě
a Dukle Banská Bystrica. Maturoval na
SPŠ stavební v Hradci Králové. V roce 1990
začal soukromě podnikat. Vydával mimo
jiné časopis Médium a kulturní revue
Jizerská kóta, později hlavně knížky pro
děti. Jeho koníčkem je hudba a v Klubu
Na Rampě má už od roku 1996 svůj hu-
dební rockový pořad s názvem Horečka
sobotní noci. Má pět dětí – nejmladšímu
je 11 let, nejstarší dceři je 42. Zastupitelem
města je od roku 1998 do současnosti.
V letech 2006–2010 pracoval jako místo-
starosta pro odbor humanitní (školství,
kulturu, sport), v letech 2010–2014 jako
náměstek pro odbor rozvoje, nyní je čle-
nem rady města. Kandidoval za Domov
nad Nisou a Starosty pro Liberecký kraj.
V současnosti je ředitelem příspěvkové
organizace Kultura Jablonec. 

■ Představujeme zastupitele města

Foto 3x archiv Petr Vobořil
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Představujeme jablonecké mateřské školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Letošní novinkou zápisů do MŠ je spuštění no-
vé webové aplikace pro podporu zápisů do
mateřských škol. 

Statutární město Jablonec nad Nisou chce zavede-
ním tohoto systému zajistit transparentnost zápisů
do MŠ, zjednodušit celý průběh a zároveň snížit
ředitelkám jabloneckých mateřských škol admi-
nistrativní zátěž spojenou s přijímáním dětí k před-
školnímu vzdělávání.

Nová webová aplikace Zápis do MŠ umožní všem
průběžné sledování celého procesu zápisu od vy-
hlášení počtu volných míst až po zveřejnění seznamu
přijatých dětí. K tomu, abychom společnými silami
zápis úspěšně zvládli, je třeba, aby se zákonní zá-
stupci dětí s novou webovou aplikací na podporu
zápisu do MŠ seznámili a pročetli si všechny důle-
žité informace. Tuto možnost mají od 28. března
2022, kdy na ni bude zveřejněn odkaz na webových
stránkách města i jednotlivých mateřských škol.

Zavedení nové webové aplikace nic nemění na
skutečnosti, že přednostní právo na přijetí budou
mít v souladu s obecně závaznou vyhláškou

o školských obvodech mateřských škol děti ve vě-
ku od tří let, které mají trvalý pobyt v Jablonci nad
Nisou. Zároveň si tato aplikace neklade za cíl zne-
možnit osobní přítomnost dětí u zápisu. Podrob-
nosti k organizaci zápisu zveřejní mateřské školy
na svých webových stránkách.

Zápis do MŠ bude probíhat ve třech krocích
1. krok 
výdej – generování žádostí od 25. dubna 2022
Od výše uvedeného data si mohou zákonní zá-
stupci generovat žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání. Při vstupu do systému bude nezbytné
zadat číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na
kartičce jeho zdravotní pojišťovny. Poté je možné
začít vyplňovat žádost. Po vyplnění všech povin-
ných údajů zákonný zástupce žádost vytiskne
a ten, který je uveden na žádosti, ji podepíše.

Již dopředu ujišťujeme všechny rodiče, že po-
kud si s administrací žádosti nebudou vědět rady,
budou moci o pomoc požádat zvolenou mateřskou
školu nebo se obrátit na oddělení školství jab-
loneckého magistrátu. V tomto případě bude nut-

né mít s sebou průkaz pojištěnce (dítěte) a předem
si domluvit termín a čas návštěvy

2. krok 
příjem žádostí (zápis) 12. května 2022
V uvedeném termínu rodiče odevzdají do zvolené
mateřské školy vytištěnou a podepsanou žádost.
Tento den je ředitelkami mateřských škol jednot-
ně stanoven jako den zápisu do mateřských škol
zřizovaných statutárním městem Jablonec nad
Nisou. Způsob odevzdání žádosti se bude řídit po-
kyny uvedenými na webových stránkách jednotli-
vých mateřských škol. 

3. krok 
výsledky zápisu – od 25. května 2022
Ředitelky mateřských škol v této fázi žádosti vy-
hodnotí a do výše uvedené data rozhodnou o při-
jetí či nepřijetí. Po celou dobu této fáze mohou zá-
konní zástupci aktivně sledovat průběh přijímací-
ho řízení. Od výše uvedeného data budou na we-
bových stránkách jednotlivých mateřských škol
zveřejněny seznamy přijatých dětí. 

■ Zápisy do MŠ v nové aplikaci krok za krokem

Od letošního roku budou zápisy do jablone-
ckých mateřských škol realizovány prostřed-
nictvím webové aplikace Zápis do MŠ. Odkaz
bude od 28. března 2022 dostupný na webových
stránkách jednotlivých mateřských škol a we-
bu města. 

Žádosti bude možné generovat od 25. dubna 2022.
Příjem žádostí, tj. den zápisu, proběhne ve všech
MŠ zřizovaných městem Jablonec n. N. ve čtvrtek
12. května 2022 podle pokynů uvedených jednotli-
vých mateřských škol. 

Zápis probíhá v režimu správního řízení a jed-
notlivé žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělává-
ní jsou bodovány podle předem stanovených
a zveřejněných kritérií. Nezáleží tedy na tom, v ja-
kém pořadí se rodiče k zápisu dostaví.

K zápisu jsou ze zákona povinni přijít všichni
rodiče, jejichž děti do konce letošního srpna
oslaví páté narozeniny a děti, kterým bude
u zápisu do ZŠ udělen odklad povinné školní
docházky. Povinnost se vztahuje i na děti, které
doposud žádné předškolní zařízení nenavště-
vují. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání bez-
platné, tzn. nehradí pobytné, ale pouze stravné.

Právo na přednostní přijetí v mateřské škole
mají ze zákona všechny děti, které do konce srpna
dovrší věku minimálně tří let, mají trvalé bydliště
na území města Jablonec n. N. a přijdou ve výše u-
vedený den k zápisu do MŠ. Není však možné ga-
rantovat přijetí dítěte do té MŠ, kam přijdou k zá-
pisu. Nebude-li mít daná MŠ dostatečnou volnou
kapacitu pro přijetí všech dětí starších tří let, bude
rodičům nabídnuta jiná mateřská škola, kam by
mohlo být jejich dítě přijato.

Informace týkající se zápisu do jabloneckých
mateřských škol najdou rodiče na webových
stránkách města a jednotlivých mateřských škol.
Rodiče si tedy mohou vybrat, do jaké MŠ podají
přihlášku. Mateřské školy mají jeden správní ob-
vod a tím je celý Jablonec n. N. I před letošním zá-
pisem připravuje většina MŠ dny otevřených dve-
ří, kde se lze dozvědět podrobnější informace
o zápisu, popřípadě si prohlédnout prostory MŠ.
V případě, že školka nemá stanoven pevný termín
dne otevřených dveří, lze se telefonicky domluvit
s ředitelkou na termínu návštěvy MŠ. Podrobnější
informace k organizaci DOD jsou uveřejněny na
webech MŠ.

Přijímání dětí mladších tří let
MŠ Nemocniční sídlí v areálu jablonecké nemoc-
nice a již od svého vzniku se orientuje na děti
mladší tří let, čemuž má přizpůsobeny provozní
a personální podmínky. Děti zpravidla po jednom
školním roce, ve kterém dovrší věku tří let, pře-
stupují do jiných jabloneckých MŠ a uvolňují tak
místa mladším kamarádům. Přednost mají děti,
jejichž rodiče jsou zaměstnanci Nemocnice
Jablonec. Volná kapacita je pak doplňována prio-
ritně dětmi, které jsou mladší tří let.

Dětské skupiny a jiná soukromá zařízení
Nebude-li dítě přijato do MŠ z důvodu kapacitních
či nízkého věku, mohou rodiče využít služeb sou-
kromých předškolních zařízení, která v současné
době na území města Jablonce n. N. působí. Město
Jablonec n. N. již řadu let přispívá jabloneckým
rodinám na umístění dítěte v soukromých zaříze-
ních, která se u města registrují a podepíší s ním

smlouvu o spolupráci na daný školní rok. Aby ro-
diče mohli zažádat o příspěvek města, musí být je-
jich dítě starší dvou let, musí mít trvalý pobyt na
území města Jablonec n. N. a oba rodiče dodají
potvrzení o zaměstnání. V neposlední řadě je zjiš-
ťováno, zda rodiče nemají vůči městu žádné dluhy. 

Kontakty na registrované subjekty 
s podporou města:
• Dětské centrum Neználek – Veronika Fuka-
lová, adresa: Tyršova stezka 50, Jablonec n. N.,
web: www.dcneznalek.cz, e-mail: 
info@dcneznalek.cz, tel. 728 095 074.

• Dětská skupina Bublina JBC – Andrea
Pravcová. adresa: Pasecká 23, Jablonec n. N.,
web: www.bublina-jbc.cz, e-mail: 
bublina-jbc@seznam.cz, tel. 607 590 673, 777 477 122.

• Lesní komunita Muhu – Renata Pospíšilová,
sídlo: u Vyhlídky na Dobré Vodě, 
web: www.lkmuhu.cz, e-mail: 
pospisilova.rnt@seznam.cz, tel. 608 192 845.

• Miniškolka Motýlek – Renáta Jeřábková, ad-
resa: Vrkoslavická 7, Jablonec n. N., 
web: www.miniskolka-motylek.cz, e-mail: 
miniskolka.motylek@gmail.com, tel. 724 124 088.

• Tadeáškovy jesličky – Simona Havlová, 
adresa: Jindřichovská 220/3 , Jablonec n. N., 
web: www.tadeaskovyjeslicky.cz, e-mail: 
tadeaskovyjeslicky@gmail.com, tel. 775 188 580.

• Dětská skupina Elánek – Nadační fond Petra
Koukala, adresa: Stará Osada 1, Jablonec n. N.,
web: www.elanek.cz, e-mail: jablonec@elanek.cz,
tel. 773 500 511.

Rozhodujete se letos, do jaké školky své dítě
přihlásíte, ale pořád nemáte jasno? Neváhejte
a využijte dnů otevřených dveří v jednotlivých
mateřských školách a zeptejte se na vše, co vás
zajímá.

Jablonecké mateřské školy jsou připraveny reali-
zovat dny otevřených dveří (DOD) a seznámit ši-
rokou veřejnost nejen s prostředím a zázemím své
školy, ale i podmínkami zápisu k předškolnímu
vzdělávání. 

Bližší podrobnosti k organizaci dnů otevřených
dveří v jednotlivých mateřských školách najdete
na jejich webových stránkách.

Oddělení školství ve spolupráci s ředitelkami
všech 18 jabloneckých mateřských škol i v letoš-
ním roce připravilo jejich stručné představení (viz
str. 13 až 16). Tyto informace přináší také elektro-
nická brožura, která je ke stažení na webu města.
Charakteristiky jednotlivých MŠ jsou doplněny fo-
tografiemi a kontaktními údaji. 

Zákonní zástupci tak mají možnost ještě před
dny otevřených dveří alespoň virtuálně nahléd-
nout do jednotlivých MŠ. Tyto stručné charakte-
ristiky sice nemohou nahradit zážitek z osobní ná-
vštěvy, ale mohou pomoci v základní orientaci při
výběru.

(ap)
Ilustrační foto Jiří Endler
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MŠ Jablonec, 28. října

MŠ Adélka
Ředitelka: Hana Nováková
777 766 790
28rijna@materska-skola.com
28rijna.materska-skola.com
DOD: 20. 4. /středa/ 10.00 hodin

Mateřská škola Adélka je trojtřídní, umístěná
v historické vile, která se nachází v centru měs-
ta, v dostupnosti městské hromadné dopravy. 

Děti jsou ve třídách rozdělené podle věku.
Součástí mateřské školy je prostorná, dobře vy-
bavená tělocvična, která je kromě sportování
využívána i ke společenským událostem (na-
příklad pro divadelní představení, karnevaly,
setkávání s rodiči). 

K mateřské škole přiléhá velká zahrada, dob-
ře stíněná vzrostlými stromy, zařízená dřevěný-
mi herními prvky. 

Školka spolupracuje s logopedy, psychology,
s učitelkami ze ZŠ a dalšími odborníky. 

K plnění cílů výchovně vzdělávací práce jsou
v průběhu roku uskutečňovány výlety mimo
MŠ.

MŠ Mšeno, Arbesova 50 

MŠ U pěti veverek
Ředitelka: Zuzana Křivancová
778 056 140
arbesova.materskaskola@seznam.cz
www.msarbesova.cz
DOD: 27. 4. /středa/ 15.30–17.00 hodin

Mateřská škola se nachází v klidné části města,
blízko lesa a přehrady. Škola má čtyři moderně
vybavené třídy. Dvě v budově pavilonového typu

a dvě v nové budově montovaného typu (od
února 2020). 

Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku.
Školní vzdělávací program naší mateřské školy
– S kufříkem na cestách poznáváme plno krás,
vychází z prožitkového učení s podporou artefi-
letického pojetí výchovy.

MŠ spolupracuje s logopedem (navštěvuje
MŠ jednou týdně), PPP a dalšími odborníky. Za-
jišťuje všem dětem lyžařský výcvik a výuku
anglického jazyka. 

Cílem pedagogů je vybudovat společně s ro-
diči a dětmi velmi přátelské a příjemné prostře-
dí.

MŠ Rýnovice, Československé armády 37 

MŠ Pod Lesem
Ředitelka: Jana Horáčková
725 369 911
ms.rynovice@seznam.cz
www.msrynovice.cz
DOD: 21. 4. /čtvrtek/ 16.00–17.30 hodin

MŠ Pod Lesem se nachází v klidné okrajové
části Jablonce - Rýnovice, v blízkosti místní zá-
kladní školy a lesa. Ve dvoupatrové budově typu

rodinné vily jsou tři homogenní třídy s kapaci-
tou 67 dětí. 

Prostory tříd jsou vybaveny moderním nábyt-
kem, hračkami, vhodnými učebními pomůcka-
mi, moderní informační technologií, které nám
pomáhají naplňovat cíle ŠVP s názvem: Jaro, lé-
to, podzim, zima, ve školce je vždycky príma.
Součástí školy je pěkná zahrada s herními prv-
ky pro rozvíjení pohybových dovedností a nově
zrekonstruovaný zahradní objekt ke vzdělá-
vání. 

Škola úzce spolupracuje se základní školou,
PPP, SPC a klinickým logopedem. Dětem nabí-
zíme výuku plavání, angličtiny, předškoličku. 

MŠ Kokonín, Dolní 3969 

MŠ Kostička
Ředitelka: Adéla Machalová
483 722 062
mskokonin@seznam.cz
www.mskokonin.cz
DOD: 21. 4. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin

MŠ Kostička je pavilonového typu, moderně vy-
bavená, čtyřtřídní, dopravně dostupná. V hlavní
budově jsou tři třídy pro mladší děti. V ZŠ Kokonín

je třída pro děti s povinnou předškolní docház-
kou. Třídy jsou vybaveny interaktivními pomůc-
kami. Děti jsou rozděleny podle věku. Předností
MŠ je zahrada s parkovou úpravou a vybavená
herními prvky. Příroda v blízkosti MŠ je využí-
vána k naplňování cílů ŠVP: Barevná Kostička.

Samozřejmostí je klidná, příznivá atmosféra
podporující přirozenou spontánnost dětí. Motto
MŠ: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se
naučil v mateřské škole. Součástí je plně vybave-
ná keramická dílna. MŠ spolupracuje s PPP
v JBC, logopedem, SPC, Centrem na podporu in-
tegrace cizinců atd. Nadstandardní činnosti – ly-
žování, práce s keramickou hlínou, flétničky.

MŠ Jablonec, Havlíčkova 4

MŠ Pod Peřinkou
Ředitelka: Jolana Stejskalová
733 644 370
podperinkou@mshavlickova.cz
www.mshavlickova.cz
DOD: 5. 4. /úterý/ 15.30–18.00 /Velikonoční dílna/

Hlavní budova MŠ Pod Peřinkou je vilového typu.
Prostory MŠ tvoří tři třídy, v nichž jsou děti roz-
děleny dle věku, ložnice, nová sociální zařízení,

nové šatny. Součástí školy je také školní jídelna
a vlastní kuchyň, která vaří dle zásad zdravého
stravování, a keramická dílna. 

Velkou výhodou MŠ je zrekonstruovaná zahra-
da a strategická poloha na rozhraní dvou sídlišť,
v blízkosti vlakového nádraží. Umístění školy,
blízkost lesa a přírody, umožňuje realizaci školní-
ho vzdělávacího programu z velké části v přírodě.
Odloučené pracoviště se nachází v novém křídle
ZŠ Pasířská, předškolní třída MŠ byla nově vybu-
dována i s hygienickým zázemím pro žáky i uči-
telky. Nejdůležitějším partnerem je rodina. V du-
chu motta: Dobře je nám Pod Peřinkou, chceme,
aby se u nás všichni cítili dobře, jako pod peřinkou.
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MŠ Jablonec, Hřbitovní 10 

MŠ Jablůňka
Ředitelka: Hana Hušková
483 320 873
hrbitovni@materska-skola.com
jablunka.materska-skola.com
DOD: Kdykoliv po telefonické domluvě

MŠ Jablůňka je dvoupavilonová čtyřtřídní ško-
la, kterou obklopují rozlehlé zahrady, osázené
středně vysokou zelení, s dostatkem dětské za-

hradní architektury. Nachází se v klidném pro-
středí, je dobře dostupná MHD. Složení dětí ve
třídách je věkově smíšené.

Pracují zde podle ŠVP: Školka plná dětí. Motto
zní: Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale učitel
může vytvořit takové podmínky, v nichž se dítě
naučí něco samo. Třídy a všechny přilehlé pro-
story jsou moderně vybaveny hračkami a di-
daktickými pomůckami. 

Předností školy jsou prostorné místnosti
a dvě tělocvičny. Všechny přilehlé prostory
u každé třídy se vzájemně prostupují. Vše vyho-
vuje nejrůznějším skupinovým i individuálním
činnostem dětí.

MŠ Jablonec, Husova 3 

MŠ Kapička
Ředitelka: Lucie Papoušková 
778 061 314
husova@materska-skola.com
www.mskapicka.cz
DOD: 7. 4. /čtvrtek/ 15.00–16.30 hodin

MŠ Kapička je trojtřídní škola vilového typu,
která se nachází v blízkosti lesa nedaleko opra-
veného novoveského koupaliště. Sídlí v dosahu

MHD a vlaku. Děti jsou do tříd rozdělovány pře-
vážně podle věku. 

Nadstandardem MŠ je zdravotní program,
který se zaměřuje na správný pohybový a mo-
torický vývoj dětí. 

Během zimních měsíců je využívána sauna,
děti tvoří z keramické hlíny. Pracují zde podle
ŠVP: Z mráčku padá kapička až na naše očička,
kde se zaměřují především na prožitkové vy-
učování. 

MŠ spolupracuje s nedalekou základní ško-
lou, logopedem, pedagogicko-psychologickou
poradnou a dalšími odbornými pracovníky
a organizacemi. 

MŠ Mšeno, Josefa Hory 31 

MŠ Mšeňáček
Ředitelka: Eva Tuhá
734 441 722
ms.msenacek@seznam.cz
msmsenacek.cz
DOD: 20. a 21. dubna /středa, čtvrtek/ 14.30–16.30

MŠ Mšeňáček je pětitřídní škola pavilonového typu,
která se nachází uprostřed sídliště Mšeno v blíz-
kosti přehrady a lesa. Jedna třída je umístěna v od-

loučeném pracovišti naproti hlavní budově. Všech-
ny třídy jsou heterogenní. K hlavní budově i k od-
loučenému pracovišti náleží plně vybavená zahrada,
která umožňuje volný všestranný pohyb, pěstební
činnosti i pozorování přírody. Pracují zde podle
ŠVP: S přírodou jsem kamarád, tak ji chráním
a mám ji rád. Zaměřují se na vztah k přírodě a vše-
stranný rozvoj dítěte. Spolupracují s klinickou logo-
pedkou, ZŠ Mozartova a Arbesova, s ekologickými
centry v okolí, s PPP, s Lesy ČR. Nadstandardní
činnosti – angličtina, keramika, flétna, mluvení, ta-
nečky, výtvarka, plavecký výcvik, lyžařský výcvik,
cvičení v městské hale, škola v přírodě, metoda
dobrého startu, pěvecký sbor Skřivánek.

MŠ Jablonec, Jugoslávská 13 

Žlutá školka
Ředitelka: Renata Kolischová 
733 161 206
msjugoslavska@seznam.cz
www.msjugoslavska.cz
DOD: 21. 4. /čtvrtek/ 10.15 /informační schůzka/

MŠ se nachází v Dresslerově vile v centrální části měs-
ta. Interiéry jsou vybaveny moderním nábytkem, hrač-
kami a IT technologií. Vzdělávání mateřské školy je

součástí prostředí, ve kterém děti žijí – propojením ži-
vota města s přírodou. Děti hravou formou čerpají po-
znatky z minulosti (lidové zvyky a tradice) a směřují
do budoucnosti (používáním moderních technologií –
interaktivní stůl a tabule, pec na keramiku). U mateř-
ské školy je hřiště a rozlehlá zahrada typu lesoparku,
v těchto prostorách je vybudovaná naučná stezka Les
přichází do města. Skřítek Dubánek provází děti hra-
vou formou projektem: Přírodověda v MŠ. MŠ spolu-
pracuje se Spolkem přátel MŠ Jugoslávská při pořá-
dání různě zaměřených aktivit – dlouhodobé pobyty
v přírodě, výlety, návštěvy divadel, akce s rodiči, logo-
pedická poradna. Prioritou školy je skloubit vzdělávací
činnost s odloučeným pracovištěm (Červená školka).

OP MŠ Jablonec, Nemocniční 15a

Červená školka
Vedoucí odloučeného pracoviště: Jana Šůrová
777 912 291
msnemocnice@seznam.cz
www.msnemocnice.cz
DOD: 21. 4. /čtvrtek/ 10.15 /informační schůzka/

Mateřská školka se nachází v moderní budově
postavené v areálu jablonecké nemocnice a je
odloučeným pracovištěm MŠ Jugoslávská. Za-

měřuje se na vzdělávání dětí mladších tří let.
Součástí areálu je školní zahrada s herními
prvky a částí lesoparku. Do mateřské školy se
přednostně přijímají děti mladší tří let a děti za-
městnanců nemocnice.

Vzdělávání dětí se zaměřuje na lidové zvyky
a tradice. Velký důraz je kladen na přirozenou
hru dětí. 

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je
rozvoj řečových schopností, jemné a hrubé mo-
toriky a sociálního cítění dostatečnou nabídkou
pohybově hudebních, výtvarných a komunikač-
ních činností prostřednictvím pohádek, her
a písní.
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MŠ Jablonec, Lovecká 11 

MŠ Pampeliška
Ředitelka: Kateřina Sýkorová
734 315 545
mslovecka@seznam.cz
www.mspampeliska.eu
DOD: 12. 4. /úterý/ 15.00–17.00 hodin

Školka Pampeliška je nově moderně vybavená,
zrekonstruovaná šestitřídní MŠ. Čtyři třídy jsou
v reprezentativní vile v Lovecké ulici a dvě tří-

dy v ulici Sokolí v budově ZŠ. Obě pracoviště se
nacházejí v klidné vilové čtvrti téměř ve středu
města nedaleko od volné přírody na Dolině
i v blízkosti Novoveského koupaliště. Jedna vě-
kově heterogenní třída je zaměřena na sezna-
mování s němčinou. Ta má partnerství s ně-
meckou školkou Knirpsenland za Žitavou.
Ostatní třídy jsou srovnané dle věku dětí, do
pracoviště v Sokolí už odcházejí jen předškolá-
ci. Ve třídách je 20 dětí a v Sokolí jen 15 dětí.

Školka má rozlehlou zahradu vybavenou her-
ními prvky. Plně jsou využívána i nová sportov-
ní hřiště v Sokolí ulici. Klade se velký důraz na
pohodu dětí a na spolupráci s rodiči.

MŠ Mšeno, Mechová 10 

MŠ Muchomůrka
Ředitelka: Irena Šolcová
725 369 922
ms.mechova@seznam.cz
www.ms-mechova.cz
DOD: Kdykoliv po telefonické domluvě

MŠ Muchomůrka je čtyřtřídní škola o kapacitě až
110 dětí. Má výhodné umístění i vzhledem k do-
pravní obslužnosti, nedaleko školky jsou dvě ZŠ.

Škola je sídlištní, ale má krásnou rozlehlou zahradu.
Nacházíme se blízko přehrady, sportovního areálu
Břízky i lesa. Poloha školy je využívána ke každo-
dennímu pobytu venku a k plnění školního vý-
chovně vzdělávacího programu (ŠVP), jehož hlavní
téma a zároveň i motto naší školičky je: Kamará-
díme. Zdrojem tvořivého, zvídavého a spokojeného
dítěte zůstává hra s přírodním materiálem, čin-
nosti jsou pro děti přirozené, nenásilné, dávají
jim volnost a svobodu. Škola je zaměřena na prá-
ci s keramickou hlínou a na pohybové aktivity. Děti
seznamuje i se základy anglického jazyka. Všechny
aktivity jsou poskytovány bezplatně. Zaměstnanci
školy vytváří dětem pohodovou rodinnou atmosféru.

MŠ Montessori Jablonec, Zámecká 10

MŠ Montessori 
Ředitelka: Vlasta Hillebrandová
483 302 625 
montessori.jbc@seznam.cz
www.montessori-jbc.cz
DOD: 4. 3.–29. 4. /nutná rezervace na e-mailu/

MŠ se nachází v části města Vrkoslavice v těsné
blízkosti lesa a dosahu MHD. Škola je po celkové
rekonstrukci, kterou bude následovat rekonstruk-

ce zahrady. Rodiče mají možnost se podílet na
dění v MŠ a pozorovat své děti při práci i hře. Děti
jsou ve vzájemně propustných třídách, které jsou
věkově heterogenní. Vzdělávací systém Montessori
je velmi vhodně uzpůsoben myšlence společného
vzdělávání všech dětí bez ohledu na jejich spe-
ciální vzdělávací potřeby. Uplatňují zde zcela indi-
viduální přístup ke každému jednotlivci, vychází
z jeho konkrétních možností, potřeb a potenciálu
v duchu motta: Mír na světě začíná v našich dě-
tech. Podporují zde pohyb a reálný kontakt se svě-
tem kolem nás. Dlouhodobým cílem je vytvářet
spontánní vzdělávání, které je postavené přesně
na míru konkrétnímu dítěti.

MŠ Jablonec, Nová Pasířská 10 

MŠ Pastelka
Ředitelka: Ivana Novotná
777 772 294
pasirska@materska-skola.com
www.materska-skola.com
DOD: 20. 4. /středa/ 9.45–11.30 hodin

MŠ Pastelka se nachází přímo v centru města,
nedaleko od Tyršových sadů. Je velmi dobře do-
stupná autobusovou, tramvajovou i vlakovou

dopravou. Do pěti tříd jsou děti zařazovány dle
věku a vzdělávání je věku přizpůsobeno. Školu
obklopuje rozlehlá zahrada, která v roce 2020
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Komunikace
v areálu jsou účelově využívány k rozvíjení
sportovní a dopravní výchovy. Zahrada poskytu-
je dětem dostatek možností pro hry, otužování
a ekologickou výchovu. Pro lepší vytvoření vzta-
hů a spolupráci s rodiči pořádáme společné ak-
ce. Vzdělávací program se zaměřuje na tvořivost
a celkovou všestrannost. Podporujeme vztah k li-
dovým zvykům, tradicí se stalo vítání ročních
období. Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet
pro děti atmosféru bezpečí, radosti a pohody.

MŠ Jablonec, Palackého 37

MŠ Hláska
Ředitelka: Jana Brethová
777 863 494
spec.ms.jbc@seznam.cz
www.ms-hlaska.cz
DOD: 3. 5. /úterý/ 8.00–16.30 hodin /informační 
předzápisový den, nutnost se předem přihlásit/
16.30–17.30 hodin /prohlídka, nabídka aktivit/
MŠ Hláska je šestitřídní škola v lokalitě u pře-
hrady blízko centra v dostupnosti MHD, s hlav-

ním sídlem v Palackého 37 a odloučeným pra-
covištěm U Přehrady 4. V budově Palackého je
jedna běžná třída a dvě speciální. 

V budově U Přehrady je jedna běžná třída
a dvě speciální s bezbariérovým přístupem.
U obou budov jsou prostorné zahrady s písko-
višti, herními prvky a zelení. 

ŠVP: Zvládneme to hravě naplňuje cíle kom-
plexního vzdělávání dětí bez postižení i s různý-
mi handicapy, zaměřuje se na speciálně peda-
gogickou činnost, především na logopedickou
prevenci a reedukaci, na posilování a vyrovná-
vání všech psychomotorických oblastí. MŠ na-
bízí různé aktivity dle zájmu dětí.
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MŠ Jablonec, Slunečná 9 

MŠ Slunečnice
Ředitelka: Michala Marešová
608 600 051
slunecna.skolka@seznam.cz
slunecna.materska-skola.com
DOD: 7. 4. /čtvrtek/ 9.00–11.00 a 13.00–16.00 

MŠ Slunečnice je trojtřídní škola, která se nachá-
zí v bezprostřední blízkosti DDM Vikýř a ne-
daleko sídliště Šumava, přehrady, novoveského

koupaliště i lesa. Děti se do tříd rozdělují převáž-
ně podle věku. Mezi přednosti MŠ patří rozsáhlá
zahrada ve svahu, která je využívána po celý rok.
O děti pečuje převážně mladý kolektiv odborní-
ků, kteří pracují v rámci vzdělávání s novými me-
todami učení, jako je například polytechnické
vzdělávání. K naplňování cílů vzdělávání dětí vy-
užívají ŠVP: Rozkvetlá slunečnice aneb Od se-
mínka ke kráse, zdraví a síle. Nad rámec ŠVP jsou
zařazeny projekty, které jsou založeny na prvcích
Waldorfské pedagogiky. Konají se zde slavnosti
např. Adventní spirála, Tři králové, Hromnice,
Velikonoce a vynášení Morény, na závěr se koná
Svatojánská slavnost – loučení se školáky. 

MŠ Jablonec, Střelecká 14 

MŠ Motýlek
Ředitelka: Eva Čáchová 
734 315 445
ms.strelecka@seznam.cz
www.strelecka.cz
DOD: 21. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin

MŠ Motýlek je trojtřídní škola rodinného typu
sídlící v krásné secesní vile v klidné části měs-
ta. Nedílnou součástí školy je krásná rozlehlá

zahrada parkového typu, kde děti tráví co nejví-
ce času. V blízkosti MŠ se nachází autobusová
zastávka i vlakové nádraží.

Třídy jsou rozděleny dle věku, pracujeme
podle věkových i individuálních zvláštností.

ŠVP se zaměřuje na rozvoj dítěte ve všech ob-
lastech, rozvíjí vztah k přírodě a posiluje zdra-
vé sebevědomí dětí. 

Součástí ŠVP je cvičení s prvky dětské jógy,
masáže dětí dětmi i zpěv v dětském sboru Slu-
níčko. Škola využívá blízkou atletickou halu na
Střelnici i lesní areál v Srnčím dole. V posled-
ním roce docházky se zde soustřeďují na vstup
do ZŠ. 

MŠ Šumava, Švédská 14 

MŠ Čtyřlístek 
Ředitelka: Zuzana Lapáčková
483 319 993
svedska@materska-skola.com
www.materska-skola.com/svedska/
DOD: 5. 4. /úterý/ 14.30–17.00 hodin

Hlavní budova mateřské školy Čtyřlístek se na-
chází v městské části Šumava, odloučené pra-
coviště je v ulici V. Nezvala 12 (MŠ Na Kopečku).

Čtyřtřídní, moderně vybavená škola je umís-
těna uprostřed zahrady se vzrostlou zelení
v těsné blízkosti základní školy. 

Děti společně s učitelkami pracují podle ŠVP:
Se čtyřlístkem do světa poznávání a her. Sou-
částí školního vzdělávacího programu je na-
bídka zájmových činností: keramika, výtvarná
výchova a dramaťák. 

Spolupracují zde s logopedem, který pravi-
delně dochází do MŠ, se speciálními pedago-
gy z pedagogicko-psychologické poradny i s ro-
diči. 

Pořádají zde společné akce, organizují školní
i třídní výlety a lyžařský výcvik.

OP MŠ Šumava, V. Nezvala 12

MŠ Na Kopečku
Zástupkyně ředitelky: Jana Luštincová
483 305 181
nezvalova@materska-skola.com
www.materska-skola.com/nezvalova/
DOD: 5. 4. /úterý/ 14.30–17.00 hodin

MŠ Na Kopečku je odloučeným pracovištěm MŠ
Čtyřlístek. Tato MŠ se nachází v klidném pro-
středí městské části Jablonecké Paseky v bez-

prostřední blízkosti lesa s dobrou dopravní do-
stupností. Budova vilového typu je postavena
v členité zahradě s parkovou úpravou. MŠ má
tři třídy, ve kterých děti společně s učitelkami
pracují podle Školního vzdělávacího programu:
Barevné putování za korálky. 

Součástí ŠVP je nabídka zájmových činností:
výtvarná výchova, pohybové hry, pěvecký sbo-
reček Meluzínky. Spolupracují zde s odborníky
z pedagogicko-psychologické poradny a další-
mi odborníky, také s rodiči dětí. Pořádají spo-
lečné akce. 

Organizujeme školní i třídní výlety a lyžařský
výcvik.

MŠ Jablonecké Paseky, Tichá 19

MŠ Pohoda
Ředitelka: Pavla Macháčková
734 315 540
info@mspohoda.cz
www.mspohoda.cz
DOD: 7. 4. /čtvrtek/ 9.00–15.00 hodin

MŠ se nachází v Jabloneckých Pasekách v Ti-
ché ulici. Je umístěna v krásném a klidném
prostředí v bezprostřední blízkosti lesa, kde děti

tráví většinu času při pobytu venku. Školka je
pavilonová, čtyřtřídní, výjimečná i svými vnitř-
ními prostory a vybavením. Ty poskytují dětem,
do tříd zařazených dle věku, dostatek místa pro
hru, vzdělávání, pohyb i odpočinek. Součástí
školky je zahrada s parkovou úpravou. 

Mateřská škola prostřednictvím společné
i individuální výchovy a vzdělávání ve všech
oblastech naplňuje cíle ŠVP: Čtyři roční období
ve školce plné pohody. Podporuje v dětech ra-
dostnou touhu po objevování, poznávání a pro-
žívání všeho nového. V bezpečném, podnětném,
vstřícném a vlídném prostředí zde připravují
všechny děti na úspěšný vstup do dalšího života.
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Program ve folklorním duchu plný
hudby, tance a divadla, u kterého ne-
může chybět občerstvení, stylový stán-
kový prodej a velikonoční dílny. To
jsou tradiční Velikonoční slavnosti, kte-
ré letos v Jablonci budou probíhat od
středy 13. dubna do pátka 15. dubna.

Drobné radosti dělají náš život hezčí.
K nim určitě patří rukodělné zboží, kte-
ré budete moci nakoupit v mnoha stán-
cích na letošních velikonočních trzích.
Téměř 80 prodejců zde bude nabízet
své produkty – tradiční perníčky, jidá-
še, beránky, pomlázky, ale třeba i uze-
nářské výrobky, zvěřinu, originální
šperky, svícny, keramiku, koření… 

Po celé tři dny se můžete těšit na dob-
rou muziku, pohádky pro děti a další
program ve velkém stanu před radnicí.
Kulturní program finančně podpořilo
statutární město Jablonec nad Nisou
a vstup je zdarma. 

V každou celou hodinu bude možné za
příznivého počasí vystoupat na radnič-
ní věž a podívat se na velikonoční mum-
raj z výšky (sraz a vstupenky v Turistic-
kých informacích). Zavítat můžete do
Ekocentra, kde krom dílen děti potěší
i živá zvířátka (v areálu Eurocentra).

Vzhledem k tomu, že od dubna zač-
nou v centru města také stavební práce,
prosíme návštěvníky slavností o pocho-
pení a toleranci. 

Program ve stanu na Mírovém nám.

Škaredá středa 13. 4.
10.00 MŠ HLÁSKA
10.15 DPS MELUZÍNKA, 

MŠ NA KOPEČKU
10.30 MŠ MONTESSORI

10.45 MŠ ČTYŘLÍSTEK
11.00 DPS JABLÍČKO, 

MŠ JABLŮŇKA
11.15 ŽLUTÁ ŠKOLKA
12.00 DPS FIALENKY, 

ZŠ ANT. BRATRŠOVSKÉHO
13.00 IZERÍNA – jablonecký pěvecký

sbor
14.00 STUDIO DAMÚZA: Pohádky z lesa
15.00 DPS SKŘIVÁNEK
15.15 ŠAFRÁNEK 
16.15 BENJAMING’S CLAN – punk-

rock a folk-rock ovlivněný kelt-
skou hudbou

Zelený čtvrtek 14. 4.
10.00 TŘEHUSK – 1. část, staropraž-

ské a lidové písničky 
11.00 DIVADLO KORÁB: Sněhurka

a sedm trpajzlíků
12.00 TŘEHUSK – 2. část
13.00 BAL LAB (ČR/Austrálie) – 1. část,

francouzská a bretonská hudba

14.00 DIVADLO KORÁB: Sindibádova
dobrodružství

15.00 BAL LAB – 2. část
16.15 BRAAGAS – písně Sefarditů,

Balkánu, Skandinávie 

Velký pátek 15. 4.
10.00 DIVADLO LOUTEK KARLOVY

VARY: Duhový princ
11.00 SPOLEK JABLONECKÝCH

DAM A PÁNŮ – kramářské písně
12.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA PAZÚR

– 1. část, dynamický crossover
moravského folklóru, folku
a folk-rocku

13.00 DIVADLO LOUTEK KARLOVY
VARY: Žebrák a princezna 

14.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA PAZÚR
– 2. část

15.00 NISANKA & MALÁ NISANKA 
16.00 DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ

MUZIKA

VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ
DÍLNA
Stan na Mírovém nám.
čtvrtek 14.00–17.00, pátek 10.00–17.00 
Pořádá Dům dětí a mládeže Vikýř.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Ekocentrum, 
Výstavní pavilon Eurocentra
čtvrtek–pátek, 9.00–17.00 
Výroba velikonočních dekorací,
zdobení vajíček a perníčků, pletení
pomlázek.

Děti jistě potěší i přítomnost živé
slepice, králíka či morčete. Vstup volný.
Pořádá Dům dětí a mládeže Vikýř
a Středisko ekologické výchovy
Český ráj. 

VÝSTUPY NA VĚŽ RADNICE
středa–pátek, 10.00–16.00 
Za příznivého počasí v každou celou
hodinu, sraz v Turistických
informacích v budově radnice. Věž je
přístupná v doprovodu průvodce po
zakoupení vstupenky.
Vstupné: dospělí 20 Kč, děti a studenti
10 Kč, do 6 a nad 65 let zdarma.

ZDOBENÍ MÁJEK
středa 13. 4., dopoledne
Dopolední zdobení májek na Mírovém
nám. dětmi z jabloneckých mateřských
škol.

Pořádá magistrát statutárního města
Jablonce n. N.

Aktuální info o programu najdete na
webu www.kulturajablonec.cz

Bratrská jednota baptistů
Kostel v Máchově parku
tel.: 608 825 760
www.baptistejablonec.cz

15. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Velkopáteční bohoslužba

17. 4. /Velikonoční neděle/ 9.30 hodin
Slavnost vzkříšení

Církev adventistů sedmého dne
Petra Bezruče 61, Jablonec n. N.

15. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin
Netradiční sederová večeře

Církev bratrská
Smetanova 26, Jablonec nad Nisou
www.cbjablonec.cz

15. 4. /Velký pátek/ 10.00 hodin
Bohoslužba

17. 4. /Neděle vzkříšení/ 10.00 hodin
Bohoslužba

Církev Československá husitská
Chrám Dr. Farského

10. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin
Bohoslužba, žehnání ratolestí

14. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Památka Poslední večeře Páně

15. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Velký pátek, Památka ukřižování Páně

17. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
14.00 hodin
Vzkříšení – bohoslužba, obnova
křestních slibů

Českobratrská církev evangelická
Pod Baštou 10, tel.: 481 120 033
jablonec@evangnet.cz

14. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašijové bohoslužby

15. 4. /Velký pátek/ 9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

17. 4. /Neděle Boží hod velikonoční/
9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
www.ksdz.cz

17. 4. /neděle/ 15.30 hodin
Velikonoční shromáždění ve velkém
sále spolkového domu

Ochranovský sbor při ČCE 
Máchova 29, tel.: 608 155 113
jablonec-ochr@evangnet.cz

15. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin 
Bohoslužby

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže
nám. Boženy Němcové
www.starokatolici-jablonec.cz

10. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Eucharistická slavnost s žehnáním
ratolestí

14. 4. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin
Památka Poslední večeře Páně 
– eucharistická slavnost

15. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin
Bohoslužba památky umučení Páně

16. 4. /Bílá sobota/ 19.00 hodin
Velikonoční vigilie

17. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
10.00 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše
Krista

Římskokatolická farnost
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz

10. 4. /Květná neděle/ 9.00 hodin
Žehnání ratolestí v kostele sv. Anny,
následuje průvod městem, do kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, kde se
koná mše svatá. Průvod s ratolestmi
symbolizuje Ježíšův vjezd do
Jeruzaléma

14. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Mše svatá na památku poslední večeře
Páně, poté adorace ve spojení
s Ježíšovou modlitbou v Getsemanské
zahradě

15. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Obřady Velkého pátku s uctíváním 
kříže – připomenutí Ježíšova utrpení

16. 4. /Bílá sobota/
8.00–18.00 hodin – možnost tiché
adorace u Božího hrobu
20.00 hodin – slavnostní obřady
Velikonoční vigilie – vrchol Velikonoc,
křtiny dospělých čekatelů na křest

17. 4. /neděle Z mrtvých vstání Páně/
9.30 hodin
Slavná mše svatá s obřadem žehnání
pokrmů – oslava Ježíšova vzkříšení

Řeckokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou

24. 4. /neděle/ 14.30 hodin
Mše svatá (svatá liturgie)

Pravoslavná církev
U Kaple, Jablonec n. N.
tel. 608 210 863
ohryhamichal@seznam.cz

10. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin

17. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Mše svatá

21. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašije Pána našeho Ježíše Krista

22. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin
Vynášení plastenice

23. 4. /Bílá sobota/ 10.00 hodin
Mše svatá

24. 4. /Velikonoční neděle/
00.00 hodin – Vzkříšení Pána našeho
Ježíše Krista
1.00 hodin – Velikonoční svatá Liturgie
2.30 hodin – Paschální svěcení pokrmu

Poznámka redakce: Řeckokatolická
církev a pravoslavná církev slaví
Velikonoce podle starého Juliánského
kalendáře.

Velikonoční slavnosti 2022

Velikonoční bohoslužby

Foto archiv kapely Třehusk

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

■ Městská knihovna
1. 4. /pátek/ 12.30–17.00 hodin
ODPOLEDNE S ANDERSENEM
Po stopách pohádkových příběhů 
H. Ch. Andersena a veřejné čtení pohádek.

5. 4. /úterý/ 17.00 hodin
POVÍDÁNÍ O ZEMI Z VESMÍRU
Astronomické okénko Martina Gembece.

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

12. 4. /úterý/ 17.00 hodin
TÉMĚŘ 30 LET JABLONECKÉHO
MINCOVNICTVÍ
Přednáška Lenky Klimentové o historii
i současnosti mincovnictví v našem městě.

19. 4. /úterý/ 17.00 hodin
BYLINKY MATKY PŘÍRODY 
A JEJICH ČAROVNÉ ÚČINKY
O tom, co by doma nemělo chybět, si
s námi popovídá Kateřina Havlová.

26. 4. /úterý/ 14.00 hodin
ITALSKÁ POBŘEŽÍ
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

26. 4. /úterý/ 17.00 hodin
SKOTSKO
Prostřednictvím fotografií navštívíme
s Lukášem Noskem Skotsko.
Nahlédneme do jeho historie a tradic.

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

Luštitelské a znalostní soutěže:
ČTENÁŘSKÉ BINGO – soutěž pro
děti na podporu čtení

KNIHO-HLAVO-LAMY – zábavná
soutěž pro zvídavé děti

VÝSTAVY
FOTOGRAFICKÁ TVORBA DĚTÍ
Z VIKÝŘE
Snímky jsou vystaveny v prostoru
schodiště staré radnice.

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

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

14.–17. 4. /čtvrtek–neděle/
VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ
Akce v Sedmihorkách. 
Informace: A. Tauchmanová, 
a.tauchmanova@vikyr.cz. 
Přihlášky do 8. 4.

21. 4. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZEMĚ S VIKÝŘEM

Tyršovy sady. Informace: A. Francová,
tel.: 773 218 039, francova@vikyr.cz.

23.–24. 4. /sobota–neděle/
DEN ZEMĚ NA JIZEŘE
Informace: A. Tauchmanová, 
a.tauchmanova@vikyr.cz. 
Přihlášky do 15. 4.

25.–29. 4. /pondělí–pátek/
ČARODĚJNICKÝ ZOOMING
Břízky – Mšeno. 
Informace: A. Tauchmanová, 
a.tauchmanova@vikyr.cz.

29. 4.–1. 5. /pátek–neděle/
ČARODĚJNICKÁ STEZKA
Břízky – Mšeno. 
Informace: A. Tauchmanová, 
a.tauchmanova@vikyr.cz.

30. 4. /sobota/ 
ČARODĚJNICE U VOLTA
Zahrada Pivovaru Volt. Informace: 
P. Svoboda, zeminova@vikyr.cz.

30. 4. /sobota/ 7.30–15.00 hodin
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE
Vodní nádrž Mšeno. 
Informace: Z. Tomášek a P. Dostál.

1. 5. /neděle/
MÁJOVÉ MÁJKY
Jablonec – centrum. 
Informace: A. Tauchmanová, 
a.tauchmanova@vikyr.cz.

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

21. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
Tradiční profilový pořad žáků ZUŠ 
– hudební část, Městské divadlo
Jablonec n. N.

22. 4. /pátek/ 17.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
Tradiční profilový pořad žáků ZUŠ 
– taneční část, Městské divadlo 
Jablonec n. N.

■ Městská galerie MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, 
466 01 Jablonec n. N.
telefon 483 356 202
otevřeno úterý 13–17 hodin 
středa až sobota 10–12.30 a 13–17 hodin

do 10. 6.
VÁLKA JE VŮL!
Výtvarníci Jablonecka a Liberecka
proti válce a násilí: Tomáš Plesl, Anna
Polanská, Zdena Hušková, Roman
Karpaš, Jan Měřička, Jiří Jiroutek,
Zuzana Kadlecová, Jiří Dostál, Martin
Pouzar, Ludmila Šikolová, Aleš Novák,
Radka Jandová, Rostislav Zárybnický,
Jana Kasalová st., Eva Vlasáková,
Vladimír Komňacký, Petr Horák,
Jolana Čtvrtečková, Jana Hunterová,
Iva Ouhrabková. Dobrovolné vstupné
vybrané během konání výstavy bude
věnováno na humanitární účely
spojené s ukrajinským konfliktem. 
Výstava byla zařazena do programu
spontánně s ohledem na celospolečen-
skou situaci, původně plánovaná vý-
stava proběhne v náhradním termínu.

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

Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N., 
tel. 778 960 556, 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.

MODERNÍ GYMNASTIKA
2. 4. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONECKÁ PERLIČKA
Pořádá TJ Sokol Jablonec–Sportcentrum.

23. 4. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONECKÝ KORÁLEK
Pořádá TJ Sokol Jablonec–Sportcentrum.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
9. 4. /sobota/ 16.30 hodin
ELP JABLONEC – HÁZENÁ MĚLNÍK
II. liga dorostu, centrkurt.

20. 2. /sobota/ 18.30 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ CHEMIČKA ÚSTÍ N. L.
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.

3. 4. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKYŇ
Pořádá TJ Bižuterie, kurty č. 1., 2. a 3.

10. 4. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKYŇ
Pořádá TJ Bižuterie, 
kurty č. 1., 2. a 3.

23. 4. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE 
– TJ TATRAN STŘEŠOVICE
I. liga žen, kurt č. 4.

Stadion Střelnice
U Stadionu 4586/1, 
Jablonec n. N., 
tel. 773 336 773, e-mail: 
recepce.atletika@sportjablonec.cz, 
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz
2. a 3. 4. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
JABLONECKÁ HALA
Sdružení hasičů ČMS, 
okres Jablonec n. N., 
soutěž v atletických disciplinách 
požárního sportu dorostu.

FOTBALOVÝ STADION
ww.fkjablonec.cz
Termíny utkání se vzhledem 
k TV přenosům můžou změnit.

10. 4. /neděle/ 16.00 hodin
FK JABLONEC – FASTAV ZLÍN
Fortuna : liga, 28. kolo.

16. 4. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – SK SLAVIE PRAHA
Fortuna : liga, 29. kolo.

Fotbalový areál Břízky
www.fkjablonec.cz

9. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – BOHEMIANS
PRAHA 1905 B
ČFL skupiny B, 20. kolo.

16. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – FK ZBUZANY 1953
ČFL skupiny B, 21. kolo.

23. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – FK TEPLICE B
ČFL skupiny B, 21. kolo.

■ Nabídka sportovních pořadů

Velikonoce v muzeu začínají
o týden dřív
Muzeum skla a bižuterie přivítá jaro
nejen s hlavou v oblacích, ale i s pest-
rou nabídkou pro veřejnost a tvorby
chtivé návštěvníky.

Velikonoce začínají v muzeu letos
o týden dřív, Víkendem Křišťálového údo-
lí. V sobotu 9. dubna bude ve vestibulu
probíhat ukázka výroby černé bižute-
rie. „Postará se o ni Vladimír Svatoň, je-
den z posledních řemeslníků tvořících
touto historickou technologií originální
bižuterii a menší obrázky, s využitím
původních, ještě předválečných, skle-
něných kamínků,“ uvedla ředitelka
Milada Valečková. Na neděli 10. dubna
bude připravena ukázka výrobků z ro-
kajlu pod vedením Martiny Jůnové ze 

společnosti Preciosa Ornela. Po oba dny
se uskuteční tvůrčí dílna se zdobením
skleněných vajec zlatou barvou a ka-
mínky ve stylu Fabergého vejce. „Pro-
gram doplní zábavná hra s hledáním
zdobených vajec ukrytých v muzejních
expozicích, spojená s plněním zajíma-
vých úkolů,“ láká k návštěvě muzea edu-
kátorka Milena Zachařová.

Ale do muzea můžete přijít i jindy.
Prostor skleněné přístavby muzea aktuálně
obsadila Země v oblacích Dany Zámeč-
níkové, ještě do 10. dubna bude přístup-
ná výstava československého lisované-
ho skla 1948–1989 Hledání rovnováhy.
Nebo si naplánujte výlet do Prahy, do
Národního technického muzea, na vel-
kou bilanční výstavu ke 30. výročí zalo-
žení Asociace sklářského a keramického

průmyslu HOT.HOT.HOT. Připravilo ji
jablonecké muzeum s partnery. Začíná
14. dubna a navštívit ji můžete až do
2. října. (mv)

Klub na Rampě v dubnu
I v dubnu připravil Klub Na Rampě
program plný hudby a dalších akcí. 

Začátek dubna je věnován české au-
torské hudbě – lokální elektrovánek WYX,
jedinečný humor písničkáře Jiřího
Schmitzera, elektro-swing-jazz show
MYDY a s Flamengo reunion session
návštěvníci oslaví 50. jubileum legen-
dární desky Kuře v hodinkách. Návštěv-
níky také zaujme autorská černá kome-
die Lak na rakve, každoměsíční afro
bubenický workshop a dokument o no-
vinářích z mezinárodní sítě Bellingcat. 

Nechybí vědomostní soutěž týmů
v rámci Kvízů na Rampě. S Pavlou
Bičíkovou můžete cestovat Barmou
a zatančit na reggae music z Jamajky
v čele se zpěvákem Puppa Yharmo.

Druhou polovinu dubna zahájí bese-
dou legenda pískovcového lezení Petr
Špek Slanina, následuje lahůdka Blues
Caravan 2022. 

Zahraniční muzikanty nahradí do-
mácí kapely Ornament a Potomek a fol-
koví fanoušci si přijdou na své v soutě-
žích Porta a Folkytonk.

Měsíc uzavře tradiční astrosetkání,
muzikantské veřejnosti otevřený Jam
na Rampě, komedie Natěrač divadelní-
ho spolku Vojan a koncert známé pun-
kové kapely Vypsaná Fixa.

(mb)

■ Tipy pro vás
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Sunrise Mass poprvé v Jablonci
Volné liberecké vokální sdružení Rosex zve
všechny příznivce hudby a zpěvu na jablo-
neckou premiéru Sunrise Mass (Mše vychá-
zejícího slunce). V sobotu 23. dubna od 17
hodin uvede v kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova unikátní dílo Oly Gjeila, a to pod
taktovkou italského dirigenta Graziana
Sanvita. 

Jedná se o společný projekt zpěváků a muzi-
kantů z Liberce, Jablonce n. N. a Semil, kteří
v těchto třech městech chtějí postupně uvést
nádhernou moderní mši norského skladatele
Oly Gjeila (1978). K realizaci přizval Rosex zpě-
váky z libereckých sborů Ještěd a Carola a jab-
lonecké zpěváky ze sboru MyJenNěkdy. Mši se
sborem čítajícím na 60 zpěváků nastudovala
Alena Sobotková, sbormistryně Rosexu. Dirigo-
vání komorního orchestru se ujal Graziano
Sanvito, italský hudebník, dlouholetý dirigent
Podkrkonošského symfonického orchestru v Se-
milech a držitel Pocty hejtmana Libereckého
kraje za celoživotní přínos v oblasti hudby.
V úvodní části koncertu vystoupí jako host ko-
morní flétnový soubor Flauto Collegium.

Sunrise Mass, která v sobě spojuje moderní
i klasické hudební prvky, zazněla poprvé
v Oslu v roce 2008. „Chceme posluchačům

představit zcela originální zpracování klasické
mše. Gjeilo pojímá mši komplexně jako du-
chovní cestu reflektující vývoj člověka od dět-
ství k dospělosti a připodobňuje ji k východu
slunce. Skladba vrcholí v poslední části, kterou
autor napsal k poctě hudebního velikána J. S.
Bacha. Chtěli bychom naše posluchače naladit

na jarní slunečné dny a dodat jim novou ener-
gii po dlouhé zimě. Vzhledem k nevšednosti té-
to mše ji chceme prezentovat vícekrát, a to
hned v několika městech Libereckého kraje,“
dodává Alena Sobotková. Vstupenky lze zakoupit
na místě před začátkem koncertu. Více na we-
bu www.rosex.eu. (kh)

■ Kulturní pozvánky
S jarem více kultury v sálech i venku
Plnými doušky si lidé mohou užít začátek ja-
ra v Jablonci nejen v přírodě, ale díky pest-
rému programu Kultury Jablonec také na
koncertech, tanečních akcích nebo Veliko-
nočních slavnostech.

První víkend v dubnu patří veletrhu Euro-
region Tour (1.–2. 4., Eurocentrum), kde je kro-
mě inspirace na dovolenou či tipů na výlety při-
chystán doprovodný program – mezi hlavní
hosty patří písničkáři Voxel a Michal Horák. 

Na Škaredou středu (13. dubna) odstartují na
Mírovém náměstí Velikonoční slavnosti. Po
dlouhé pauze ožije centrum města prodejem
velikonočního zboží, folklórem, tancem a mu-
zikou. Program najdete na 17. straně. Návrat
hlásí i další tradiční akce – módní přehlídka
Made in Jablonec (21. 4.) a taneční zábava v ir-
ském stylu Slavnosti sv. Patrika (23. 4.).

Příznivci tvrdší muziky by se neměli nechat
ujít turné legendární novovlnné formace Jasná
páka. V Jablonci se zastaví 22. 4. v Eurocentru.

Hlavně dětem pak bude patřit postupová regio-
nální přehlídka dětských divadelních souborů
Dětská scéna (22.–23. 4.). V kině Junior vystoupí
soubory ZUŠ Liberec, ZUŠ Turnov, ZŠ Liberec-
ká Jablonec nad Nisou, TaPS Magdaléna, Dra-
macentrum Liberec a další. Podrobné info
k programu a předprodej vstupenek najdete na
webu www.kulturajablonec.cz. (rsch)

Kino Junior zpět juniorům 
Jablonecká kina pro vás přichystala několik
novinek! První novinkou, která potěší každé-
ho diváka, je nově otevřené Kinoobčerstvení
a také nové atraktivní promítací časy o ví-
kendech v kině Junior.

Malé a útulné kino Junior se navrací zpět ke
svým kořenům, a to k filmům zaměřeným pri-
márně na děti a rodiny s dětmi. Každý den bude
připraven rodinný film nebo pohádka. O víken-
dech budou přidány i upraveny časy promítání
a v nabídce si budete moci vybrat ze čtyř sním-
ků! Promítat se začne již v 10 hodin dopoledne,
následuje projekce od jedné hodiny, dále od
čtyř a posledním promítacím časem bude sed-
má hodina večerní. „Po celou dobu projekcí bu-
de otevřeno občerstvení, kde si budete moci za-
koupit k filmovým lahůdkám i něco pro chuť.
Pochutnáte si například na skvělém popcornu,
který máme v nabídce hned ve třech příchu-
tích! Připravíme vám i čerstvou kávu, ale pozor,
kávu meleme jen do prvního traileru,“ říká
Adam Gody Kocian, ředitel Jabloneckých kin.

O prázdninách a svátcích se také můžete těšit
na speciální akce pro děti, jako jsou pohádky
pro všechny věkové kategorie, například: Prázd-
ninové pohádky, Adventní, Vánoční, Silvestrov-
ská a Novoroční pohádka. 

Věrnostní program BioJunior uvítají jistě ne-
jen rodiny s dětmi, ale i všichni filmoví nad-
šenci pohádek a rodinných filmů. Za nasbíraná
razítka z cyklů zahrnutých do programu získá-
te Kinobonus. „Zvýhodněné vstupné na vybra-
ná dětská představení určitě potěší každého,“
myslí si Kocian.

Pro žáky základních i středních škol jsou na-
bízena školní promítání, která jsou moderní
a efektivní alternativou k běžnému způsobu vý-
uky, ale také mohou být čistě zábavná. Aktuální
informace a program na www.kinajablonec.cz.

(nl)

Městské divadlo v dubnu
Rozmanitost žánrů opět nabízí Městské diva-
dlo Jablonec. Organizační tým, v čele s ředi-
telem Pavlem Žurem, vsadil na klasiku, ko-
medie, pohádky i hudební lahůdky.

Prvním dubnovým představením je loutkohe-
recká revue Veselá pouť s postavičkami z ně-
kdejšího Studia Kamarád. V pondělí 4. 4. obsa-
dí pódium Jů, Hele i Muf v představení, jež je
určeno mateřinkám a prvňáčkům. Regionální
kolo soutěže dětských zpěváků lidových písní
Zpěváček 2022 se koná 9. 4. Následující den
nejmenší diváky potěší pohádka O pejskovi
a kočičce. 

V pondělí 11. 4. si přijdou na své milovníci
klasické hudby. Své nástroje rozezní Lobkowicz
trio, které si pro tento večer vybralo hudbu
A. Dvořáka či J. Suka. V úterý 12. 4. přijde na
řadu Lež. Humorný příběh o přátelství a nevě-
ře ztvární Petra Špalková, Petr Lněnička, Eva
Kodešová, Gabriela Mikulková a Jan Dolanský.
Tři grácie z umakartu přijedou 14. 4. Pod režij-
ním vedením Ondřeje Sokola odehrají hořkou
komedii o setkání, které muselo přijít, ale i tak
bylo nečekané. 

Revizor Nikolaje Vasiljeviče Gogola v režii
Davida Drábka je na programu 19. 4. O den po-
zději se objeví nesmrtelné dílo Karla Čapka
o rozdílech v mužském a ženském vidění světa,
o smyslu a vnímání života, Matka. V hlavní roli se
představí Jitka Smutná. Jana Boušková, Vilma
Cibulková a Karolína Půčková, alias Královny,
pobaví diváky 23. 4. a ke Karlu Čapkovi se vrá-
tíme 25. 4., kdy bude divadlo patřit jeho romá-
nu Bílá nemoc. Představení je určeno pro školy.

Veleúspěšný swingový zpěvák Jan Smig-
mator potěší své příznivce 27. 4. se svým Big
Bandem a programem v rámci Murphyho zá-
kon TOUR 2022. Přeložené představení Vojty
a Taťány Dykových Slepice na zádech míří do
Jablonce 28. 4. 

Prvním až třetím třídám je určena pohádka
Boženy Němcové O statečném kováři Mikešovi,
jež pobaví děti 28. 4. Poslední dubnové předsta-
vené (29. 4.) je v režii Jiřího Krampola a jeho
hostů. Podrobný program na www.divadlojab-
lonec.cz

(ims)

Foto archiv Kultura Jablonec

Foto archiv Rosex

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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Jak jste se dostal k filmařině?
Díky tatínkovi jsem od malička vyrůstal vedle filmo-
vé kamery. Taťka mě všude bral jako parťáka, motal
jsem se kolem něj a vyrostl prakticky pod stativem.
Prošel jsem si s ním celý filmový proces od scénáře až
po výrobu závěrečných titulků včetně točení a střihu
na klasický 35mm filmový pás. Tatínek pracoval nej-
prve pod tehdejším okresním kulturním střediskem
a poté pro Krátký film Praha. Po revoluci spolu s Mi-
lanem Vanišem založil Studio ReVi a později TV Jablo-
nec, pro kterou jsem vyrobil všechny znělky, a poslé-
ze jsem se začal filmařině věnovat naplno. Pamatuji
si, že už jako malý kluk jsem s bratrancem Romanem
Čejkou napsal první scénář.

Dřív bylo filmování asi těžší?
Rozhodně se muselo více plánovat a vše se před tím,
než se točilo, muselo pořádně rozmyslet a třeba i na-
zkoušet. Filmový materiál byl velmi drahý, stejně ja-
ko následný proces výroby – filmové laboratoře. Vše
bylo velmi zdlouhavé a člověk mnohdy dva, tři týdny
neviděl, co natočil a jak to dopadlo. Poté se film se-
stříhal a na Barrandov jsme jezdili nahrávat komen-
tář. Taťka například točil Vteřiny Jablonecka, které se
promítaly v kině před filmy. Dnes je technika digitál-
ní, máte kamery, drony. Člověk vše hned vidí a sám si
to nastříhá a ozvučí. Všechno je mnohem snazší.

Kdy jste začal s filmováním vy sám?
Taťka s kamarádem měli filmové Studio ReVi, kde se
věnovali reklamě, videotvorbě a snili o televizi. V tu do-
bu jsem pro ně začal tvořit grafiku a podkresovou hud-
bu. Když se později uvolnila frekvence, zažádali o ni,
licenci získali a začali na 45. kanálu z jablonecké rad-
nice vysílat, kde i poměrně značná část byla věnována
vlastní tvorbě. Produkoval jsem tehdy i svůj vlastní po-
řad Auto moto plus, kterým provázel Honza Bajgar. To
asi mohu považovat za své samostatné filmové začátky.
Naplno jsem se filmařině začal věnovat před osmnácti
lety, když taťka zemřel. Jdu ve stopách svého otce.

Pokračujete v jeho dokumentaristické práci?
Točím historické okamžiky a proměny města, ale
i dokumenty o lidech, kteří zachraňují technické pa-
mátky, například o nedaleké zubačce nebo liberec-
kém Boveraclubu. Táta dělal dvacetiminutové filmy
o Jablonci, které byly jakýmsi shrnutím dekády ve
městě. Přišlo mi škoda v tom nepokračovat a v roce
2009 jsem natočil svůj první film o městě a okolí, kte-
rý namluvil Martin Preiss. In memoriam jsem ho vě-
noval tatínkovi.

Nyní má svoji premiéru dílo 100 let Jablonce nad
Nisou ve filmu. Jak vzniklo?
Jelikož tatínek sbíral různé materiály, měl mnoho do-
kumentů a filmů na osmi a šestnáctimilimetrových
filmech, tak jsme se s vedením města dohodli, že by
bylo dobré tyto materiály zpřístupnit veřejnosti. Po di-
gitalizaci pak bylo možné vytvořit pětidílnou sérii 100
let Jablonce nad Nisou ve filmu. Ačkoli pátý díl byl sa-
mostatně uveden 17. listopadu 2019 při příležitosti
30 let od sametové revoluce, tak premiéra všech pěti
dílů měla být na jaře 2020. Ale vlna koronaviru vše
odsunula. Poprvé tedy bude možné celý seriál shléd-
nout 2. dubna od 9 hodin ve velkém sále Eurocentra
v rámci veletrhu Euregion tour 2022. Na 17. květen je

pak naplánováno promítání od 17 hodin včetně bese-
dy v Městské knihovně Jablonec.

Co vše diváci ve filmu uvidí?
Film vznikal asi pět let a má zhruba 45 minut. Je roz-
dělen do pěti dílů – od roku 1918–1937, 1938–1945,
1945–1967, 1968–1989 a 1989–2019. Na filmovém
plátně či obrazovce běží ve dvou třetinách film ma-
pující např. stavbu radnice, příchod nacistů, nástup
komunistů, okupaci v šedesátém osmém, bourání
Mšena a výstavbu nových sídlišť, vývoj zdejšího prů-
myslu, ale i sportu a různých volnočasových a kulturních
akcí. V poslední třetině jsou pak souběžně uvedeny
historické milníky dané doby. Na nich jsem spolupra-
coval se Státním okresním archivem a zejména
s Janem Kašparem. Je jasné, že vše nelze současně
postřehnout a v kině je dobré se soustředit pouze na
obrazové snímky. I proto bude následně film umístěn
na moje webové stránky www.martinwenzel.cz a web
města, kde bude zdarma k vidění. Počítáme, že film
využijí i školy, aby děti seznámily s historií města.

Točíte i další věci?
Kromě reklam a promo videí točím i časosběrné do-
kumenty a tvořím videoobsah pro Krajskou nemocni-
ci Liberec. Nedávno jsem vydal krátký snímek o ko-
mínu Brandl, který zahrnuje jeho stavbu i odstřel.
Mimo to jsem předsedou Jizerského filmového spol-
ku. Jeho cílem je družit lidi, kteří mají zájem o filmo-
vání. V rámci spolku jsme natočili film Lhostejnost,
který byl uveden i v rámci Febiofestu a 45minutový
film Burani aneb Troška trapné komédie. Ten měl pre-
miéru na festivalu Pod hrází. Náš spolek stál i za akce-
mi Restaurant day, který se konal u letního kina, na let-
ní scéně Eurocentra nebo ve dvoře dnešní UMPRUM.

Jaké máte filmové plány?
Vím, co chci, vím, kam se chci posunout, ale o tom, co
chystám, mluvit nechci. Vše má svůj čas a až nastane
ten správný okamžik, dozvíte se to. Jiří Endler

Martin Wenzel 
Jdu ve stopách svého otce

■ Tvář Jablonecka

Martin Wenzel se narodil v roce 1968 v Jablonci, chodil do ZŠ Pivovarská, ZŠ Sokolí a na ZŠ
Žižkův Vrch, následně studoval Střední průmyslovou školu v Jablonci. Pracoval ve firmě
Nisasport Jablonec, nyní je filmař. Je ženatý, má dvě děti.

■ Z knihovny
Siegfried Weiss: 
Tichými stezkami z Jizerských
hor k Ralsku po stopách
Rudolfa Kauschky
Publikace je věnována památce ho-
rolezce a básníka Jizerských hor.
Nezabývá se však jeho životopi-
sem, ale spíše se jej snaží pochopit
jako člověka prostřednictvím jeho
básní a vlastních slov. V knize jsou
nádherné snímky známého foto-
grafa, které zaujmou každého, kdo
má rád krásy tohoto kraje.

Začíst se či si knihu jen prolistovat
lze v přízemí Městské knihovny Jab-
lonec nad Nisou.

Kateřina Nesvadbová 
čtenářkou roku
České knihovny v rámci kampaně
Březen – měsíc čtenářů oceňují své
uživatele, aby jim mohly poděko-
vat za aktivní čerpání knihovnic-
kých služeb. „Letos jsme vybírali
mezi našimi nejvěrnějšími čtenáři,
kteří na nás i přes různá omezení
provozu a služeb v podobě proti-
epidemických opatření nezapo-
mněli,“ říká Zbyněk Duda, ředitel
jablonecké knihovny, a dodává:
„V pátek 11. března jsme titul Čte-
nář roku udělili Kateřině Nesvad-
bové.“ 

Tak jako většina milovníků litera-
tury, čte ráda už od dětství. K ob-
líbené četbě Kateřiny Nesvadbové
náleží romány historické i ty s pří-
během ze současnosti. Své oblíbené
literární postavy či zajímavé osob-
nosti obdivuje a nechává se jimi
inspirovat. Knihy a četba ji uklidňu-
jí, zrovna tak jako prostředí kniho-
ven.

A sama říká: „Každá knihovna
má své kouzlo. A má ho i jablonec-
ká knihovna. Pro občas uspěcha-
nou maminku je tím prvním mís-
tem, kde si lze půjčit knihy nebo
společenskou hru pro děti, sobě
vybrat knihu papírovou i zvuko-
vou a k tomu přidat film na DVD.
Vždy ochotný personál poradí, kde
hledat. Z připraveného přehledu
nových titulů si spolu s dětmi
snadno vybereme, co číst. Pro mě
ideální místo krátkého zastavení
a čerpání radosti. Samozřejmě
jsem nadšená, že obě děti s radostí
čtou, a doufám, že jim tento koní-
ček vydrží i do pozdějších let.“ (zd)

Foto archiv Martin Wenzel

Čtenářka roku Kateřina Nesvadbová, 
foto Zbyněk Duda
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■ Ohlédnutí
Vzdělávací aktivity
Jarní měsíce byly z pohledu volno-
časového programu Centra sociál-
ních služeb Jablonec nad Nisou
vždy plné vzdělávacích aktivit.
I letos jsou pro jablonecké seniory
připravené různé kurzy. Pro velký
zájem se opět otevřely kurzy pro
práci s chytrým telefonem a počí-
tačové kurzy. Vzhledem k tomu, že
v minulosti proběhlo již několik
počítačových kurzů pro začáteční-
ky, mohou letošní jarní kurzy roz-
víjet další znalosti zájemců, ze-
jména u textového editoru Word
a tabulkového editoru Excel. Další
z počítačových kurzů je zaměřený
na praktické dovednosti. To, že
jsou tyto kurzy opravdu potřebné
a užitečné, ukazuje praxe, dvojná-
sob to platí pro chytré telefony.
Absolventi minulých ročníků si
dokáží poradit se základními
funkcemi svých přístrojů. Někteří
z nich se hlásí do kurzů znovu, aby
se naučili ovládat aplikace, které
jim usnadní běžný život. Jedná se
především o fotoaparát, jízdní řá-
dy, takzvané QR kódy, aplikace na
posílání zpráv a fotek, počasí nebo
aplikaci Záchranka. Nové pojetí
a přednášky nabídla i Akademie
seniorů, která má tentokrát podti-
tul Předsudky, hodnoty a tradice.
Přednášející, kteří garantují od-
bornost i zkušenost ve svých obo-
rech, se s akademiky zaměřili
a zaměří na historii, vztahy, odkaz
předků, náročné životní situace
a jejich řešení, regionální zajíma-
vosti a aktuální otázky, které hý-
bou společností. Velký zájem byl
také o trénování paměti nebo
o Kavárničku s němčinou. Ani
v jednom případě se nejednalo
o klasické kurzy. Zájemci v men-
ších skupinkách spolu komuniku-
jí, spolupracují a kdo chce, může
jen naslouchat a užívat si společné
zážitky. Kapacita všech kurzů byla
rychle naplněná. Centrum sociál-
ních služeb však pestrou progra-
movou nabídku kurzů připraví
i na podzim. (jv)

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

Aktuální informace nejen k progra-
mu jsou k dispozici na webových
stránkách centrumjablonec.cz, na
vývěskách, u vedoucích jednotli-
vých klubů a zájmových skupin
a také v kanceláři volnočasových
aktivit CSS na telefonním čísle 728
616 492.

Ve dnech 7. až 9. března proběhla
v klubech seniorů Palackého, Bo-
ženka, Kokonín a Novoveská oslava
Mezinárodního dne žen. Klubist-
kám přišli popřát představitelé
města. Obdarovali je kytičkou, jar-
ním tulipánem. Na Palackého a na
Novoveské zpívalo Rychnovské trio.
Do klubů seniorů mohou přijít

všichni zájemci, kteří o to projeví
zájem. V dubnu kluby navštíví Ro-
man Hampacher a jedno odpoled-
ne u kávy bude věnované společen-
ským hrám nebo trénování paměti. 

Představuje se KS při STP MO3
Svaz tělesně postižených, místní
organizace 3 (MO3), vznikla v led-
nu 2003 jako nezisková organiza-
ce, občanské sdružení. Prvořadým
úkolem organizace bylo sdružovat
tělesně postižené, nabízet jim růz-
né akce, a to z oblasti kulturní,
zdravotní, sportovní, vzdělávací
a společenské. Toto vše se snažíme
dodržovat i v klubu seniorů (KS),
který vznikl v únoru 2020. Každou
středu se setkáváme ve spolkovém
domě na neformálním, přátelském
posezení. Při kávě nebo čaji se ba-
víme o všem možném, plánujeme
další akce a výlety, hodnotíme
a rozebíráme akce minulé. Každý
rok pořádáme několik výletů, i když
v loňském roce jsme kvůli kovido-
vé situaci zvládli pouze jeden.
Navštívili jsme zámek Lemberk,
baziliku sv. Zdislavy v Jablonném
v Podještědí a sklárnu v Kunra-
ticích u Cvikova. V říjnu už tradič-
ně jezdíme na týdenní rekondiční

pobyt do Františkových Lázní. Tam
se každé dopoledne věnujeme léč-
bě našeho pohybového aparátu
a po obědě jezdíme na výlety. Za
pět let jsme např. navštívili Kar-
lovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb,
Aš, Loket, Bečov nad Teplou, Vald-
štejn, pivovar Chodovar v Chodové
Plané, přírodní rezervaci Kladská
a spoustu dalších míst. V loňském
roce jsme náš pobyt ukončili pro-
hlídkou nově zrekonstruované jíz-
dárny Světce v Tachově. Letos nás,
pokud situace dovolí, čeká několik
výletů, např. do Kutné Hory, na zá-
mek Kačina, na Říp a zámek Li-
bochovice, do muzea v Jilemnici,
dále pak týdenní pobyt v Poděbra-
dech a na závěr roku opět Františ-
kovy Lázně. (hk)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Dubnové seniorské aktivity a klu-
bová setkávání budou možná jen
s ohledem na aktuální epidemiolo-
gickou situaci a vládní nařízení. 

Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu 
tel. 728 616 492
7. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin 
Kafíčková společnost s trénová-
ním paměti – malý sál CSS. 

21. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin 
Kafíčková společnost – deskohrátky
s pamětí – malý sál CSS.

Senioři ČR Jablonec
Informace u vedoucí klubu 
tel. 723 510 256
6. 4. /středa/ 13.00 hodin
Prohlídka nejen nové knihovny
ve Vratislavicích, 
odjezd z konečné tramvaje.

13. 4. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu, hraje
Jiří Koprnický – velký sál CSS.

20. 4. /středa/ 8.00 hodin
Autobusový zájezd do
Třebechovic a Kuksu, odjezd
z Horního nám., pouze přihlášení,
návrat kolem 17. hodin.

27. 4. /středa/ 14.00 hodin 
Program na květen a měření TK,
přihlášky na autobusový zájezd do
Prahy – botanická zahrada (18. 5.).

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu
tel. 728 366 951
Program je k dispozici na webu
centrumjablonec.cz 
– aktivity/seniorů – programy.

Klub seniorek při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu 
tel. 605 535 987
19. 4. /úterý/ 7.30 hodin
Autobusový výlet z Horního nám.
– skanzen D. Řasnice, Polsko
Zawidov, Černousy, exkurze do
pivovaru Frýdlant. Výběr 160 Kč
ve čtvrtek 7. 4. mezi 14. a 16. ho-
dinou v kavárně spolkového domu.

21. 4. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Přednáška Jiřiny Ziklové – Hrátky
s pamětí – malý sál CSS.

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

Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
je přeložený na srpen 2022.

Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu 
tel. 739 550 083
Každou středu od 10.00 hodin
setkání ve spolkovém domě 
– jen pro členy – cvičebna CSS.

26. 4. /úterý/ 7.30 hodin
Výlet do Kutné Hory a na zámek
Kačina.

Akademie seniorů, foto CSS

KS při STP MO 3

MDŽ v klubech, 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.

2. dubna 1922, 91, strana 1, R
Madeira. Včera ve městě Funchal zemřel po-
slední císař na habsburském trůně Karel
František Josef. Vídeňské listy hlásí, že zesnulý
bude pravděpodobně převezen z Madeiry do Bu-
dapešti a uložen v kryptě chrámu sv. Matyáše
v Ofenu. Poručníkem sirotků se stává Karlův
bratr, který dnes odjíždí z Mnichova do Funchalu.

4. dubna 1922, 93, strana 3, 4, 6, 16, V
Jablonec. Sport. Plavecká exhibice v jablonec-
kém bazénu v městských lázních. První jablo-
necký plavecký spolek pořádá náborové před-
stavení v pondělí 10. dubna. Uvidíme sportovní
a lidové styly a krasoplavání. Sportovní učitel
W. Mary z Berlína předvede nejlepší metody
k záchraně tonoucích. Na závěr pobaví publi-
kum různé vodní šprýmy.

Rychnov. Velké kouzelnické představení před-
vede hluchoněmý kouzelník Anton Schütz. Umě-
lec neumí číst ani psát, ale dosáhl úspěchu dlou-
holetým přemýšlením a pílí. Všechny použité
rekvizity si vyrobil sám. Prosíme o přízeň publika!

Inzerát. Psací stroje za dobrou cenu! Kapell (ja-
ko nový) – Oliver, model pět – Meteor, dva kusy,
poslední model – Adler, jeden kus – Erika, dva
kusy. Firma Czeitschner, Rádelská číslo jedna.

Inzerát. Celý svět tančí shimmy! Americká
tančírna první třídy v Pražské 53. Tanec před-
vádí nejlepší mondénní duo v anglickém stepu
2 Tilly. Každý pátek čaje o páté! Kapelník pan
C. Wollek, majitel H. Hechler, majitel koncese
je pan C. Reckziegel. 

7. dubna 1922, 96, strana 2, V
Černá kronika. Mšeno. Vražda nebo nehoda?
Včera večer se u domu č. 254 našlo tělo utope-
ného chlapce. Dítě našel jeho otec, dělník Alois
J. a přenesl je domů. Vysvětlil, že syn patrně
spadl do vody z máchacího prkna, když potmě
čistil boty. V Nise je však jen 15 cm vody. Policie
má podezření na vraždu. Chlapec měl modřiny
na čele. Žil u otce teprve tři týdny. Otec a jeho
družka Šediwková, která má také malého syna,
s ním zacházeli špatně. Případ bude vyšetřovat
komise vedená okresním soudcem Karlem
Januschkou. Dítě zatím leží ve mšenské márni-
ci, kde bude provedena obdukce.

12. dubna 1922, 101, strana 4, V
Vražda ve Mšeně. Otec 8letého utopeného
chlapce Alois J. se přiznal k vraždě svého synka.

13. dubna 1922, 102, strana 6, 7, 10, V
Inzerát. Karpelesův chleba je opět levnější!
Jeden pecen stojí 11,50 K! Dále nabízíme za
nejlevnější ceny salát, ředkvičky, špenát, pome-
ranče, drůbež. J. Karpeles, Podhorská 19.

Inzerát. Velikonoční nabídka levnějších kra-
vat a košil! Velký výběr! Nabízíme všechny
druhy cviček a gymnastické obuvi, dále pracov-
ní pláště ve všech barvách a velikostech. Ema-
nuel Kuh, Podhorská 30.

14. dubna 1922, 103, strana 3, V
Jablonec. Dopravní katastrofa na naší lokál-
ní železnici. Starosta K. R. Fischer zaslal stíž-
nost na ředitelství železnic do Hradce Králové,
aby odstranilo nově zavedené snížení rychlosti
na trati Liberec – Jablonec – Tanvald, protože
toto opatření má obrovský negativní dopad na
celou naši průmyslovou oblast. Vlaky, které jez-
dí 10kilometrovou rychlostí, nejsou dopravním
prostředkem, ale překážkou!

15. dubna 1922, 104, strana 1, 4, 5, 14, V
Liberec. Živnostenská komora v Liberci pod-
nikla vlastní analýzu dopravní situace na trati
Liberec – Jablonec – Tanvald. V důsledku silných

mrazů a následující oblevy nemohla voda pro-
sáknout do země a pod pražci vznikla ledová
vrstva. Na hrbolaté trati došlo k několika vykoleje-
ním – proto byla snížena rychlost na několika úse-
cích na 20 až 10 km/hod. Pokud potrvá příznivé
počasí, může být trať opravena už za 14 dní.

Jarní móda 1922. Módní linie nepřináší nic
nového. Pas je stále prodloužený, tělesné křivky
se neuplatní – nuda, nuda! Jsou tu však malič-
kosti, které dokážou šaty oživit: kdo by pomys-
lil na kovové cvočky a malé tečky z pečetícího
vosku? Nebo šupinovitě přišité ocelové kroužky
u výstřihu a rukávů? Nebo proužky z lakované
kůže? Šaty z tlumených jednobarevných látek
snesou nádherné doplňky a výšivky.

Jablonec. Zajímavá sázka. Známý jablonecký
cyklista pan W. se vsadil, že vyjede příkrou ce-
stu z Jablonce na Dobrou Vodu na bicyklu, aniž
by sestoupil z kola. Pan W. již zdolal strmou ce-
stu z Ferdinandova na Smědavu bez pauzy
v doprovodu mnoha sportovců před mnoha le-
ty. O výsledku sázky vás budeme informovat.

19. dubna 1922, 108, strana 4, V
Jablonec. Sport. Na podzim roku 1921 navázal
na svou předválečnou činnost jezdecký oddíl,
který v zimě opravil všechna svá zařízení. Nyní
pořádá pravidelný výcvik, večerní jízdy a zavá-
dí jízdy při hudbě a krasojízdy. 

22. dubna 1922, 110, strana 7, V
Novomanželský humor. Manželka: Představ si,
že naše služka zase připálila oběd! Je ještě tak
mladá a nezkušená… Nechtěl bys místo oběda
hubičku? – Manžel: No, samozřejmě. Můžeš mi
ji tedy zavolat?

26. dubna 1922, 114, strana 2, R
Vratislavice. Smrt po otravě alkoholem. 17. 4.
večer zde probíhala v jednom hostinci zábava,
kde vystoupili i sourozenci Netty a Siegfried
Weinerovi. Po programu se rozpoutala pitka, tr-
vající až do rána, které se sourozenci zúčastni-
li. Prý se pily hlavně likéry. Protože Weinerovi
neměli zajištěný nocleh, ubytovali je v půl páté
ráno v místním vězení. Netty se vzbudila v osm
hodin ráno, Siegfried, který v noci hodně pil,
chrápal, a tak ho sestra nechala spát dál a ode-
šla. K večeru se zjistilo, že je mrtvý. Podrobnosti
se vyšetřují.

27. dubna 1922, 115, strana 7, V
Inzerát. Zaplatím nejvyšší ceny za obnošené
kalhoty a velké sako. Lucke, Pasířská 8.

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. dubna. 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 březnového kvízu: Gustav
Ginzel byl vášnivým cestovatelem a dobrodru-
hem, který navštívil téměř všechny kontinenty,
nebyl pouze na Antarktidě. Výhercem březno-
vého kola je čtenář Marek Neduchal.

Otázka na duben:
Liberecký novinář Jan Šebelka napsal knihu
o Gustavu Ginzelovi s názvem:

a) Podivín, který zlepšil svět, aneb Vzpomínky
na Gustava Ginzela

b) Podivín, který zdokonalit svět, aneb Vzpo-
mínání na Gustava Ginzela

c) Podivín, který okrášlil svět, aneb Vzpomínání
na Gustava Ginzela

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

Karel I. (Karel František Josef) se po atentátu na
Františka Ferdinanda roku 1914 stal korunním prin-
cem a na trůn usedl 21. listopadu 1916 po smrti
svého prastrýce Františka Josefa I. Jeho vláda byla
poznamenána neustálou snahou o zastavení zuřící
první světové války, na jejímž vypuknutí neměl prak-
ticky žádný podíl. Po zániku Rakouska-Uherska kon-
cem roku 1918 byl nucen odejít do exilu. Zemřel ve
vyhnanství na odlehlém ostrově Madeira 1. 4. 1922
ve věku 34 let na zápal plic.
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■ Jablonecké maličkosti LXVIII.

Stromy patří mezi nejmilejší jablonecké ma-
ličkosti. Ony mýtické duby, rozložité dědovy
lípy, nenápadné babiččiny černé bezy, tajupl-
né kaštany, houževnaté jasany, sloužící kdy-
si jako přírodní hromosvody. Tak křehké,
přeci věkům vzdorující. Všechny mám rád.

Jedním z krásných památných stromů Jablo-
necka je Císařská lípa v Pasekách. Stojí si vcel-
ku nenápadně vedle krásně dochované a citlivě
opravené Feixovy usedlosti s věžičkou (dnes
dům č. 10/9 v ulici U Staré lípy). Ve stínu mo-
derního světa věžáků, onoho lidského mrave-
niště. Jako kdyby tu hraničily dva neslučitelné,
ale přeci sousední světy. 

Císařská lípa je strom dosahující výšky téměř
patnácti metrů, s obvodem kmene
bezmála půl čtvrtého metru. O jejím
staří se můžeme jen dohadovat; obvy-
kle se uvádí nějakých 250 let, tedy ce-
lá čtvrtka tisíciletí. Nikdo ale přesně
neví, kdy byla vysazena lípa vedle
Feixovy usedlosti. Můžeme se jen do-
hadovat a spekulovat. To bylo totiž
tak. Feixových bývalo v Pasekách kdy-
si hodně; asi tolik, co Zappeových, po
nichž byla jako Zapploch (Zappeho
díra, ve smyslu údolíčko) dokonce
pojmenovaná i část Pasek. A právě
v Zapplochu, v prastaré chalupě č. 10,
u cesty vedoucí přes kopec na Novou
Ves, žil ve druhé polovině 18. století
sedlák Peter Feix s rodinou. U jeho
domu se jednoho dopoledne objevila
nečekaná návštěva: urozený muž na
koni doprovázený jedenácti jezdci do-
provodu. Tím šlechticem byl mladý
Josef II. – mezi venkovským lidem to-
lik oblíbený císař. Lidé si v jeho puto-
vání, které Josef II. často vykonával
v přestrojení a vesničany i měšťany na
cestě obdarovával zlaťáky a stříbrňá-
ky, vysnili spravedlivý zájem o jejich
nelehký úděl. Pravda ovšem byla ta-

ková, že císař se po krajině pohyboval spíše
z důvodů přípravy obranných pozic pro případ-
né války s Prusy. Buď, jak buď, z Josefa II. se ze-
jména na venkově stala doslova celebrita své
doby. Jeho cesty jsou dokonale zmapovány
v několika knihách, na místě, kde se zastavil,
vznikaly pomníčky, a židle, na které usedl, by-
ly ještě dlouho opatrovány a uctívány. 

Do Pasek přijel císař od Liberce a podle po-
věsti sesedl z koně do stínu lípy, která tu tedy už
musela růst. Byl čas pozdní snídaně. Zkopr-
nělého Petra Feixe požádal o chleba s máslem.
S uctivou radostí přinesl sedlák císaři velký pe-
cen černého domácího chleba a jeho žena pak
ještě dodala talířek s máslem a tvarohem.
„Ještě nůž,“ požádal císař a sedlák vytáhl z kap-

sy kudlu a podal ji panovníkovi. Josef II. sám
ukrojil pořádný krajíc, namazal jej máslem
a tvarohem a vše rozdělil mezi svůj doprovod.
Na talířek pak položil odměnu – čtyři stříbrné
dvacetníky. Jen jezdci dojedli, nasedli na koně
a odjeli směrem k Nové Vsi. Odtud pak pokra-
čovali až do Smržovky a zpátky se vraceli přes
Lučany; toho večera císař přespal v Hodko-
vicích v domě starosty Joachima Brosche.

Návštěva panovníka u prostého vesničana by-
la v té době opravdu mimořádnou událostí. Jab-
lonecký kněz P. Josef Ressel proto zmiňoval, že
na její památku byl strom u Feixovy chalupy po-
jmenován jako Kaiserlinde čili Císařská lípa.
Jenže: pamětníci mají nejhorší paměť, jak říkával
s oblibou jablonecký lidový historik a vypravěč

Václav Vostřák. Když se totiž roku 1878
u lípy konala velká slavnost připomí-
nající Josefovu návštěvu v Pasekách, ne-
mohli se už pamětníci shodnout na tom,
jestli zde císař posnídal 26. června 1766
či ve stejný den, ale až roku 1778, kdy
se v podhůří Jizerských hor opět po-
hyboval. Dnes to vidíme tak, že prav-
děpodobnější bude asi druhé datum. 

Císařská lípa měla ovšem poté ně-
kolikrát na mále. V roce 1906 bylo
majitelce Karolině Feixové nabízeno
odkoupení dřeva zchřadlého stromu,
ale zachránil jej nakonec tehdejší uči-
tel a budoucí proslulý starosta Jablon-
ce Karl Richard Fischer. Poškozený
a zdivem a betonem vyspravený strom
ale i poté pomalu mizel před očima.
Až od roku 1960, kdy byla lípa chrá-
něna státem, došlo k jejímu opakova-
nému odbornému ošetření. A to jí asi
dalo novou pobídku do života. Nako-
nec tak Císařská lípa jako zázrakem
přežila, z jednoho výhonu zregenero-
vala a rozrostla se do podoby mohut-
ného stromu, který v Pasekách do-
dnes připomíná slavnou císařskou
návštěvu. Marek Řeháček

Císařská lípa 

Výtvarníci se spojili proti válce
Městská galerie MY přistoupila ke změ-
ně výstavního programu a od 17. břez-
na 2022 pořádá ve výstavních prostorách
Domu Jany a Josefa V. Scheybalových
benefiční výstavu, která je spontánní
reakcí na současné dění kolem nás.
Dvacet výtvarníků z Jablonecka a Li-
berecka vystavuje společně svá výtvar-
ná díla a symbolicky vyjadřuje odmít-
nutí války a násilí.

Podobně jako hudebníci a divadelníci při
benefičních koncertech a představeních se
touto formou připojují k projevům solida-
rity i výtvarníci. 

„Výstava se zrodila během několika dnů.
Do výstavního prostoru přivedla společně
výtvarníky rozdílných generací, umělec-
kých názorů a tvůrčích přístupů. Zastou-
peni jsou malíři, sochaři, grafici, medailé-
ři, fotografové, skláři i designéři. Někteří
dokázali v krátkém čase vytvořit díla
inspirovaná naší současností. Většina se
prezentuje díly vzniklými již dříve a sou-
visejícími s otázkami smyslu života a hu-
manity, které si v dnešní době klademe.
Vyjadřují se skrytě, obrazně a symbolic-
ky,“ říká Jan Strnad z Městské galerie MY.

Nejstarší ze zúčastněných výtvarníků,
malíř Rostislav Zárybnický, se narodil v ro-
ce 1936 ve vesnici Šklíň ve Volyňské oblasti
v severozápadní Ukrajině. Vystavuje obrazy,
které čerpají ze vzpomínek na nesnadný
život v rodném kraji v době svého dětství,
kdy do každodenních životů obyčejných li-
dí zasahovala druhá světová válka. 

Jako motto výstavy v Městské galerii
MY posloužil text legendární písně brněn-
ské skupiny Synkopy 61 – Válka je vůl,
který vznikl v 60. letech minulého století
a reagoval na válečné konflikty té doby.

„Svoboda, zejména vnitřní svoboda
každého z nás a svoboda tvoření, to jsou
hodnoty, které si skutečný výtvarník stře-
ží jako oko v hlavě. V obraně svobody se
dokážou i složité tvůrčí povahy sjednotit
k určitému symbolickému gestu. To je
i důvod, proč umělci společně vyslovují
svůj odpor proti válce,“ uzavírá Strnad.

Dobrovolné vstupné vybrané během
konání výstavy bude věnováno na huma-
nitární účely, přednostně pak na podporu
Kláštera Hejnice, který se stal útočištěm
válečných běženců. 

Výstava v Městské galerii MY potrvá do
10. června 2022. (MGMY)Jana Hunterová – Zakarpatská Ukrajina, 2017

Kresba Petr Ferdyš Polda



(24)

jablonecký měsíčník duben 2022

Raná péče provází rodiny těžkým obdobím
Služba určená nejmenším dětem i jejich ro-
dičům, to je raná péče. Na ni dostává rodina
kontakt, pokud ve vývoji dítěte dojde k něja-
ké překážce a nedaří se dosahovat očekáva-
ných vývojových milníků. V Libereckém kra-
ji ranou péči poskytuje Centrum Lira.

Služba se poskytuje rodinám dětí od narození
do sedmi let věku. Oslovují ji rodiče dětí, jejichž
vývoj ohrožují vážné zdravotní důvody, které
mohou mít vliv na celkový psychomotorický
vývoj. „Některé děti již mají diagnózu pojme-
novanou, jiné ne. Může se jednat o děti s posti-
žením zrakovým nebo kombinovaným, s vroze-
nými vadami či s podezřením na poruchu au-
tistického spektra,“ říká vedoucí rané péče
Centra Lira Michala Bulířová a pokračuje:
„Centrum oslovují rodiny, které potřebují v ne-
příznivé situaci podpořit a poradit. Smyslem ra-
né péče je rodině pomoci sdílet těžkosti a zvlád-
nout nepříznivou situaci.“

Kontakt na ranou péči předávají lékaři a zdra-
votníci, zvláště neonatolog, neurolog, oftalmolog,
pediatr, dětský psycholog, fyzioterapeut apod.
„Rodinu někdy informuje i sociální pracovník,
školské poradenské zařízení nebo jiný rodič,
který naši službu využívá či zná. Raná péče

může probíhat i v pěstounských rodinách,“ při-
pomíná Bulířová s tím, že služba je zdarma a ode-
hrává se doma – v přirozeném prostředí dítěte.
Konzultace v rodině určené všem členům pro-

bíhají měsíčně. „Poradkyně vozí speciální po-
můcky pro rozvoj zrakového vnímání, smyslů,
hybnosti, zručnosti a kognitivních dovedností.
Všechny je možné rodinám zapůjčit,“ dodává
Bulířová, podle které poradkyně rodiče sezna-
mují s metodami, technikami a přístupy k rozvo-
ji oslabené oblasti, předávají kontakty, vyslech-
nou, sdílí a provází v nepřízni. Důležití jsou
však i sourozenci dítěte s ohroženým vývojem. 

„Protože je pro ranou péči důležitá soudrž-
nost celé rodiny, nabízíme i další služby, jako je
setkávání rodin či odborné přednášky. S podpo-
rou nadací pořádáme jednou ročně pětidenní
pobytové kurzy pro rodiny dětí s postižením,
kde mohou navázat nová přátelství nebo si pře-
dat zkušenosti,“ informuje Michala Bulířová. 

Pro ranou péči je nezbytná odbornost, proto
poradkyně vystudovaly speciální pedagogiku
a průběžně si vzdělání doplňují. Terénní služby
lze doplnit specializovanými ambulantními pro-
gramy včetně stimulace zraku a zrakového tré-
ninku, senzorické integrace a snoezelen. (mb)

Kontakt: Centrum Lira, Matoušova 406, 
460 07 Liberec, tel: 724 400 832, 
e-mail: info@centrumlira.cz; 
více informací: www.centrumlira.cz

Setkání s občany 2022
V polovině dubna se po delší odmlce do měs-
ta vrátí tradiční cyklus setkání s občany
v jednotlivých lokalitách. Radnice musela
v předchozích letech hned dvakrát připrave-
ný program v souvislosti s tehdy platnými
vládními opatřeními v rámci pandemie ko-
ronaviru zrušit.

Poprvé v roce 2020 zcela, občané z každé loka-
lity však měli možnost pokládat dotazy píse-
mně. Na oficiálním městském webu je přehled
odpovědí na tehdejší dotazy z daných lokalit.
Loňský rok potom přinesl premiéru setkání
formou on-line přenosu. Jeho záznam je opět
umístěn na webu města a pod ním lze dohledat
i odpovědi na otázky, které se z časových důvo-
dů již nevešly do zmiňovaného přenosu.

Letošní jaro by mělo přinést jakýsi restart této
přímé komunikace magistrátu s občany v po-
době, jaká je v Jablonci nad Nisou zažitá. Zname-
ná to, že zástupci města zavítají k přímé debatě

s obyvateli do sedmi určených lokalit. Postupně
půjde o Proseč nad Nisou, Rýnovice a Lukášov,
centrum města, Šumavu a Jablonecké Paseky,
Mšeno nad Nisou, Kokonín a Vrkoslavice a celý
cyklus uzavře setkání na Žižkově Vrchu. V kaž-
dé z těchto částí města budou veřejnou diskuzi
hostit předchozími roky zavedená místa, ve vět-
šině případů se jedná o jídelny základních škol,

výjimku tvoří pouze prosečská hasičská zbroj-
nice, kokonínský kulturní dům a malý sál
Eurocentra. Každé ze setkání je plánováno od
17 hodin a přesný seznam s místy konání na-
jdete na samostatném letáčku v zadní reklamní
části Jabloneckého měsíčníku.

Během stávajícího volebního období byla
v Jablonci nad Nisou nastartována činnost de-
víti osadních výborů, které jsou vítanou po-
mocnou rukou radnice v jednotlivých měst-
ských částech. U společného stolu se zástupci
vedení města bude přítomen vždy i předseda
osadního výboru, v jehož působnosti bude to
které setkání probíhat. Cyklus Setkání s občany
2022 se uskuteční v rámci projektu Místní
Agenda 21 Jablonec nad Nisou. (jš)

Dopravní opatření v úseku Kokonín, IMP –
Rychnov platné od pátku 1. 4. 2022 z důvodu
dlouhodobé uzavírky Pulečenského lesa. 

Spoje linky č. 101 budou od pátku 1. 4. 2022 ze
zastávky Kokonín, IMP do Rychnova vedeny
obousměrně ulicí Boční – Kostelní – Ještědská
(náhradní zastávka Rychnov, Taxus pro směr
Jablonec) – Školní (náhradní zastávka Rychnov,
náměstí pro směr nádraží) – Nádražní a dále po
své standardní trase na konečnou zastávku
Rychnov, nádraží. Časy odjezdů z Rychnova
směr Jablonec zůstávají shodné, pouze se upra-
vuje čas odjezdu posledního nočního spoje, no-
vě bude spoj odjíždět až v 00.11 hod.

V úseku Rychnov, nádraží – Pulečný bude
zavedena zvláštní linka č. 111, na trase linky
budou zřízeny zastávky: Rychnov, nádraží; Rych-
nov, náměstí; Rychnov, Lidový dům a Pulečný. 

Odjezdy v pracovní dny z Rychnova, nád-
raží do Pulečného: 00.04, 4.13, 4.39, 5.09, 5.39,
6.09, 6.39, 7.09, 7.39, 8.09, 8.39, 9.09, 9.39, 10.09,
10.39, 11.09, 11.39, 12.09, 12.39, 13.09, 13.39,

14.09, 14.39, 15.09, 15.39, 16.09, 16.39, 17.09,
17.39, 18.09, 18.39, 19.09, 19.39, 20.09, 20.39,
21.09, 21.39, 22.09, 22.57 hod.

Odjezdy v pracovní dny z Pulečného do
Rychnova: 00.07, 4.09, 4.45, 5.15, 5.45, 6.15,
6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45,
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15,
14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45,
18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.32,
22.12, 23.12 hod. 

Odjezdy o víkendu a ve svátek z Rychnova,
nádraží do Pulečného: 00.04, 4.13, 5.39, 6.09,
6.39, 7.09, 7.39, 8.09, 8.39, 9.09, 9.39, 10.09,
10.39, 11.09, 11.39, 12.09, 12.39, 13.09, 13.39,
14.09, 14.39, 15.09, 15.39, 16.09, 16.39, 17.09,
17.39, 18.09, 18.39, 19.09, 19.39, 20.09, 20.39,
21.09, 21.39, 22.09, 22.57 hod. 

Odjezdy o víkendu a ve svátek z Pulečného
do Rychnova: 00.07, 4.09, 4.45, 5.45, 6.15, 6.45,
7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15,
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 14.45,
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45,
19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.32, 22.12, 23.12 hod.

Linka č. 101 bude na zastávce Rychnov, ná-
draží vždy čekat na příjezd zvláštní linky č. 111
z Pulečného. Odjezd zvláštní linky č. 111 ve
směru od nádraží do Pulečného bude vždy až
po příjezdu linky č. 101 od Jablonce.

Spoj linky č. 105 s odjezdem v pracovní dny
z Rychnova v 5.07 hod. a spoj linky č. 113 s od-
jezdem z Autobusového nádraží v 17.30 hod.
bude jezdit po shodné objízdné trase jako linka
č. 101, spoje nebudou obsluhovat zastávky
Rychnov, Lidový dům a Pulečný. (lw)

■ Aktuálně z městské dopravy

Foto Luboš Wejnar

Ilustrační foto Jiří Endler

Foto archiv Centrum Lira
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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/

Možná jste v médiích zaregistrovali, že některá města
a kraje mají peníze v krachující Sberbank. Jablonec
má peníze pro okamžitou potřebu na běžných účtech
u Komerční banky. S dalšími penězi, nyní 175 miliony,
už dlouhá léta spekuluje na finančních trzích pro-
střednictvím portfolia cenných papírů u J&T banky.
Používané investiční nástroje jsou však rizikovější, než
regulační orgány veřejným institucím doporučují.
Přesto loňský výnos 2,72 % nepokryl ani inflaci 3,8 %.
V předchozích šesti letech byl výnos 2,36 až 4,33 %.
Dodejme, že hlavní stomilionový úvěr města má po-
hyblivou sazbu – nyní 4,79 %.

Město nepotřebuje od lidí peníze, aby je bankéři pře-
hazovali vidlemi na finančních trzích. Cílem města není
finanční spekulace, ale uspokojování potřeb obyvatel.
Není správné držet tolik peněz v portfoliu a rizikově in-
vestovat skrze jednu banku, která s nimi navíc obcho-
duje s cennými papíry firmy Tatry Mountain Resorts

z ekonomicky spjaté skupiny. Bohužel vedení města
není dlouhodobě schopné prostředky rozumně použít,
nejlépe do projektů, které při rekordním růstu cen ener-
gií uspoří budoucí náklady na vytápění či klimatizaci.
Čím déle tyto investice odkládáme, tím dražší jednou
budou, protože růst cen stavebních materiálů a prací je
mnohem vyšší než inflace.

Podle letošního rozpočtu mají být peníze z portfolia
vyčerpány. Jenže proinvestovat vše naplánované se
městu dlouhodobě nedaří, protože nemá kapacity, aby
investiční projekty na daný rok zrealizovalo. V roce
2020 rozpočtované investiční výdaje do majetku města
byly splněny jen z 80 % a podobně je to každý rok.

K nízkým personálním kapacitám magistrátu se při-
dává fakt, že každoročně schvalujeme rozpočet až
v únoru a první dva měsíce roku hospodaříme v roz-
počtovém provizoriu. Stavební firmy tak od začátku ro-
ku plánují kapacity pro jiné zákazníky a až v březnu

na trh přichází Jablonec a vypisuje veřejné zakázky
jen pár týdnů před začátkem stavební sezóny. Zbývá
tak na nás méně horších zhotovitelů, takže logicky do-
stáváme nižší kvalitu za vyšší ceny a nestíháme pro-
jekty realizovat do konce roku.

Město před sebou tlačí ohromný vnitřní dluh na své
infrastruktuře a majetku, jako jsou zanedbané městské
byty a domy, které pak draze kompletně rekonstruuje-
me, prodáváme nebo dokonce demolujeme, rozbité
chodníky a silnice či havarijní mosty. Nemluvě o mo-
dernizaci energetiky a dopravy či alespoň částečné
energetické soběstačnosti.

Světlou vlaštovkou jsou kolegou Matkem započaté
opravy městských bytů, ve kterých toto vedení města
pokračuje, a projekt modernizace veřejného osvětlení,
který přinese úspory energie. Není to ale málo?

Jakub Macek, 
zastupitel za Společně pro Jablonec

Co s volnými 175 miliony? Chytře investovat a opravovat majetek, ne spekulovat

Na podzim minulého roku jsme se v osadním výboru
Mšeno dozvěděli o plánované stavební akci za účelem
pokládání kabelů pro informační a komunikační tech-
nologie. Na nesmyslný způsob provedení (ke každému
vchodu do paneláku vlastní výkop) jsme v osadním
výboru reagovali a námitky občanů předali vedení
města. Obyvatelé Mšena deklarovali, že nechtějí mít
opakovaně rozkopanou „půlku sídliště“…

Cituji z připomínek, které jsme předali radě města:
„Svůj odpor (předseda osadního výboru Mšeno p. Pe-
šek) jsem tehdy sdělil i organizaci, která oslovila naše
Společenství vlastníků. Její technik se sešel v našem
domě, kde jsem mu názorně předvedl, jak lze využít
suterénní průchozí chodbu, která je vždy společná pro
vícevchodové panelové domy. Firma projekt pro náš

objekt přepracovala a na konci loňského roku jsme po-
depsali souhlas s propojením sítí skrz tuto chodbu,
včetně toho, že pro propojení mezi naším domem a bu-
dovou výměníku v Rabasově ulici použijí stávající top-
ný kanál, bez rozkopání okolního terénu.“

V únoru letošního roku jsme dostali k rukám mate-
riál týkající se schvalování této akce radou města.
Původní plán byl beze změn. Ještě před projednáním
záležitosti radou města zaslal osadní výbor Mšeno zá-
sadní nesouhlas s tím, aby město povolilo tuto formu
zasíťování a neprosadilo snadno proveditelnou změnu.
Vše marné, pojede se dle původního záměru.

Bohužel nejsou to jenom podněty obyvatel, kterým
se nevěnuje odpovídající péče. Tristní je i skutečnost,
že si město nedokázalo ani vyjednat získání jednoho

vlákna na dotyčné trase pro svoji potřebu. Náměstek
Kouřil (ANO) nedokázal městské zájmy prosadit pře-
sto, že jenom těžko si lze představit jednodušší výcho-
zí pozici pro vyjednávání. Radnice dlouhodobě rezig-
nuje na budování vlastní sítě. Škoda z této nečinnosti
je dvojí. Finanční – v dlouhodobém horizontu v řádu
desítek miliónů korun. Za nezbytné služby – např.
městský kamerový systém – tak vždy budeme platit
vlastníkovi datových kabelů. A strategická – město
musí strpět ceny a vůli vlastníků těchto sítí. Vypnutí
kamerového systému v létě 2019 nebylo pro současné
vedení dostatečným varováním. Kdo si nepamatuje
minulost, je odsouzen k jejímu opakování.

Jan Polák, zastupitel za Českou Pirátskou Stranu
a člen osadního výboru Mšeno

Spoluprací s osadními výbory k lepšímu místu pro život

Přiznám se, že tento článek jsem četl několikrát, byl
jsem poněkud vyveden z míry a moc jsem nerozuměl.
Z mého pohledu je to spíš změť subjektivních pocitů,
než ekonomický či finanční rozbor. Nejsem neomylný,
ale mám vystudované finance a celý život jsem praco-
val v bance se zaměřením na financování a úvěrování
firem včetně krajů, měst a obcí. Jsem cca 10 let členem
finančního výboru SMJN, takže mi dovolte pár pozná-
mek k určitým nepřesnostem či zavádějícím úvahám
Jakuba Macka. 

Město má skutečně už více než 10 let volné pro-
středky, nyní cca ve výši 175 mil. Má dvě možnosti:
buď je svěří bance do správy portfolia, nebo je ponechá
na běžných účtech či na spořícím účtu nebo termíno-
vaném vkladu. Žádná banka ale nenabídne z vkladů
úrok, který by pokryl inflaci.

Autora článku musím upozornit, že sčítat jablka
a hrušky nejde. Zhodnocení v roce 2021 ve správě
portfolia bylo cca 2,7 %, ale v té době banky nabízely
městům a obcím na spořících účtech úroky hluboko
pod 1 %. Po většinu roku 2021 byly sazby na spořících
účtech dokonce téměř na nule nebo těsně nad ní.

Zvedly se teprve v listopadu 2021 nad 1 %. Rok 2022 je
nesrovnatelný s rokem 2021. Takže fakt nelze srovná-
vat úrokovou sazbu z úvěru z března roku 2022 s úro-
čením vkladů v roce 2021. To je nesmysl. Nyní se
v bankách, pro města a obce, nabízí zhodnocení na
spořících a termínovaných účtech mezi 2 až 3,5 %.
Předpokládám, že letos zhodnocení ve správě portfolia
bude zcela jistě přes 4,5 %, spíš přes 5 %. Nicméně ne-
ní korektní se vyjadřovat, bez znalosti podstaty věci, že
město s volnými prostředky spekuluje. Banka, která
volné zdroje spravuje, je spravuje konzervativním
způsobem, nikoli v rizikových operacích. Zhodnocení
volných prostředků městu přes správu portfolia bude
letos zcela jistě vyšší a tím výhodnější, než při uložení
na spořících účtech. 

Byl jsem svědkem, když kolega Macek navrhoval vy-
užít volné prostředky města k předčasnému splacení
úvěru, možná i proto znovu připomíná ve svém článku
úrokovou sazbu z cca 100 mil. úvěru. Rád bych připo-
mněl, že v době, kdy inflace překračuje výrazně 10%
hranici a úvěr nás stojí nyní 4,79 %, by jeho předčasné
splacení byl značný finanční omyl.

Ohradil bych se i proti tvrzení, že velký problém je,
že město dva měsíce hospodaří v provizoriu, tudíž sta-
vební firmy plánují kapacity v lednu a únoru pro jiné
zákazníky, a pak na městské zakázky zbydou jen horší
stavební firmy za vysoké ceny. To je opravdu dost své-
rázné subjektivní tvrzení. Rád bych, nejen Jakubovi
Mackovi, připomněl, že hospodářský rok firem se ne-
musí krýt, a u sezónních odvětví, jako je stavebnictví,
se také nekryje, s rokem kalendářním. Takže řada sta-
vebních firem, velká většina těch větších, začíná rok l. 6.,
případně září a končí 30. 6. či 30. 9. roku následující-
ho. Plánuje se malinko jinak, než tvrdí kolega Macek.

Ano, je pravda, že nejen Jablonec, ale v podstatě všechna
města mají vnitřní dluh na majetku. Ale nikdo, opravdu
žádné město nemá zdroje na to, aby tento dluh vyrovnalo
z roku na rok. Žádné město také nemůže žít bez rezerv.
Nejde vše proinvestovat najednou. Á propós – kolega Ma-
cek prosadil referendum o zákazu hazardu v Jablonci. Vý-
borně! Na druhou stranu by občané měli vědět, že tím
Jablonec ročně přišel o 30 mil. výnosů, což za 10 let bude
300 mil. Ty peníze prostě v rozpočtu budou chybět, na něco
se nedostane. Zdeněk Janeček, člen finančního výboru

Reakce na článek: Co s volnými 175 miliony?

Dovolím si stručně a konkrétně reagovat na pomýle-
nosti v příspěvku zastupitele Poláka (Piráti).

Osadní výbor Mšeno, jmenovitě pan Pešek, jednal
s technikem společnosti T-Mobile o uložení optického
kabelu pro domy v ulici Rabasova ve Mšeně. Bylo mu
přislíbeno trasování mimo původně navrhnutou trasu
T-Mobilu, a to vedení skrz panelový dům s tím, že tato
nová trasa bude „šetřit“ pozemky města tak, že je bude
co nejméně zatěžovat věcnými břemeny. Následně
proběhlo jednání se společností T-Mobile u náměstka
Roubíčka, při kterém T-Mobile uvedl, že dává přednost
trasování mimo objekty (např. jejich společnými pro-

story), aby se dosáhlo dostatečné právní jistoty takto
uloženého vedení. Mnoho různých vlastníků v objek-
tech totiž zvyšuje potenciál právního napadení uložení
trasy. Návrh trasy se proto vrátil ke své původní verzi
a takto to i schválila rada města.

Náměstek Roubíček jedná se společnostmi, které
provozují telekomunikační zařízení, projednává kon-
krétní trasování optických kabelů. Kde je to stavebně
možné, jsou trasy vedeny v teplovodních kanálech spo-
lečnosti Jablonecká energetická, a. s., nebo ukládány do
pozemků města i dalších vlastníků vždy s ohledem na
minimalizaci zatěžování pozemků věcnými břemeny.

Co se týče zájmů města a získání jednoho vlákna na
dotyčné trase pro svoji potřebu, k tomu lze jen konsta-
tovat, že město nemá zájem o vlákno ke konečnému
uživateli (obyvateli města), ale pouze o propojení měst-
ských organizací, např. magistrátu, nemocnice a dal-
ších. Architektura této sítě je v přípravě a nikdo na ni
nerezignoval. Zatím při jednání s provozovateli teleko-
munikačních zařízení a jejich optických kabelů bylo
přislíbeno optické vlákno pro potřeby města. Město si
musí především ujasnit, co všechno na této síti poběží
a z toho vyplývající své požadavky na parametry a kva-
litu přenosu. Milan Kouřil, náměstek primátora

Reakce na článek: Na názor osadních výborů je vždy brán zřetel
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Setkání s obãany 

S TAT U TÁ R N Í  M ù S T O  J A B L O N E C  N A D  N I S O U

zve na tradiãní

Setkání s obãany 
Pfiijìte se zeptat na to, co vás zajímá!

Na dotazy budou odpovídat pfiedstavitelé mûsta a dal‰í odborní pracovníci.

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.
ãtvrtek 14. dubna | Proseã nad Nisou – hasiãská zbrojnice Proseã

úter˘ 19. dubna | R˘novice a Luká‰ov – ‰kolní jídelna Z· Pod Vodárnou
ãtvrtek 28. dubna | centrum mûsta – mal˘ sál Eurocentra
ãtvrtek 5. kvûtna | ·umava a Jablonecké Paseky – ‰kolní jídelna Z· ·umava

ãtvrtek 12. kvûtna | M‰eno – ‰kolní jídelna Z· Mozartova
úter˘ 17. kvûtna | Kokonín a Vrkoslavice – kulturní dÛm Kokonín

ãtvrtek 26. kvûtna | ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská

20222022
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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-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
AKCE!!! 1 100,– Kã, 

OPRAVDU FUNGUJE!!!
PROFESIONÁLNÍ BOJ PROTI KUNÁM

odstraníme pachové stopy,
o‰etfiíme motorové ãásti

ZLEVNÍME VÁM POJI·TùNÍ 
– p. Moko‰ínová

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

více na: 
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, 

Jablonec nad Nisou-Kokonín

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ
MYTÍ OKEN, DEZINFEKCE OZÓNEM

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

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTÒ
tel. 724 026 747, 

603 422 043
www.abcremesla.cz

www.abc-rekonstrukce.cz

REINSTAL – PAÎOUT: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù
komplet stínící technika, 

opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: 

PVC, malby, madla, zábradlí
tel.: 604 980 398, 

e-mail: info@reinstal.cz, 
www.reinstal.cz

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

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

AUTODOPRAVA FIDO
tel.: 732 274 865

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

AUTODOPRAVA FIDO
tel.: 732 274 865

KOUPÍM BYT
v osobním vlastnictví, nebo druÏstevní

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

F. Mastník, tel.: 732 274 865

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

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

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

dodávky spotfiebiãÛ, 
3D grafické návrhy ZDARMA.

Vzorková prodejna: 
Dr. Milady Horákové 28, 

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

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

www.vyroba-kuchyni.cz

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

s nízk˘m obsahem cukru
pfiím˘ dovoz od v˘robce ve ·védsku

v nabídce také ‰védské dÏemy borÛvkové,
malinové, jahodové a dal‰í

rozvoz po Jablonci ZDARMA
objednávejte telefonicky 

nebo e-mailem
tel. 777 321 362, 

info@scandfood.cz, www.scandfood.cz

MD-INTERIER
Perlová 8 (naproti policii, ul. 5. kvûtna)

e-mail: miloslavdrbohlav@tiscali.cz
tel.: +420 602 417 505

Prodej a montáÏe:
Ïaluzie, rolety, plise, fiímské rolety, 

japonské stûny, mark˘zy, venkovní Ïaluzie, 
velk˘ v˘bûr materiálÛ a barev dodavatelÛ

KASKO, BEMATECH, CLIMAX.
Prodej barev + tónování: 

HET, HERBOL, PNZ, COLORLAK.
V˘roba nábytku na míru.

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

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

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 

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2022
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

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

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

– terasy – garáÏe
Tel.: 602 433 662
izoplus@atlas.cz

www.izoplus.cz

AKTIVNÍ DOVOLENÁ 
SE CVIâENÍM 

DO CHORVATSKA
ISTRIE – Poreã – hotel Delfín
10. 6.–19. 6. 2022 polopenze

Hotel 12 500 Kã
Apartmán 12 380 Kã

Cviãení 2x dennû 
s Emou Lehkou a Lenkou Sobotkovou

www.heat-jbc.cz 
tel. 605 958 177

www.therapy4you.cz 
tel. 777 828 563

www.mestojablonec.cz

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI
reklamu

•
kontaktní osoba Iva Bendová

•
e-mail: bendova@mestojablonec.cz

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

Mírové náměstí 19
466 01 Jablonec nad Nisou

VùZE≈SKÁ SLUÎBA âESKÉ REPUBLIKY
Vûznice R˘novice, Belgická 3765/11, 

po‰t. pfiihrádka 14, 
466 21 Jablonec nad Nisou, 

tel.: 483 338 111, fax: 483 338 475, 
ISDS: i3hd42p

Vûznice R˘novice hledá vhodného uchazeãe
na volnou pozici lékafie v oboru v‰eobecné

praktické lékafiství.
Atestace z v‰eobecného praktického

lékafiství je podmínkou.
Nabízíme zajímavé finanãní podmínky, 

stabilní pracovní místo, 
práci v jednosmûnném provozu. 

Je moÏné uzavfiít i dohodu 
o pracovní ãinnosti.

V pfiípadû zájmu kontaktujte 
personální oddûlení: 

Bc. Václav Pytlík, 724 094 814
p. Ale‰ ¤ehofi, 483 338 479.
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Palác plný bižuterie a skla 
v centru Jablonce nad Nisou!

Otevřeme 1. června 2022 v 9.00 hodin
Jungmannova 497/4, dříve Dům nábytku

Přijďte se potěšit řemeslným uměním českých výrobců!

Představíme nové módní kolekce desítek českých výrobců bižuterie,
šperky značek Preciosa a Český granát,
bohatý výběr skla a vánočních ozdob 

Podporujeme tradiční český průmysl!

Svaz výrobců skla a bižuterie, info@svsb.cz, tel. 732 174 395


