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Kopýtka na stole, obraz Hany Hančové

Na slavnostní ražbu sportovních mincí z cyklu Olympijské hry v Tokiu, který je věnován zlatým medailistům a medailistkám, přijali
poslední březnové úterý pozvání k ražbě Jiří Lipták, Jiří Prskavec, David Drahonínský a Adam Peška. Mince před zraky novinářů
a hostů vyrazily tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková samostatně až v úterý 12. dubna. Foto archiv Česká mincovna

Jde nám o stejnou věc
Je tady květen, jehož začátek jsme my pamětní-
ci mívali spojený s mávátky, vlaječkami a roz-
kvetlými šeříky. Když pomineme ostatní symboly
tehdejšího politického zřízení, naskakuje člově-
ku až husí kůže z toho, jak aktuální je v tomto
bouřlivém čase opět mírové poselství, tehdy tak
zprofanované holubice s ratolestí v zobáku.
Nelze nad ním zavírat oči, protože se dotýká nás
všech i v Jablonci. Ani nás neminuly důsledky
válečného konfliktu, přijali jsme ty, kteří hledali
ochranu, nabídli pomoc materiální i psychickou.
Je příjemné, že naši vstřícnost vrací například
tím, že nám pomáhají s úklidem města. Dalšími
důsledky válečné vřavy jsou však vystřelené ce-
ny pohonných hmot, energií, materiálu i práce,
které prodražují chystané projekty. Ceny stoupa-
jí, ale náš rozpočet zůstává stále stejný. A tak při-
chází variace na hamletovskou otázku být či ne-
být: udělat či neudělat.

Od poloviny dubna se setkáváme s vámi, obča-
ny města. Pro mě je to vlastně v pozici náměstka

poprvé, kdy si můžeme přímo říci, co vás trápí,
co děláme dobře, co naopak, co potřebujete a co
ne. Logicky se nejvíce obracíte právě na mě, pro-
tože stavební ruch ve městě nelze přehlédnout.
Já i moji kolegové se snažíme poctivě odpovídat
na vaše dotazy, zaznamenáváme si vaše podně-
ty, domlouvám si schůzky, abychom si vysvětlili
nedorozumění. Co velmi oceňuji, je fakt, že jsme
se zatím nesetkali s lidmi nepřátelskými, vidím
Jablonečany, kteří chápou, že doba není jedno-
duchá. Uvědomil jsem si, že právě výměna ná-
zorů a informací na obou stranách pomyslného
stolu je to důležité a osvěžující. Tady nejde o boj,
ale o spolupráci. Všichni bydlíme v jednom měs-
tě a všichni chceme, aby bylo stále příjemnější,
praktičtější pro život a hezčí na pohled. A jak se
o to snažíme a zda se nám to daří, můžete po-
soudit i na stránkách tohoto čísla Jabloneckého
měsíčníku. 

Klidné a teplé jaro vám přeje 
Petr Roubíček, náměstek primátora
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Od května se úplně uzavře parkoviště na Anen-
ském náměstí včetně výjezdu a vjezdu do ulice
Dvorská z něj. Omezení potrvá do zhruba polo-
viny října 2022. Důvodem je pokračování reali-
zace II. etapy dešťové kanalizace centrum, za
které město zaplatí 19 mil. korun. 

„Cílem této části je vybudování retenční ná-
drže pod parkovištěm na Anenském náměstí,
dešťové stoky v ulici Dvorská a části stoky do
ulice Soukenná včetně kanalizačních šachet,
připojení uličních vpustí a dešťových svodů,“
konstatuje náměstek pro rozvoj města Petr
Roubíček a dodává, že po dokončení stavby bu-
dou na celém náměstí i v ulici Budovatelů po-
ložené finální asfaltové povrchy.

Do července se bude pracovat v ulici Pro-
sečské. „Letos dokončíme výstavbu vodovodu,
s níž jsme se připojili k projektu Ředitelství sil-
nic a dálnic (ŘSD), jehož součástí je také vybu-
dování dešťové kanalizace. Městská část nás vy-
jde na 2,7 mil. korun,“ říká náměstek pro rozvoj
města Petr Roubíček. 

Stavební ruch v Arbesově 
Nové, respektive zrekonstruované hřiště dosta-
ne letos Základní škola ve mšenské Arbesově
ulici. „Původně jsme počítali v rozpočtu s část-
kou 31 milionů korun. Za současné situace,
kdy obecně rostou náklady materiálů i energií,

se cena po výběrovém řízení zvýšila na téměř
36 mil. korun včetně DPH,“ konstatuje Petr
Roubíček a dodává, že stavba je rozdělená do
dvou let. 

Rozpočet na rekonstrukci sportoviště připra-
vil projektant v roce 2021, tehdy se do něj ještě
nepromítlo průběžné navyšovaní cen ve staveb-
nictví. „V rozpočtových cenících se vyšší nákla-
dy projeví až ve druhém kvartále tohoto roku.
Největší navýšení zaznamenáváme u přesunů
hmot a sutí, a to kvůli zdražování pohonných
hmot o cca 25 %, a u vedlejších rozpočtových
nákladů, jako je např. práce geodetů a projek-
tantů, kde je navýšení dokonce o 100 %,“ sdělu-
je Roubíček. 

Kromě hřiště plánuje u této školy odbor roz-
voje také nový cyklopřístřešek. „Půjde o atypic-
kou kovovou konstrukci pro zhruba 30 kol ved-
le hlavního vstupu do školy,“ přibližuje projekt
za necelých 1,5 mil. korun vedoucí přípravy
a realizace investic Pavel Sluka. 

Letní stavby
O letních prázdninách vymění město dřevěná
špaletová okna za nová z europrofilů v přístav-
bě MŠ Adélka v ulici 28. října. „Součástí nových
oken budou v interiéru také textilní rolety
a dřevěné parapety, v tělocvičně okna znovu o-
chrání mříže, zvenku se znovu oplechují para-

pety,“ popisuje Zuzana Bencová z oddělení pří-
pravy a realizace investic jabloneckého magist-
rátu. 

Další školkou, která projde proměnou, bude
ta v Husově ulici. „Letos zde dokončíme fasádu,
jejíž jádro jsme museli nechat od loňska dosta-
tečně vyzrát. Uzavřeme ji břízolitem za 1,2 mil.
korun s přispěním dotace z Ministerstva kultu-
ry ve výši 300 tis. Kč,“ připomíná náměstek
Roubíček s tím, že město zde bude realizovat ú-
pravu zahrady v přírodním stylu, na niž získa-
lo dotaci z Ministerstva Životního prostředí.
„Nová podoba zahrady tak bude dětem sloužit
po celý rok, její terén projde modelací, bude
zde nový mobiliář a doplní se vhodná výsadba
rostlin,“ popisuje projekt po vysoutěžení za 950
tis. korun Iveta Habadová, vedoucí oddělení do-
tací. Dotační částka se rovná 181 tis. korunám,
realizace je plánovaná od července do pol. pro-
since tohoto roku. Podobnou zahradu v přírod-
ním stylu má už od loňského roku školka v uli-
ci Josefa Hory ve Mšeně. Také na ni město zís-
kalo dotaci z Národního programu Životní pro-
středí, která byla vyplacena ve výši 352 tis. Kč.

Moderní inovativní škola 
Během září by měly být v rámci projektu
Moderní inovativní škola hotové nové odborné
učebny v ZŠ Na Šumavě, která by měla získat
také větší bezbariérovost. I zde na projekt zís-
kalo město dotaci 11,7 mil. korun z EU a státní
pokladny. Celkové náklady jsou odhadnuté na
21,5 mil. korun. Kromě učebny angličtiny ve
staré budově, rekonstruované učebny chemie
a fyziky v nové budově vznikne nová venkovní
přírodovědná učebna na zahradě školy včetně
altánu, výsadby keřů a ovocných stromů.
Venkovní úpravy budou probíhat až do konce
října letošního roku. Bezbariérovost školy zaji-
stí dva výtahy, nástupní rampa, přístupový
chodníku k venkovnímu pavilonu a stavební ú-
pravy některých toalet. 

Moderní inovativní škola 
– navazující investice
V červnu se na šumavské základní škole ještě
začne s dalším projektem, který rovněž zvýší
kvalitu vzdělávání. Celkové náklady jsou čtyři
miliony korun, přičemž dotační část z EU a ČR
činí 2,2 mil. korun. Modernizací projdou kabi-
nety anglického jazyka, fyziky a chemie včetně
skladu a cvičné kuchyně. Po instalaci plošiny
bude bezbariérová také školní jídelna. 

Modernizace ZŠ Pasířská 
– navazující investice
Kromě Základní školy Na Šumavě se bude měs-
to zabývat také dokončením modernizace od-
borných učeben včetně kabinetů chemie, fyziky
a matematiky v ZŠ Pasířská za podpory dotace
ve výši 1,1 mil. Kč. 

Výše uvedené tři projekty jsou spoulufinancovány z EU
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integ-
rovaného regionálního operačního programu (IROP) a pro-
jekty navazujících investic jsou v souladu s Integrovaným
plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad Nisou.

Město nezapomíná ani na další školy. Ze svého
rozpočtu bude v letošním roce rekonstruovat
školní hřiště ZŠ Kokonín u objektu Rychnovská
216 za 3 mil. Kč. V tomto objektu budou letos
dokončeny také nové třídy a vybudovány úni-
kové cesty za 2,7 mil. Kč. 

(jn)

Investovat se bude do 
infrastruktury i budov 

Letos Jablonec nad Nisou zahájil stavební sezónu už v březnu, a to
ve Staré Osadě. V dubnu pak odstartovaly velké projekty v ulici Průmyslové
a zvláště ten v ulici Kamenné, obě jsou nyní zcela uzavřené pro běžnou 
dopravu. Další stavby jsou připravené na květen. Město však nepracuje pouze
s dopravními stavbami, které dočasně omezí dopravu ve městě. V plánu jsou
i další investice – například do školních budov a sportovišť. 

Foto Jiří Endler

Foto archiv MMJN
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Ve městě se opravují státní silnice 
V Jablonci nevyvíjí stavební činnost pouze
město, ale také další organizace. Například
své plánované opravy provádí také Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Obě stavby
budou trvat do konce prázdnin.

Křižovatka u Jablotronu
Od začátku dubna pracuje ŘSD na silnici
III/29029 v ulici U Přehrady. V důsledku prací
je ulice zúžená do jednoho jízdního pruhu, a to
v části od křižovatky s ulicí Březovou až po ob-
jekt č.p. 53 v ulici U Přehrady. ŘSD zde staví
křižovatku u Jablotronu, práce potrvají do kon-
ce srpna letošního roku a provoz tu řídí světel-
ná signalizace.

Most v ulici Podhorská
Od května začne ŘSD opravovat v ulici Podhor-
ské most přes Mšenský potok. Jde o jeho kom-
pletní rekonstrukci, neboť je v havarijním stavu
a diagnostika potvrdila poruchy v kamenné
klenbě. V rámci stavby budou přeložené také
inženýrské sítě. 

Ulice Kamenná bude zcela uzavřená od kři-
žovatky s ulicí Mlýnskou po křižovatku s ulicí
Sv. Čecha, objízdná trasa bude obousměrně ve-
dená od OK Mostecká ulicemi 5. května a SNP
na ulici Podhorskou. Stavební práce potrvají do
září tohoto roku a vyjdou na 8,5 mil. korun. 

(jn)

V současné době je v Jablonci nad Nisou ně-
kolik platných uzavírek, ať už těch částeč-
ných, nebo úplných. V následujících řádcích
shrnujeme, kde se řidiči setkávají s omezením
dopravy, nebo s úplnou uzavírkou ulice. 

Dolní náměstí a ulice Kamenná
Ulice Kamenná je úplně uzavřená, od Dolního
náměstí zde probíhají práce na inženýrských
sítích, buduje se dešťová a rekonstruuje splaš-
ková kanalizace, opravuje se plynovod a vodo-
vod, veřejné osvětlení. První etapa potrvá do říj-
na, další začne příští rok. 

Ulice Podhorská
Střídavý jednosměrný provoz s částečnými uza-
vírkami bude platit do října v ulici Podhorská.
Ředitelství silnic a dálnic ČR pracuje na silnici
I/14 na stavbě rozdělené do osmi etap. 

Rekonstrukce ulice Karla Čapka
Od 11. dubna se pracuje na rekonstrukci ulice
Karla Čapka, a to od křižovatky s ulicí Pod

Skalkou po křižovatku s ulicí Sv. Čecha. Uza-
vírka potrvá do poloviny září. 

Ulice Smetanova
Stále je uzavřený jeden jízdní pruh v ulici
Smetanova, a to od křižovatky s ulicí Podskalí
po křižovatku s ulicí Pod Baštou. Uzavírka potr-
vá do června roku 2025.

Anenské náměstí
Do konce května bude město stavět retenční ná-
drž pod parkovištěm na Anenském náměstí
v rámci projektu Dešťová kanalizace Jablonec
centrum II. etapa. Vozy pod 3,5 tuny mohou ná-
městí objet ulicemi Dvorská, Lidická a Sou-
kenná. 

Ulice Průmyslová
Do listopadu je zcela uzavřená ulice Průmys-
lová včetně chodníků. Buduje se zde nová deš-
ťová kanalizace a veřejné osvětlení, rekonstruuje
se vodovod a splašková kanalizace.

Ulice Hřbitovní
Do srpna je uzavřená část ulice Hřbitovní od
křižovatky s ulicí Stavbařů po zadní vstup do
nemocnice. Objížďka je vedená ulicí Polní. 

Ulice Mšenská
Do poloviny července je třeba počítat s uzavír-
kou v ulici Mšenská. Probíhají tu práce na ha-
várii plynovodu. 

Ulice Letní
Ještě tři měsíce potrvají stavební práce v ulici
Letní v Kokoníně. Jejich důvodem jsou práce
na inženýrských sítích, objížďka je vedená přes

Jistebsko a Krásnou, Dolní Černou studnici
a poté ulicemi 5. května, Pražská a Podhorská. 

Ulice Jasanová
Do konce července bude kvůli práci na inže-
nýrských sítích uzavřená ulice Jasanová v Ko-
koníně. 

Ulice Rychnovská
Do července probíhají stavební práce v ulici
Rychnovská na silnici III/28716 a na silnici
III/28711 v Pulečném. Do konce června je uza-
vřený úsek od křižovatky ulice Boční v Koko-
níně po křižovatku v Pulečném, od 1. července
do konce srpna pak bude uzavřená část ulice
Rychnovská od IMP v Kokoníně po křižovatku
silnic III/28716 × III/28711 v Pulečném. Obou-
směrná objížďka pro vozy do 12 tun je vedená
ulicí Rychnovskou po silnici III/28711 do Pu-
lečného přes Maršovice a Dalešice. Pro vozy
nad 12 tun je objížďka vedená z Rychnova u Jab-
lonce nad Nisou přes Rádlo. 

(red)

Máte platnou smlouvu na pronájem hrobu?
V Jablonci nad Nisou je šest hřbitovů, kromě
toho hlavního ještě v Jabloneckých Pasekách,
v Rýnovicích, v Proseči nad Nisou, Vrkosla-
vicích a v Kokoníně. Zde si mohou občané
pronajmout hrobové místo, přičemž nájemní
smlouva se obnovuje každých deset let. V po-
slední době se však množí propadlé nájemní
smlouvy a nájemce není možné dohledat.

„Ne všechny majitele hrobových míst se daří
kontaktovat a na propadlou smlouvu je upozor-
nit, protože změny související se smlouvu se
nikde nehlásí,“ konstatuje Milan Bajer z tech-
nického odboru jabloneckého magistrátu.
K těmto změnám, jež znemožňují výzvy k ob-
novení smlouvy, patří jiná adresa nájemce,
jeho úmrtí a převod hrobového místa se zaříze-
ním na dědice, jejichž totožnost a adresa je mě-

stu neznámá. „Pokud se nájemní smlouva ne-
prodlouží, zůstává hrobové místo i s jeho zaří-
zením, čímž je myšlený pomník apod., mini-

málně jeden rok v nezměněném stavu. Potom
lze místo pronajmout jinému zájemci a hrobo-
vé zařízení, které se stává tzv. věcí opuštěnou,
přejde do majetku města,“ dodává Bajer. 

A proto máte-li pronajaté hrobové místo na
některém z jabloneckých městských hřbitovů,
zkontrolujete si nájemní smlouvu, zda je ještě
platná nebo ne. Pokud nastala doba jejího pro-
dloužení, pak se ohlaste Milanu Bajerovi na
magistrát města, bajer@mestojablonec.cz. 

Každý měsíc přibývá zhruba deset nájemních
smluv na hrobová místa, jimž vypršela plat-
nost. V řeči čísel to znamená desetitisícovou
ztrátu v městském rozpočtu. Dříve bylo možné
umístit upozornění o propadlých nájemních
smlouvách do vývěsky na hřbitově, dnes už je
to v souvislosti s pravidly GDPR zakázáno. 

(jn)

■ Platná dopravní omezení ve městě

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

Foto Milan Bajer
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Město zavedlo dobrovolnickou službu
Jablonecký magistrát v souvislosti s jarním
úklidem veřejných prostranství a zeleně při-
pravil dobrovolnickou službu. Do ní se za-
pojili mimo jiné i ukrajinští uprchlíci ubyto-
vaní nyní v Jablonci nad Nisou. 

„Rozhodli jsme se využít pozitivních zkušenos-
tí z organizování veřejné služby. Naším cílem je
pokusit se zajistit jarní úklid města využitím
dobrovolnické služby. V praxi to bude tak, že
magistrát po dobu maximálně tří měsíců zapo-
jí do úklidu města zhruba 40 dobrovolníků,
každého na nejvíce čtyři hodiny denně,“ vy-
světluje Marek Řeháček, tajemník magistrátu
statutárního města Jablonec nad Nisou. 

Dobrovolnická činnost se vykonává bez náro-
ku na odměnu; město dobrovolníkům poskytu-
je pouze stravu. „Schválením dobrovolnických
aktivit se nabídla možnost zapojit nejen pra-

covníky, kteří ve městě působili v rámci veřej-
ně prospěšných prací (VPP) či veřejné služby
(VS), ale například i ukrajinské uprchlíky,“ při-
pomíná tajemník.

Každý dobrovolník má uzavřenou dobrovol-
nickou smlouvu, činnost zajišťuje kancelář ta-
jemníka, lokality k úklidu navrhuje odbor tech-
nický, spolupráci s uprchlíky odbor sociálních
věcí a zdravotnictví. „O dobrovolnickou činnost
je prozatím velký zájem; v prvním týdnu uklí-
zelo město již okolo dvaceti dobrovolníků a zá-
jem projevují i další. Uklízet se budou zejména
zatížené lokality, uklizené je už okolí přehrady
nebo kolem autobusového nádraží. Očekává
se i zapojení dobrovolníků do úklidů na hřbito-
vech, okolo škol a domů s pečovatelskou služ-
bou,“ komentuje průběh dobrovolnické činnosti
Milan Kouřil, náměstek pro ekonomiku a maje-
tek. 

V Jablonci nad Nisou žije nyní podle statisti-
ky Ministerstva vnitra ČR 1 092 registrovaných
ukrajinských uprchlíků.

(jn)

Měsíc fungování integračního centra Sokolka
Integrační centrum pro rodiny z Ukrajiny
v budově jablonecké sokolovny má za sebou
první měsíc fungování. Co se zde za tu dobu
vše odehrálo?

Sokolka neboli integrační centrum pro Ukra-
jinské rodiny funguje od 21. března v každo-
denním provozu od 10 do 18 hodin.

Centrum se zaměřuje především na volnoča-
sové aktivity. „Z počátku jsme zaznamenali vel-
ký zájem o kurzy češtiny. Nyní fungují čtyři
skupiny po zhruba 12 studentech. Zájem je ale
stále velký, přemýšlíme o založení další skupi-
ny,“ popisuje koordinátorka Sokolky Anna Str-
nadová. V centru probíhají další volnočasové
aktivity. „Každý týden je zde například výtvarka
s Marynou z Ukrajiny, která do Jablonce také
nedávno přijela. Naším cílem je, aby si lidé
z Ukrajiny centrum vzali za své a některé z ak-
tivit sami organizovali. Což se zatím částečně
daří. Už se nám bohužel stalo i to, že o některé

kroužky nebyl takový zájem. Na místě je tedy
mapovat potřeby a zájmy přijíždějících a flexi-
bilně tomu přizpůsobovat program,“ doplňuje
Strnadová. 

„Potřeby Ukrajinců, kteří přijíždějí do Jablon-
ce, se mění, a tudíž musí i centrum operativně
reagovat. Například první týden byla velká po-

ptávka po oblečení. Vznikl zde jakýsi butik, kde
si přijíždějící mohli vybrat potřebné oblečení.
Nyní už je poptávka menší, část s oblečením
pomalu zmenšujeme a soustředíme se na další
aktivity,“ rekapituluje dosavadní činnost Jitka
Skalická, starostka TJ Sokol Jablonec.

V Sokolce dále existuje potravinová sbírka.
Veřejnost sem v době otevírací doby může nosit
základní potraviny, které se poté vydávají v hu-
manitárních balíčcích. Doposud se vydalo přes
100 balíčků. Potraviny, které můžete stále nosit,
jsou: mouka, luštěniny, rýže, olej, pytlíkové po-
lévky, marmelády, mléko, cukr, sůl, konzervy,
čaje, káva, cornflakes, koření, šampony, spr-
chové gely.

„Centrum Sokolka je určeno jak pro ukrajin-
ské, tak i pro české rodiny. Jednotlivé programy
mohou navštěvovat obě zmíněné skupiny.
Cílem centra je integrace, ke které nejlépe do-
jde, pokud se budou lidé z Ukrajiny potkávat
s lidmi z Čech,“ uzavírá Skalická. (as)

Foto archiv TJ Sokol Jablonec n. N.

Ve městě jsou v provozu adaptační skupiny
pro předškoláky z Ukrajiny
V Jablonci nad Nisou začaly ve středu 20.
dubna pro ukrajinské děti bydlící na území
města se statusem uprchlíka fungovat jako
náhrada mateřské školy dvě adaptační sku-
piny s celkovou kapacitou 40 míst. 

Zázemí našly v objektu Jiráskova 7 a v provozu
budou až do 15. července tohoto roku v čase od
8 do 13 hodin. Pro jejich otevření byla využita
dotace MŠMT na zřízení adaptačních skupin
pro děti ve věku od 4 do 6 let. 

Zápis do adaptačních skupin proběhl hned
po Velikonocích v úterý 19. dubna odpoledne
a zapsáno při něm bylo celkem 30 dětí. 

„Při otevření se přihlásily ještě další děti, tak-
že aktuálně je tímto způsobem postaráno o 35
ukrajinských předškoláků ve věku 4–6 let. Vě-
nují se jim české učitelky z MŠ Montessori spo-
lečně s jednou ukrajinskou česky mluvící kole-
gyní. Pomocnou ruku přidávají ještě také dvě
dobrovolnice. Zmíněná dotace pokrývá pouze
část nákladů, i proto jsme oslovili sponzory, ja-
ko je Milan Kroupa, který dětem zcela zdarma
zajistí dovoz jídel, a řešíme i možnost stravovat
děti z prostředků poskytnutých sponzorsky.

Velké poděkování patří ředitelce a pedagogům
MŠ Montessori, kteří prostory nádherně připra-
vili. Samo město bude kompenzovat nedostatek
dotačních prostředků z vlastního rozpočtu vy-

členěného na řešení ukrajinské uprchlické kri-
ze,“ dodává náměstek primátora pro oblast hu-
manitní David Mánek. Kapacita dvou adaptač-
ních skupin je stanovena na 40 míst. (jš)

Foto archiv MMJN

Foto archiv ZŠ Montesori
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Nelíbí se vám pohled z okna? Změňte ho!
Chcete ovlivnit podobu a vzhled svého byd-
liště, čtvrti nebo celého města? Právě teď má-
te možnost díky Jablonecké energetické. Ta
chce dát „nový kabát“ svým bývalým výmě-
níkům, které jsou většinou umístěny upro-
střed sídlišť, jež vytápějí. A kdo jiný by měl
o jejich vzhledu rozhodnout než ti, kteří
bydlí v jejich bezprostřední blízkosti.

„Víme, že příjemný výhled je pro hezký pocit
z bydlení důležitý. A protože v Jablonecké ener-
getické se snažíme dělat vše proto, aby bylo na-
šim odběratelům doma dobře, rozhodli jsme se
vypsat něco jako anketu na nápady, jak zkrášlit
objekty, ve kterých jsou umístěny naše zdroje,“
vysvětluje Boris Pospíšil z Jablonecké energe-
tické. Je možné, že na některý z nich se právě

vy díváte z okna svého bytu. Asi jste si na ten
pohled už zvykli, ale zkuste si představit, jak by
se mohl změnit.

Popusťte uzdu své fantazii 
Napadá vás, jak zkrášlit budovu s komínem,
která stojí uprostřed vašeho bloku? Slušelo by jí
třeba takové umělecké graffiti, jaké zdobilo ko-
mín na Brandlu před jeho odstřelem loni na
podzim? Nebo byste raději, aby skoro zmizela
pod popínavými rostlinami? Nebo by její zdi

mohly pomalovat děti ze sousední školy?
Možností je hodně a fantazii se meze nekladou.
Uvařte si kávu, podívejte se z okna nebo balko-
nu a na chvilku se zasněte. Co vás napadne,
zkuste popsat, namalovat nebo třeba upravit
fotku v některém z grafických programů a poš-
lete do Jablonecké energetické.

Zapojit se mohou všichni
Nápady, které JE posbírá, se budou vyhodnoco-
vat z hlediska proveditelnosti v dané lokalitě
a také z hlediska finanční náročnosti. Ty nej-
vhodnější pak bude Jablonecká energetická po-
stupně realizovat. „Jsem zvědavý, kolik lidí se
nad vzhledem svého bydliště zamyslí a kolik in-
spirace se nám sejde. Je možné, že pokud lidé
svou představu namalují nebo jinak graficky
ztvární, budeme moci uspořádat třeba výsta-
vu,“ říká Boris Pospíšil. 

„Může se také stát, že dostaneme nápadů jen
pár a výběr bude snadný. Každopádně bychom
rádi vtiskli bývalým výměníkům novou podobu
a přizvat ty, kterých se to nejvíc týká, tedy sou-
sedy, nám dává smysl. Zapojit se ale, samozřej-
mě, mohou všichni, kterým není Jablonec a je-
ho vzhled lhostejný,“ uzavírá Pospíšil. (mh)

Ve městě se investuje do oprav komunikací
Také letos bude v Jablonci nad Nisou probí-
hat dle stanoveného harmonogramu souvis-
lá údržba komunikací. V rozpočtu města je
na ni vyčleněno 30 milionů korun, z toho na
drobné opravy přes 15 mil. Kč a na velko-
plošné opravy v tuto chvíli 11 mil. Kč. Opra-
vené budou úseky ulic Venušina, Na Úbočí,
Jabloňová a celá ulice Krátká. Realizovat se
bude také I. etapa Mšenské, II. etapa Žitné
a dokončí se II. a III. etapa Jahodové. Po-
třebné opravy se dočká i část chodníku v uli-
ci Jarní.

„V porovnání s minulými roky se jedná o nejví-
ce peněz investovaných do komunikací. V sou-
časné době je realizována plánovaná souvislá
údržba v ulici Krátká, která probíhá v koordi-
naci s rekonstrukcí plynovodu. Město bude stát
zhruba jeden milion korun,“ přibližuje aktuál-
ní stav náměstek primátora pro ekonomiku
a správu majetku Milan Kouřil. V Krátké ulici
se obnovuje obrusná vrstva komunikace, opra-
vují se obruby a krajnice. V Jahodové ulici se
jedná o úsek od ulice Borůvková po ulici Mar-
šovická, v Žitné o kus od ulice Nemocniční po

napojení na již hotový úsek, ve Venušině o část
po opravě kanalizace a Na Úbočí projde opra-
vou zadní sjezd do ulice Janovská. V ulici
Jabloňové je plánovaný spodní díl od ulice
Prosečská a chodník v Jarní ulici bude oprave-
ný od autosalonu ASTRA po ulici Růžovou.

Od 1. dubna začala údržba primárně zaměře-
ná na I. a II. kategorii komunikací včetně auto-
busových tras, které je potřeba po zimním ob-
dobí opravit co nejdříve. Všechny tyto práce pro
město realizují na základě rámcové smlouvy
Technické služby Jablonec nad Nisou. „Již pro-

běhla údržba ulic Hasičské, Jarní, Podzimní, Li-
liové, autobusového nádraží i Horního a Mí-
rového náměstí. Zaměření na komunikace
I. a II. kategorie je plánované do konce května.
Následně začne město po jednotlivých oblas-
tech kontrolovat a zahájí údržbu všech míst-
ních komunikací,“ dodává Štěpán Zmrzlý z od-
dělení správy komunikací. 

To má pro letošní rok plánované také dvě in-
vestiční akce. Týkají se komunikace a parko-
viště v ulici Dolní, u Mateřské školy v Koko-
níně, a schodiště ke stadionu Střelnice. „Na obě
investiční akce je vyčleněných přes 7 milionů
korun. Na schodiště ke stadionu ze strany ulice
Turnovské od Kauflandu je zasmluvněno
3,6 mil. Kč, do prostoru MŠ Dolní v Kokoníně
včetně parkoviště počítáme s investicí 3,5 mil.
Kč. Zmínit ještě mohu i vybudování regulérní
cesty pro pěší v ulici Sportovní. Jedná se o vy-
šlapanou propojku přes travnatý svah mezi
přehradními nádržemi a sportovním areálem
Břízky. Tato akce vyjde město zhruba na 600 ti-
síc korun,“ uzavírá plánovaný výčet oprav ná-
městek primátora Milan Kouřil. 

(jš)

Seriál setkání má za sebou dva díly
Sedm lokalit, sedm setkání, kdy vedení města
odpovídá na zvídavé otázky jabloneckých ob-
čanů. Ani dvouletá pauza zásadně nepřeruši-
la jejich kontinuitu. Do uzávěrky tohoto čísla
Jabloneckého měsíčníku se zatím odehrála
pouze dvě, už ta přinesla první výsledky. 

Před Velikonočními svátky hasičská zbrojnice
v Proseči nad Nisou a hned po svátcích školní
jídelna ZŠ Rýnovice hostila vedení města, zá-
stupce magistrátu a obyvatele zmíněných loka-
lit. Známá dějiště, tradiční začátky od 17 hodin,
nezměněný devadesátiminutový formát s no-
vým moderátorem, nově se do debaty zapojili
také předsedové příslušných osadních výborů.

Témata dotazů se nejvíce točila kolem stavu
silnic a jejich povrchu, mluvilo se o chodnících,
které na některých místech citelně chybí, o uza-
vírkách, jež nejsou jen v režii města. 

V Rýnovicích byla největším problémem ne-
dostatečná kapacita parkovacích míst na sídlišti
Janovská s tím, zda by nešlo místa k parkování
rozšířit zpevněnou plochou na úkor starého,
dnes již nepoužívaného hřiště. 

Trochu překvapující byl fakt, že po větším po-
čtu parkovacích míst volali i obyvatelé Staré
Osady, kteří žijí v rodinných domech. Těm přímo
zákon ukládá, aby si parkování zajistili na vlast-
ních pozemcích, nová místa pro auta, která zde
v rámci rekonstrukce komunikace a sítí vznika-
jí, jsou k dispozici hlavně jejich návštěvám. 

Důkaz, že podobná setkání mají smysl, přine-
slo právě to v Rýnovicích. Z diskuze o budova-
ných přípojkách ke kanalizaci vyplynula pra-
covní schůzka hned druhý den přímo v ulici
Stará Osada – sešli se zde obyvatelé s náměstkem
Petrem Roubíčkem a zástupcem firmy Šebesta,
aby prodiskutovali způsob připojení nemovi-
tostí ke kanalizaci. Řešení přineslo spokojenost
na obou stranách. 

Termíny dalších letošních setkání s občany
najdete v inzertní části tohoto vydání nebo na
www.mestojablonec.cz. (jn)

Jak by mohly vypadat bývalé výměníky
v Březové, B. Němcové, Mechové, U Balvanu,

v Liberecké, Josefa Hory a další?
Na vaše nápady a inspiraci se těšíme 

až do konce září 2022 na e-mailu 
info@jeas.cz nebo na poštovní adrese 

JE a. s. U Rybníka 5, Jablonec nad Nisou

Výměník v ulici B. Němcové, foto Jiří Částka

Foto archiv MMJN

Foto Jana Fričová
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Do úklidu se zapojili i vězni z Rýnovic
Statutární město Jablonec nad Nisou začalo
intenzívně spolupracovat s Věznicí Rýnovi-
ce. Odsouzení se zapojili do jarního úklidu.
Prozatím ve čtyřech lokalitách vysbírali de-
sítky pytlů odpadu, zejména plastové láhve
a sklo.

„Od pátku 8. do pondělí 11. dubna začali od-
souzení z Věznice Rýnovice uklízet některé lo-
kality města. Odpadky, které nasbírali, odklá-
dali v černých pytlech na stanoviště tříděného
odpadu, odkud je pak město nechalo postupně
odvážet,“ informuje Pavel Kozák, vedoucí odbo-
ru technického jabloneckého magistrátu. 

V pátek 8. dubna tak uklidili schody od Tur-
novské ulice ke stadionu Střelnice, o víkendu
pokračovali na stráni za kontejnery v ulici Pivo-
varské a v Srnčím dole. Během pondělí se vě-
novali úklidu sídliště Žižkův Vrch. 

„Naplnili desítky pytlů, které odkládali na
nejbližší stanoviště tříděného odpadu. Největší

položku tvořily plastové láhve a obaly, sklo
a nedopalky,“ konstatoval Lukáš Krámský z od-
dělení správy místního hospodářství s tím, že to
mohlo vzbudit zdání, že na stanoviště svůj odpad

odkládají lidé, kteří si uklízí zahrady a okolí
svých domů. 

„Odsouzení pracují pro město a další organi-
zace bez nároku na odměnu, přesto je o mož-
nost opustit alespoň na chvíli brány věznice
velký zájem. Tato činnost je i samotnými od-
souzenými vnímána velice pozitivně. Mohou se
tak zapojit do úklidu společných prostor a sami
jsou mnohdy překvapení, co všechno jsou lidé
schopní odhodit. Těchto brigád se nemůže zú-
častnit každý, odsouzení, kteří dostanou důvě-
ru, jsou pečlivě vybíráni. Záleží především na
jejich chování během výkonu trestu, charakte-
ru a délce trestné činnosti,“ vysvětluje Monika
Králová, mluvčí Věznice Rýnovice.

„Ve spolupráci s věznicí budeme pokračovat,
plánované jsou ještě úklidy cyklostezky podél
Bílé Nisy, na Prosečském hřebeni a další loka-
lity dle aktuální potřeby. Černé pytle na stano-
vištích tříděného odpadu se tak mohou objevit
i v dalších lokalitách,“ uzavírá Kozák. (jn)

Květnový svoz bioodpadu
Květnový svoz bioodpadu se uskuteční v so-
botu 14. května 2022. Velkoobjemové kontej-
nery budou přistaveny na deseti místech dle
níže uvedeného rozpisu.

Při svozu bioodpadu budou moci občané do
přistavených kontejnerů odevzdat trávu, listí,
větve a zbytky rostlinného materiálu ze zahrad
apod. Nebude zde možné odložit bioodpad ži-
vočišného původu. Prosíme občany, kteří přive-
zou větve, aby se snažili minimalizovat jejich
objem.

Dále upozorňujeme, že je zakázáno odkládat
odpad vedle kontejnerů. V platnosti zůstává
možnost odložení neomezeného množství bio-
odpadu na sběrných dvorech (Proseč, Dalešic-
ká, Belgická, Želivského) pro občany města
zdarma. Další svozy bioodpadu proběhnou
4. a 25. června 2022.

Svoz bioodpadu 14. 5. 2022
Zemědělská × Na Stráni 9.00–11.20
U Rybníka (před č. 5) 9.30–12.00

Arbesova × Sněhová 10.00–12.40
Růžová (u kontejnerů) 10.30–13.20
Turistická × Severní 11.00–14.00
Panenská × Družstevní 11.40–14.25
Brigádnická × Průběžná 12.20–14.50
Korejská × Opletalova 13.00–15.15
Střelecká × Hvězdná 13.40–15.40
Oblouková × Revoluční 14.20–16.00

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.

Ambulantní svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 28. května proběhne již tradiční
svoz nebezpečného odpadu. Sběr bude pro-
váděn pojízdnou sběrnou, která bude přista-
vena podle časového rozpisu v různých lo-
kalitách města. 

Z důvodu zpřísněné legislativy, která klade vel-
ký důraz na bezpečné nakládání při manipula-
ci a následné přepravě, již současně nebude za-
jišťován sběr a svoz použitého elektrozařízení,
svítidel, zářivek, akumulátorů a baterií. Tyto
vysloužilé výrobky je možné odevzdat ve sběr-
ných dvorech ve Smetanově, v Dalešické a v Bel-
gické ulici.

Upozorňujeme, že při ambulantním svozu
budou odebírány pouze nebezpečné složky ko-
munálního odpadu, tzn. z domácností, nebude
přijat odpad z podnikání! V místě převzetí bude
vyžadována identifikace jednotlivých odpadů.
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o odpad
z domácností, předpokládá se originální obal
výrobce, podle kterého může být odpad jasně
identifikován. Bez označení není svozová firma
oprávněna nebezpečný odpad v rámci ambu-
lantního svozu převzít (s výjimkou motorového
oleje, který lze dobře rozpoznat).

Při ambulantním svozu nebezpečného odpa-
du budou přijímány řádně označené domácí

kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky a ustalovače, chemické příprav-
ky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců,
atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, léky
všeho druhu včetně mastí, upotřebené motorové
oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), olejové
filtry a další zaolejovaný materiál. Kromě výše
uvedeného elektrozařízení nebudou přijímány
odpady stavebního charakteru – eternit, azbest,
asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd.

Nebezpečné odpady předají občané po před-
ložení občanského průkazu na daných stano-
vištích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny a po jejím odjezdu!

Zastávky a časový rozpis svozu 
nebezpečného odpadu
8.00–8.15 sídliště Janovská, ul. Na Úbočí
8.20–8.35 sídliště Mšeno, ul. Mládí
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna
9.00–9.15 Pasecké náměstí
9.20–9.35 sídliště Šumava, ul. Vysoká
9.40–9.55 ul. Vysoká, křiž. s ul. Jitřní
10.00–10.15 ul. Novoveská, křiž. s ul. Jarní
10.25–10.40 ul. Květinová, křiž. s ul. Křížová
10.50–11.05 ul. Krkonošská, u nádob na separ
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křiž.

s ul. Vrkoslavická
12.50–13.00 ul. Žítkova, křiž. s ul. U Srnčího

dolu
13.05–13.15 ul. Pasířská, u školy
13.20–13.30 ul. U Nisy, uprostřed
13.35–13.45 nemocnice, parkoviště
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště
14.10–14.20 ul. Prosečská – u hasičské

zbrojnice

Foto archiv Věznice Rýnovice

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN
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Pracovníci města se snaží nepořádek pravidelně
uklízet minimálně jednou týdně. „Město úklid těch-
to nepovolených skládek stál v loňském roce přes
milion korun,“ zmiňuje částku, která se musela vy-
dat na likvidaci z městské kasy, náměstek primáto-
ra Milan Kouřil.

Umístění odpadu mimo vyhrazená místa je posu-
zován jako přestupek, za který hrozí fyzické osobě,
která toto učiní, pokuta až do výše 100 000 Kč.

„Aby se zamezilo obcházení pravidel a vzniku čer-
ných skládek, město pomocí fotopastí monitoruje
některá stanoviště a hříšníky předává na oddělení
přestupků,“ upozorňuje Kouřil.

„Zároveň chceme apelovat na občany, aby plasty,
plechovky a papírové kartony do kontejnerů odklá-
dali pouze sešlápnuté, jelikož tím ušetří místo a do
kontejnerů se vejde více odpadu. Odpad, který do
popelnice nebo do nádob na tříděný odpad nepatří,
je nutné odvézt na sběrný dvůr,“ doplňuje náměstka
Šnytrová. 

Kontejnery na tříděný odpad nejsou určené fir-
mám nebo podnikatelům. Ti by si měli svoz odpadu
pocházejícího z jejich činnosti zajistit zapojením do
systému odpadového hospodářství, který zavedlo
město v lednu letošního roku, nebo uzavřením
smlouvy s některou ze specializovaných firem.

Od začátku letošního roku byl ve vybraných loka-
litách navýšený počet svozů tříděného odpadu. Kon-
tejnery na papír jsou sváženy kromě pondělí také ve
čtvrtek a na plast v úterý a pátek. Přehled stanovišť
včetně četnosti svozů naleznete na stránkách města: 
https://gis.mestojablonec.cz/mapa/pasport-odpado-
veho-hospodarstvi

Do nádob však patří opravdu jen vytříděný odpad.
Pokud je kontejner doplněn jiným odpadem, dochá-

zí ke znehodnocení a vznikají tak vícenáklady spo-
jené se svozem a likvidací tohoto odpadu. 

V současné chvíli se na území Jablonce nad Nisou
nachází 273 stanovišť kontejnerů na tříděný odpad,
kde je: 383 kontejnerů na papír, 360 na plast, 215 na
sklo, 46 na kov, 40 kontejnerů na textil a devět na
elektrozařízení. „Od června se bude navíc zdarma
postupně zavádět projekt individuálního sběru tří-
děného odpadu. Ten spočívá v bezplatném rozmís-
tění menších nádob na papír a plasty přímo k ro-
dinným nebo menším bytovým domům,“ zmiňuje
novinku Šnytrová.

Město také do budoucna plánuje umístění nádob
na bioodpad, oleje a tuky na vybraná stanoviště
kontejnerů na tříděný odpad. V průběhu roku se ve
městě konají mobilní svozy zahradního bioodpadu,
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.

Stále také pokračují problémy spojené se svozy
komunálního odpadu. Nejčastěji se jedná o nepří-
stupnost svozových nádob kvůli špatně nebo ne-
vhodně zaparkovaným vozidlům. „Na některé sta-
noviště se tak musejí pracovníci svozů několikrát
vracet, popřípadě měnit svozové trasy vozidel, čímž
opět vznikají vícenáklady, které zvyšují celkovou
cenu na svoz a likvidaci odpadu. V případě směsné-
ho komunálního odpadu Severočeské komunální
služby svážejí pouze vhodně a včas přistavené ná-
doby. Není možné, aby byly nádoby přeplněné, nebo
se okolo popelnic válely pytle s odpadem. Upozor-
ňujeme na to, že tyto popelnice a pytle nebudou vy-
vezeny,“ varuje Jablonečany Kouřil a dodává: „Žá-
dáme občany, aby v případě, že jim objem nádoby
nestačí, zvážili, zda si pořídí větší, zajistí častější
frekvenci svozu nebo budou ještě více odpad třídit.
Těm, kteří tato pravidla dodržují, děkujeme za spolu-
práci.“ (bš, end)

Lidé dělají nepořádek
okolo kontejnerů
Přestože město Jablonec stále navyšuje počet stanovišť na tříděný odpad, počet nádob
a zvyšuje četnost svozů, nadále se potýká s velkým nepořádkem v okolí některých
stanovišť. „Žádáme tedy občany, aby na těchto místech dbali na pořádek,“ vyzývá
Jablonečany Barbora Šnytrová ze správy místního hospodářství.

■ Projekt 
komunitního 
kompostování 
zahájen
Zapojte se do nového projektu, který
vznikl v rámci participativního roz-
počtu a díky němuž máte možnost
třídit biomateriál z domácností. Na
základě toho získáte kvalitní hnojivo
pro rostliny, podpoříte sousedské
vztahy a zlepšíte životní prostředí.

Komunitní kompostování je spon-
tánní aktivita lidí, kteří mají zájem
využít kompostovatelný biomateriál
z vlastní domácnosti pro výrobu
kompostu. „V komunitě je zvolená
osoba, která dohlíží na čistotu materi-
álu a kvalitu kompostu. Výsledný pro-
dukt komunita používá dle svých po-
třeb. Tato forma kompostování je
vhodná zejména pro ty, kdo nemají
možnost si umístit kompostér do uza-
vřeného vnitrobloku nebo na svoji
zahradu,“ říká Jan Čermák z odděle-
ní správy místního hospodářství.

V březnu město rozmístilo komu-
nitní kompostéry na svém území,
o které budou vyškolení zájemci pe-
čovat. „Ve čtvrtek 5. května proběhne
proškolení, jak správně komposto-
vat,“ upozorňuje Čermák.

Město poskytlo uzamykatelné a za-
teplené kompostéry SIVA, které jsou
uzpůsobené pro stání na veřejném
prostranství a určené pro celoroční
kompostovaní biomateriálů z domác-
ností, nikoli ze zahrad. „Kód zámku
od kompostéru obdrží každý, kdo se
do kompostování chce zapojit. Kon-
takt na správce komunitního kompos-
téru naleznete na přední straně kom-
postéru. Kapacita kompostéru vystačí
zhruba pro 10 až 15 domácností,“ vy-
světluje Čermák a dodává: „Kompos-
továním docílíte snížení směsného ko-
munálního odpadu až o 40 % a získáte
cenný materiál, který můžete použít
na kultivaci předzahrádek nebo pro
své balkónové a pokojové rostliny.“

Umístění kompostérů:
Mšeno nad Nisou
• ul Boženy Němcové 3683/3
• ul. Boženy Němcové 3714/21
• ul. Mšenská 3946/36
• ul. Mšenská 3966/46
• ul. Pobřežní 3910/15
Jablonecké Paseky
• ul. Erbenova 4172/17
• ul. U Staré lípy 4352/14

Pro více informací kontaktujte Jana Čer-
máka z oddělení správy místního hos-
podářství na tel. čísle 483 357 130, nebo
na e-mailu cermak@mestojablonec.cz

Foto 5x archiv MMJN

Foto Monika Králová

Fotopasti zachycují nedovolené odkládání odpadu
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Referent odboru územního a strategického
plánování
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici referen-
ta odboru územního a strategického plánování
(agenda územního plánování na oddělení
územního plánování), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání se stavebním zaměřením, znalost stavebního
zákona a správního řádu, včetně souvisejících
právních předpisů výhodou, osvědčení zvláštní
odborné způsobilosti pro oblast územního pláno-
vání výhodou, praxe v oblasti státní správy (poři-
zování územního plánu a zpracování závazných
stanovisek orgánu územního plánování) výhodou,
znalost práce s GIS výhodou, komunikační a or-
ganizační schopnosti, aktivní přístup k řešení pro-
blémů, pracovní flexibilita, schopnost samostatné
tvůrčí práce a dalšího vzdělávání v oboru, kon-
cepční myšlení, znalost práce s výpočetní tech-
nikou a orientace v místopisu města Jablonec nad
Nisou a okolí.

Popis vykonávané práce: zpracování závazných
stanovisek orgánu územního plánování a dále po-
řizování územně plánovacích podkladů a územně
plánovací dokumentace pro město Jablonec nad
Nisou a obce ve správním obvodu obce s rozšíře-
nou působností, a to dle požadavků zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon). 

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

Přihlášky do 5. května 2022 do 11 hodin.

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

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání nebo vyšší odborné vzdělání, odpovídající po-
žadavkům zákona č. 108/2006 Sb.; orientační zna-
lost legislativy na úseku sociálně právní ochrany
dětí; zkušenosti z obdobné pozice výhodou; absol-
vování zkoušek odborné způsobilosti výhodou; or-
ganizační, komunikační schopnosti, aktivní pří-
stup k řešení problémů; pracovní flexibilita,
schopnost samostatné tvůrčí práce, koncepční
myšlení, odolnost vůči stresu; schopnost pružně
rozhodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpověd-
nost; časová flexibilita (práce i mimo stanovenou
pracovní dobu); uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet); řidičský průkaz 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 sociálněprávní ochrany dětí dle přísluš-
né legislativy (zejména zákon o sociálněprávní
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 3 roky)
s nástupem ihned, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 5. května 2022 do 11 hodin.

Vedoucí oddělení životního prostředí
a státní památkové péče na odboru
stavebním a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucího
oddělení životního prostředí a státní památko-
vé péče na odboru stavebním a životního pro-
středí, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání v oblasti práva, ochrany životního prostředí či
památkové péče; znalost právních předpisů na
úseku ochrany životního prostředí a památkové
péče a předpisů souvisejících včetně znalosti
postupů podle správního řádu; zkouška zvláštní
odborné způsobilosti na požadovaném úseku vý-
hodou; dobrá orientace v prostředí výkonu přene-
sené působnosti státní správy; výborné komuni-
kační a vyjednávací schopnosti; schopnost řídit
středně velký kolektiv; aktivní přístup k řešení
problémů; flexibilita, loajalita, samostatnost
a zodpovědnost; uživatelská znalost práce s PC
(Word, Excel, internet); řidičský průkaz – mini-
málně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně velkého
pracovního kolektivu, který má na starosti výkon
státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny,
ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany
ovzduší, ochrany vod, ochrany zvířat proti týrání,
ochrany lesa, myslivost, nakládání s odpady
a dále na úseku státní památkové péče – to vše
v rozsahu svěřeném obcím, pověřeným obecním
úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou pů-
sobností.

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

Přihlášky do 6. května 2022 do 11 hodin.

Referent odboru správního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta

odboru správního (odborný referent živnosten-
ského úřadu – úsek kontroly), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání, minimálně bakalářské nebo vyšší odborné
vzdělání (DiS.); výborné komunikační schopnosti
a schopnost jednat s lidmi, psychická odolnost; sa-
mostatnost, odpovědnost, aktivní přístup k řešení
problémů, flexibilita a kreativita, velmi dobrý pí-
semný projev; uživatelská znalost práce na PC
(Word, Excel, internet); orientace v právních před-
pisech týkajících se živnostenského podnikání
a kontroly a znalost správního řádu výhodou; ři-
dičský průkaz skupiny B (aktivní řidič vozidel
s manuální převodovkou). 

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

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 8. 2022 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 30. června 2022 do 11 hodin.

Referent odboru stavebního a životního
prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici refe-
renta odboru stavebního a životního prostředí
(referent oddělení vodoprávní úřad), 10. plato-
vá třída.

Kvalifikační předpoklady: adekvátní vzdělání
v oboru – životní prostředí, vodohospodářské stav-
by atp.; praxe v oboru či zkouška odborné způso-
bilosti výhodou; orientace v právních předpisech
z oblasti životního prostředí výhodou; uživatelská
znalost práce s PC (Microsoft Office); ochota
k práci v terénu; organizační schopnosti; odpo-
vědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita; ři-
dičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: jedná se o výkon
státní správy v přenesené působnosti na úseku ži-
votního prostředí – vodního hospodářství, dle zá-
kona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění,
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu v platném znění a sou-
visejících právních předpisů. Jedná se zejména
o vedení správních řízení, provádění dozorové
činnosti včetně vedení řízení o přestupcích.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 6. 2022 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 10. května 2022 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Odsouzení pomáhali ve škole i ve městě
Před časem skupina vybraných odsouzených,
kteří jsou zařazeni do léčebného programu ve
Specializovaném oddělení ochranné léčby pro-
titoxikomanické a protialkoholní ve Věznici
Rýnovice, pomáhalo s úklidem Základní školy
v Rýnovicích.

Odsouzení měli za úkol uklidit sklep, demontovat
lavice určené k odvozu, prováděli i drobné údrž-
bářské práce. „V rýnovické škole odsouzení pomá-
hají pravidelně. V loňském roce v červnu a v srp-
nu zde myli okna a prováděli zahradnické práce,“
říká Monika Králová, tisková mluvčí a sociální
pracovnice Věznice Rýnovice.

Základní škola však není jedinou organizací,
kde odsouzení z rýnovické věznice pomáhají. Za
dodržení všech protiepidemických opatření v loň-
ském roce zvelebovali také prostory Domova dů-
chodců v Jabloneckých Pasekách. 

„Opakovaně se zapojujeme do náročné údržby
mokřadní louky na okraji obce Zásada na Jab-
lonecku, která byla v roce 1989 vyhlášena chrá-

něnou krajinou památkou. Na rozlehlých podmá-
čených lučinách zde odsouzení sekají trávu v těž-
ko přístupném terénu, kde není možné používat
motorizovanou techniku, a odklízejí nežádoucí
porost, který je nutný odstranit k záchraně vzác-
ných a chráněných rostlin. Rýnovičtí odsouzení se
také podílejí na přípravě Mistrovství republiky
v závodech psích spřežení, které se koná v Měs-
tysu Zásada,“ doplňuje místa, kde vězni pomáha-
jí, Králová.

Ředitel Věznice Rýnovice Petr Veselý nabídl po-
moc středisku Českého červeného kříže v Jablon-
ci nad Nisou, se kterým věznice dlouhodobě spo-
lupracuje. Během února a března vězni třídili
a balili materiál ze sbírek na pomoc obyvatelům
Ukrajiny. Následně také nakládali humanitární
sbírku do vozidel, aby mohl být materiál co nej-
dříve dopraven potřebným.

Odsouzení pracují bez nároku na odměnu.
Možnost opustit brány věznice a pomoci druhým
je pro ně obrovskou motivací. 

(mk)
Foto archiv Věznice Rýnovice
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Brožury pomohou rodičům při výběru školy
Neexistuje univerzální ra-
da, jak vybrat tu sprá-
vnou školku nebo školu.
Při rozhodování, kam své
dítě zapsat, pomáhají ro-
dičům od loňského roku
brožury o jabloneckých
mateřských a základních
školách. Rodiče tak nemusí
základní informace ke kaž-
dé škole zdlouhavě vyhledá-
vat na internetu. 

Tyto brožury přinášejí ucelený
přehled všech mateřských
a základních škol zřizovaných

statutárním městem Jablonec nad Nisou.
Pro úplnost jsou v obou uvedeny základ-
ní údaje o ZUŠ i DDM Vikýř, ale i o sub-
jektech jiných zřizovatelů. 

Brožury jsou v elektronické podobě
a obsahují krátké charakteristiky škol
a školek doplněné o fotografie a kontaktní
údaje. Mapky, které jsou jejich nedílnou
součástí, pomohou rodičům se zorientovat,
kde se jaká škola nachází. 

Brožury se každoročně aktualizují, aby
mohly být vhodným pomocníkem rodičům
při výběru školy.

(red)

Zápis do MŠ proběhne 12. května
Pro školní rok 2022/2023 se běžný zápis do jablo-
neckých mateřských škol uskuteční za osobní pří-
tomnosti dětí ve čtvrtek 12. května 2022 v časech
určených ředitelkami jednotlivých MŠ. Bližší in-
formace viz weby MŠ.

V našem městě bylo v uplynulých letech respektová-
no zákonné kritérium přednostního přijetí tzv. spádo-
vých dětí, které před začátkem školního roku dosáh-
ly nejméně třetího roku věku. Rodiče se tak mohli
spolehnout na to, že jejich dítě bylo přijato buď do vy-
brané MŠ, kam podali žádost, popř. do náhradní MŠ.
Na této skutečnosti nic nemění ani zavedení nové we-
bové aplikace pro podporu zápisů. S ohledem na vý-
še uvedené lze rodičům tříletých dětí doporučit, aby
podávali maximálně dvě žádosti, přičemž mohou
uvést své preference.

Obecné informace
Od letošního roku budou zápisy do jabloneckých MŠ
realizovány prostřednictvím webové aplikace Zápis do
MŠ, dostupné z: https://zapisdoms.mestojablonec.cz/

Povinné předškolní vzdělávání v tomto školním roce
se týká dětí narozených do 31. 8. 2017.

Statutární město Jablonec nad Nisou má pro všech-
ny MŠ stanoven jeden školský obvod, kterým je celé
území města Jablonec nad Nisou. Dítě tedy mohou
zákonní zástupci přihlásit do libovolně zvolené MŠ.

Podmínky pro přijetí jsou stanoveny v kritériích,
která jsou dostupná na webových stránkách jednotli-
vých MŠ a ve webové aplikaci Zápis do MŠ.

Zápis bude probíhat ve třech fázích:
I. fáze – vydávání žádostí
II. fáze – sběr vyplněných žádostí v MŠ (zápis)
III. fáze – vyhodnocování žádostí – zveřejnění vý-
sledků zápisu

I. fáze – vydávání žádostí
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, je-
jíž přílohou je i potvrzení o očkování, je možné od
25. 4. 2022 získat třemi způsoby:

1. Elektronické vydání žádosti – preferovanou
možností je vytvoření žádosti ve formátu PDF ve we-
bové aplikaci Zápis do MŠ. Prostřednictvím této we-
bové aplikace si zákonní zástupci vyplní potřebné ú-
daje do interaktivního formuláře a následně si vyge-
nerují samotnou žádost. Tuto vygenerovanou žádost
zákonný zástupce vytiskne, podepíše a spolu s přílo-

hami (potvrzení o očkování, případně další doku-
menty nebo doklady dle stanovených kritérií) v den
zápisu doručí do vybrané MŠ.

2. Na oddělení školství Magistrátu města Jablonec
nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec
nad Nisou, 4. patro, Alena Purmová, dveře č. 405, ne-
bo Zdeňka Květová, dveře č. 407, a to v úředních
dnech: pondělí a středa 9-11 hod. a 13-16 hod. nebo
po telefonické domluvě.

3. V mateřské škole – v případě, že nemáte přístup
k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti
požádat zvolenou mateřskou školu, kde vám rádi po-
radí a pomohou. 

Požádáte-li o pomoc odbor školství nebo mateř-
skou školu, nezapomeňte s sebou vzít průkaz zdra-
votní pojišťovny dítěte a domluvit si termín a čas ná-
vštěvy.

Přidělení registračního čísla
Registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno po ce-
lou dobu správního řízení a bude využito při zveřej-
nění výsledků zápisu do MŠ, je vygenerováno spolu
s žádosti (číslo v pravém horním rohu žádosti). Tento
jedinečný číselný identifikátor zajistí anonymitu dítěte.

Je důležité, aby si zákonný zástupce tento identifi-
kátor (registrační číslo) poznamenal pro sledování
žádosti v průběhu správního řízení, které ředitelka
zahájí dnem podání žádosti.

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v MŠ (zápis)
K zápisu bude zákonný zástupce potřebovat:

Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání a povinné přílohy:

1. Originál potvrzení o očkování dle § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., vydaný obvodním pediatrem (dítě,
které k 31. 8. 2021 dovrší 5 let, potvrzení o proočko-
vání nedokládá).

2. Doporučení školského poradenského zařízení
(v případě podání žádosti do speciálních tříd).

Termíny a způsoby podání žádostí – sběr vyplně-
ných žádostí:

Odevzdávejte pouze jednu verzi žádosti se stejným
číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti. 

A) Podání žádosti osobně v den zápisu (v časech
určených MŠ):

Při podání žádosti o přijetí zákonný zástupce ve
zvolené MŠ odevzdá řádně vyplněnou a podepsanou
žádost o přijetí, originál potvrzení o očkování, popř.
doporučení PPP/SPC a zároveň předloží k nahlédnu-
tí rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a doklad
o trvalém pobytu dítěte v případě, že se liší od trvalé-
ho pobytu zákonného zástupce.

Je vhodné využít rezervační systém, pokud ho MŠ
má aktivovaný.

B) Podání žádosti neosobním způsobem:
Pokud nemá zákonný zástupce v den zápisu mož-

nost osobního podání, je možné žádost o přijetí do vy-

brané mateřské školy zaslat spolu s povinnými přílo-
hami a ostatními dokumenty v den zápisu, tj. ve čtvr-
tek 12. 5. 2022, jedním z těchto způsobů:

– do datové schránky školy
– e-mailem s elektronickým podpisem zákonného

zástupce
– e-mailem bez uznávaného elektronického podpi-

su (nutné přijít do 5 dnů podepsat)
– poštou na adresu MŠ (rozhodující je datum po-

dání na poštu)
– popř. vložit do schránky umístěné na budově MŠ

(dle pokynů jednotlivých MŠ)
Doporučujeme sledovat weby jednotlivých mateř-

ských škol a webovou aplikaci Zápis do MŠ, kde na-
leznete k zápisu do MŠ bližší informace k organizaci
zápisu a kritéria přijetí.

Po 12. 5. 2022 až do ukončení správního řízení ne-
budou přijímány další žádosti.

III. fáze – vyhodnocování žádostí 
– zveřejnění výsledků zápisu

– V období od 13. 5. do 25. 5. 2022 bude probíhat
vyhodnocování žádostí, kontrola správnosti údajů,
případné odstranění nedostatků a dokládání chybějí-
cích dokumentů.

– Od 18. 5. 2022 mohou zákonní zástupci ve webo-
vé aplikaci Zápis do MŠ sledovat průběh přijímacího
řízení svého dítěte. 

– 25. 5. 2022 od 10 do 12 hod. bude umožněno zá-
konným zástupcům dle § 36 odst. 3 zákona č.
500/2004 Sb., správního řádu, vyjádřit se k podkla-
dům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Zveřejnění výsledků zápisu
Dne 25. 5. 2022 po 12. hodině zveřejní ředitelky MŠ
výsledky zápisu (seznam přijatých dětí k předškolní-
mu vzdělávání pro školní rok 2022/2023, a to pod re-
gistračními čísly): 

– na svých webových stránkách MŠ
– na veřejně přístupném místě v MŠ. 
Zákonným zástupcům nepřijatých dětí zašle ředi-

telka MŠ rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních
rukou, popř. ho vyzve k osobnímu převzetí v MŠ. 

Pokud se uchazeč nevzdal práva na odvolání, mů-
že se odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení roz-
hodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitel-
ky příslušné mateřské školy a rozhoduje o něm
Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání je pouze
formální přezkoumání postupu ředitelky MŠ, zda
rozhodla podle předem stanovených kritérií. 

Zápis pro děti z Ukrajiny
Tento květnový zápis není určen pro děti z Ukra-
jiny, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochra-
na v souvislosti s válkou (prokazuje se vízovým
štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochra-
ny). Pro ně se zápis uskuteční 15. června 2022 a ne-
bude realizován přes webovou aplikaci Zápis do MŠ.

(red)

Adresa pro brožuru MŠ:
https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/vzdelavaci-instituce/materske-skoly.html

Brožury jsou ke stažení/tisku na webu města. 

Adresa pro brožuru ZŠ:
https://www.mestojablonec.cz/cs/vzdelavani/vzdelavaci-instituce/zakladni-skoly-mestske.html
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■ Obrazem: Jablonec opět žije!

Svátkům jara předcházely Velikonoční slavnosti. Program ve folklorním duchu plný hudby, tance a divadla, u kterého nemůže chybět občerstvení, stylo-
vý stánkový prodej a velikonoční dílny. Takové byly tradiční Velikonoční slavnosti, které se v Jablonci konaly od středy 13. do pátku 15. dubna. Na nich se představilo
téměř 80 prodejců, kteří nabídli své produkty. Po celé tři dny si návštěvníci užili spoustu dobré muziky, pohádek pro děti a dalšího kulturní program, který připravila
Kultura Jablonec, p. o., finančně akci podpořilo statutární město. Foto 3x Petr Zbranek

Po dvouleté pauze přichystala Kultura Jablonec, p. o., veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour 2022. Akce se konala 1. a 2. dubna.
„Mottem letošního veletrhu byla Má vlast - země luk, stromů, vod a hor, spojující historii s přítomností. Téma ve světle současných událostí silné a naléhavě,“ řekl za
organizátory Petr Vobořil, ředitel p. o. Kultura Jablonec. Hlavními vystavovateli byli především firmy z libereckého regionu, ale představili se také lidé z jiných krajů
a blízkého příhraničí. Foto 3x Petr Zbranek

Made in Jablonec 2022 
Ve čtvrtek 20. dubna se v jabloneckém Euro-
centru konala premiéra módní přehlídky
Made in Jablonec 2022. 

Ve dvou blocích mohli milovníci módy, bižuterie
a doplňků zhlédnout výsledky tvorby 20 týmů, slo-
žených z oděvních a bižuterních firem a umělec-
kých škol. 

V týmu 20 manekýnek se představily Miss České
republiky 2021 Helena Čermáková a Miss České re-
publiky 2019 Nikola Kokyová, která večerem pro-
vázela s moderátorem Janem Žílou. Akci pořádal
Svaz výrobců skla a bižuterie. 

Foto Petr Zbranek Foto Petr Zbranek Foto Petr Zbranek

Foto Martin Kubišta
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Setkání starostů na jablonecké radnici
Jablonec nad Nisou navštívil v zá-
věru března bývalý primátor Zwic-
kau Rainer Eichhorn, který funk-
ci zastával v letech 1990–2001.
Na jablonecké radnici se setkal
s primátorem Jiřím Čeřovským
i s prvním porevolučním staros-
tou Jablonce nad Nisou Jiřím Mu-
silem. 

„Oběma pánům věnoval pan
Eichhorn vzpomínkovou knihu
s názvem Wer abwartet, hat
schon verloren (Kdo čeká příliš
dlouho, ten už prohrál…), která
vyšla v období coronavirové pan-
demie na konci roku 2020. Kniha
mapuje období jeho starostování
ve Zwickau a obsahuje i kapitolu o partnerství s Jabloncem n. N.,“ říká Kateřina Hujerová, která má na
starosti partnerská města. 

Rainer Eichhorn (*1950) je architekt a poradce na mezinárodní úrovni, pracoval např. v Jihoafrické re-
publice, Číně nebo Polsku. Mluví anglicky, česky, polsky, rusky a čínsky, zpívá ve zwickovském pěvec-
kém sboru a je členem mezinárodního výboru World Choir Games (Světové soutěže pěveckých sborů),
která působí po celém světě. Právě z této soutěže přivezl několikrát zlatou a stříbrnou medaili jablonecký
pěvecký sbor Iuventus, Gaude!, a to v roce 2008 z rakouského Gratzu, 2012 z amerického Cincinnati, 2014
z lotyšské Rigy a naposledy obhájil titul v roce 2018 v Tshwane (dříve Pretoria) v Jihoafrické republice. 

Eichhorn se i nadále velmi angažuje v občanské společnosti a zůstává aktivní, v současné době pomáhá díky
svým jazykovým znalostem s ukrajinskou krizí ve Zwickau, před dvěma lety to byla migrační vlna z Afriky.

Ve městě jsou 
rozmístěné nové 
lavičky 
Technické služby Jablonec nad
Nisou rozmístily v ulicích Komen-
ského a Podhorské opravené se-
zónní lavičky. Náklady spojené
s pořízením, opravou a umístění
městského mobiliáře přesáhly půl
milionu korun včetně DPH. „K již
jmenovanému lze též připočíst
další ošetření či obměnu mobiliáře
města v částce převyšující jeden
milion korun,“ nastiňuje další prá-
ce náměstek Milan Kouřil. 

Technické služby budou ve měs-
tě ještě dokončovat výměnu infor-
mačních tabulí vnitřního turistic-
kého okruhu, oprava se týká zasta-
vení č. 3, 4, 6, 8, 9 a 12, a označení
s výměnou ploch pro volný pohyb
psů. Kromě toho se jablonecký
městský mobiliář dočká též opravy
lávky v Tyršově parku u altánu
a vybavení v Lesoparku Žižkův
vrch. „Potřebnou opravou zde pro-
jdou například altány, pódia či zá-
bradlí. Očekáváme také šest no-

vých velkoobjemových odpadko-
vých košů, které budou usazeny
v ulici Palackého na zastávky
MHD,“ doplnil informaci Jan Čer-
mák. 

Šanson je příběh
„Šanson je vlastně příběh, a ten
musí být takový, aby mu lidé věři-
li. Musí rvát srdce a naříkat, to je
můj žánr,“ říkala Edith Piaf. A kaž-
dá její píseň byla příběhem, za kte-
rým je ukrytá bolestná zkušenost,
prožitek či emoce. „Rozkrývat cito-
vé podhoubí každé písně bylo pro
nás objevováním toho, kdo Edith
byla, proč zpívala tak, jak zpívala,
a proč její život byl tak rozporupl-
ný. Na jedné straně její sláva dosá-
hla vesmírných výšin, na straně
druhé upadala do tragické sebede-
strukce. Je otázka, zda by Edith
Piaf byla tou geniální zpěvačkou
bez svých pádů, vzletů i tragických
dramat,“ říkají o hře Edith Piaf:
Dnes nechci spát sama autorky
scénáře Iveta Dušková a Vanda
Hauserová. 

Právě toto představení Divadla
Cylindr nabídne seniorům statu-
tární město Jablonec nad Nisou 3.
května od 18 hodin v kině Junior.
Bezplatné vstupenky jsou k dispo-
zici v pokladnách jabloneckých
kin a v recepci Eurocentra, maxi-
málně je možné vyzvednout čtyři. 

Velikonoce 
v azylovém domě
Letošní Velikonoce v azylovém do-
mě Naděje v ulici Za Plynárnou se
nesly v kouzelné atmosféře. Do
nízkoprahového denního centra

přišli ubytovaní i mnoho „venkov-
ních“ klientů, kteří malovali tra-
diční kraslice, obrázky s veliko-
nočními motivy, zdobili perníčky
a vyráběli vázy na jarní květiny.
„Odpoledne jsme přivítali oblíbe-
ného kazatele a písničkáře Ro-
mana Hampachera, který s vtipem
sobě vlastním povyprávěl o veliko-
nočních událostech starých přes
2000 let. Hrálo se na kytaru a zpí-
valo,“ pravil Jiří Hána pracovník
domu Naděje. 

Seminář
o Kotlíkových 
dotacích
Krajský úřad Libereckého kraje
pořádá informační seminář pro
žadatele o Kotlíkové dotace. Ten se
uskuteční v Jablonci nad Nisou ve
středu 1. 6. od 15 hodin v zaseda-
cím sále č. 202 ve 2. patře radnice.
Tam se dozvíte, jak o dotaci požá-
dat, jaké přílohy doložit, jaké jsou
třeba informace k realizaci projek-
tu i k podání vyúčtování.

Třináctý ročník soutěže Regionální potravina odstartoval.
V Libereckém kraji se o prestižní ocenění ucházelo celkem
82 produktů od 29 místních výrobců. Nominaci získalo de-
vět výrobků mimo jiné Mrkvánek nebo Andělský mošt. Foto
archiv Státní zemědělský intervenční fond

Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky vstupuje do 12.
ročníku. Do pátku 3. června mohou fotografové zaslat až
čtyři snímky Jizerských hor a utkat se o prestižní místo v bene-
fičním kalendáři na rok 2023. Více na webových stránkách
www.nadaceivanadejmala.cz. Foto archiv Nadace Ivana Dejmala

■ Vítání občánků
Sobota 2. 4. 2022
Elena Němečková, Štěpánka Kočí,
Lena Navrátilová, Jakub Růžička,
Pavel Hrabánek, Sofie Šinkmanová,
Martin Pilz, Matěj Král, Jakub Ko-
tyza, Nathali Ottová, Melody Slaby-
houdov.

■ Aktuálně
Pozvánka na koncert
Sjednocená organizace nevido-
mých a slabozrakých České re-
publiky (SONS), z. s. – oblastní
odbočka Jablonec nad Nisou zve
na koncert v rámci 28. ročníku
festivalu Dny umění nevidomých. 

Koncert v kostel sv. Václava
v Rychnově u Jablonce nad Nisou
se koná 21. května od 15 hodin.

Jablonecká tržnice se otevřena
S jarními dny je opět v provozu
městská tržnici u autobusového
nádraží. Čerstvou zeleninu, saze-
nice, ale i mnohé kulinářské zbo-
ží zde zakoupíte vždy v úterý
a v pátek od 6 do 14 hodin, v so-
botu pak od 6 do 13 hodin. Více
o provozu na www.tsj.cz/sluzby/
provoz-trziste

Foto archiv Naděje
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Nová světla by měla ušetřit milion korun
Radní schválili zadávací dokumentaci k opravě
osvětlení sálu městské sportovní haly. Realizace by
měla proběhnout ještě letos, předpokládaná hod-
nota je 2,7 mil. Kč bez DPH, město počítá s mi-
lionovou úsporou.

Vymění se stropní výbojková svítidla hlavního i nou-
zového osvětlení v městské hale a upraví se jejich
uchycení. „Vyměněné bude každé svítidlo, zachovat
chceme jejich počet i rozmístění. Předpokládáme, že
výměna začne v polovině června, hotovo by mělo být
nejpozději v polovině července,“ říká náměstek primá-
tora pro ekonomiku a správu majetku Milan Kouřil. 

Jednou z podmínek soutěže, kterou město na doda-
vatele osvětlení vyhlásí, bude i výkon a úspora energie
nových svítidel. „Úspora by se měla rovnat milionu
korun, návratnost investice do nového osvětlení oče-
káváme do tří až čtyř let,“ uzavírá náměstek Kouřil. 

Individuální dotace pro Diakonii ČCE 
O individuální dotaci ve výši 3,3 mil. korun na rok 2022
požádala také Diakonie ČCE – středisko v Jablonci
nad Nisou. Na terénní pečovatelskou službu žádá
1,2 mil. Kč, na Kruháč 1,1 mil. a na sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi 978 tis. Kč. 

„Diakonie ČCE zajišťuje sociální služby v Jablonci
nad Nisou v odpovídající úrovni a dostupnosti pro so-
ciálně vyloučené nebo ohrožené osoby, které by se tak
mohly zapojit zpět do ekonomického, sociálního a kul-
turního života, případně si zajistit i návrat a uplatnění
na trhu práce,“ popisuje náměstek Mánek.

Individuální neinvestiční dotace 
Jablonec poskytne účelové neinvestiční dotace ze
svého rozpočtu Českému svazu orientačních sportů
a Muzeu skla a bižuterie. Celkem město ze svého
rozpočtu vydá 300 tis. korun. 

Český svaz orientačních sportů požádal o 125 tis. Kč
na projekt Po stopách Mistrovství světa – Czech O-
Tour 2022. „Ten navazuje na loňské Mistrovství světa
v orientačním běhu. Mezinárodní závody pro cca 1 500
účastníků z ČR a celé Evropy proběhnou o víkendu
15.–17. 7. na třech místech ve Smržovce, Lučanech nad
Nisou a Josefově Dole,“ vysvětluje náměstek pro oblast
humanitní David Mánek.

O stotisícovou individuální dotaci požádalo statutár-
ní město Muzeum skla a bižuterie (MSB) na přípravu
Mezinárodního trienále skla a bižuterie JABLONEC
2023. Přehlídku muzeum pořádá jednou za tři roky
a nabízí na ní vždy to nejlepší, co se za tříleté období
na českém trhu skla a bižuterie objeví. „Cílem je pre-

zentovat Jablonec nad Nisou jako aktivní centrum
sklářské a bižuterní výroby,“ vysvětluje motivaci přís-
pěvku z městského rozpočtu náměstek Mánek. 

MSB od roku 2022 nemůže žádat o příspěvek z do-
tačních programů na podporu aktivit v oblasti kultury,
výchovy a vzdělávání, jelikož se od tradičních žadate-
lů, kterými jsou zpravidla spolky, velmi liší. Vztahy
mezi statutárním městem a MSB upravuje Memo-
randem o spolupráci z roku 2013, na základě kterého
MSB žádá o individuální dotaci ve výši 75 tis. Kč na
tradiční akce pro veřejnost.

Dotace pro registrované sociální služby 
Zastupitelstvo města schválilo rozdělení dotací pro
spolufinancování sociálních služeb z rozpočtu sta-
tutárního města Jablonec nad Nisou na rok 2022
a 2023. 

Na podzim roku 2021 zastupitelé schválili víceleté fi-
nancování sociálních služeb jejich poskytovatelům regist-
rovaným v Libereckém kraji na období let 2022–2023
a v rozpočtu k tomu účelu alokovalo 8,6 mil. korun.
skutečně nyní rozdělili 8,2 mil. Kč.

„Do dotačního programu se pro období 2022–2023
přihlásilo 17 oprávněných žadatelů, kteří požádali o do-
tace na 33 druhů sociálních služeb v celkovém finanč-
ním objemu 8 368 058 Kč, skutečný objem rozděle-
ných financí se rovná částce 8 223 000 Kč,“ vypočítává
náměstek pro oblast sociální David Mánek. 

Schválený je plán pro řešení dopravy
Plán SUMP představuje plnohodnotný plán pro
všechny módy dopravy. Jeho existence je nezbytná
pro řešení udržitelné mobility v aglomeraci a rovněž
je pro města s více než 40 000 obyvateli nutnou pod-
mínkou pro čerpání dotací z EU v oblasti dopravy. 

Hlavní myšlenkou dokumentu je zklidňování centra,
uspořádání veřejného prostoru tak, aby byl prostupný
a přehledný s ohledem na pěší, cyklodopravu, veřejnou
hromadnou dopravu, zajištění dostatečně kapacitní
sítě hlavních ulic pro plynulou, bezpečnou a nebarié-
rovou automobilovou dopravu s odpovídající nabídkou
parkování. „Důležitou součástí je dynamický dopravní
model, se kterým lze pracovat při plánování dopravy,
modelování uzavírek, objížděk a průjezdu městem.
Součástí návrhové části je také seznam navrhovaných
projektů v různých variantách. SUMP navazuje na
SUMF – Plán rozvoje veřejné dopravy a Plán rozvoje
cyklodopravy Liberec–Jablonec nad Nisou 2017–2023
z roku 2018,“ říká náměstek pro rozvoj města Petr Rou-
bíček s tím, že plán nyní musí schválit ještě Liberec
a po té Ministerstvo dopravy. (jn)

■ Aktuálně
JE spustila certifikaci 
na hospodaření s energií
Cílem Jablonecké energetické je
snížit energetickou náročnost
městských budov prostřednic-
tvím nastavení odpovídajících
systémů a procesů v oblasti hos-
podaření s energiemi. V letoš-
ním roce proto JE jako energe-
tický manažer města zahájila
proces certifikace ISO 50001 –
systémy hospodaření s energií.

(mh)

Město vyrovná podíly
Statutární město Jablonec nad
Nisou dále řeší s bytovými druž-
stvy spoluvlastnictví domů, by-
tových a nebytových jednotek
a pozemků. Na dubnovém zase-
dání zastupitelé rozhodli darovat
51% spoluvlastnické podíly na
nemovitostech ve Mšeně, v cent-
ru Jablonce a na Vrkoslavicích. 

„Tentokrát jsme vyřešili spolu-
vlastnictví se dvěma bytovými
družstvy, a to SBD Pozemní stav-
by Liberec a SBD LIAZ. Před-
mětem převodu byl podíl na 12
bytech v ulici Boženy Němcové
a 12 bytech v ulici Žitná, spolu-
vlastnický podíl na domech včet-
ně pozemků v ulici Horská, Les-
ní a na vrkoslavickém objektu
v ulici Kolmá,“ vysvětluje ná-
městek pro ekonomiku a maje-
tek Milan Kouřil. 

S družstvy město uzavřelo
smlouvy o sdružení financí na
výstavbu bytů z finančních zdro-
jů Státního fondu rozvoje bydle-
ní, podle kterých po 20 letech
budou spoluvlastnické podíly
města převedené na bytová
družstva. „Na základě rozhodnu-
tí zastupitelů město podíly daru-
je a poté očekává, že bytová
družstva byty a případné podíly
na parcelách převedou na své
členy,“ dodává Kouřil.

Jablonec řeší problematiku
spoluvlastnictví na věcech ne-
movitých (domech, bytových
a nebytových jednotkách a po-
zemcích) s bytovými družstvy
průběžně. „Jako první se řešilo
a v současné době již dořešilo
spoluvlastnictví města a Bytové-
ho družstva HORNÍ PROSEČ.
Na město bylo převedených 12
bytů zvláštního určení, 281 bytů
a čtyři garáže se postupně převá-
dějí do vlastnictví členů bytové-
ho družstva. Do začátku dubna
obdrželo majetkoprávní odděle-
ní 149 žádostí o koupi bytu (ga-
ráže), přičemž ve stejném obdo-
bí bylo vlastnické právo převede-
né ke 111 jednotkám. Zbývající
žádosti jsou rozpracované,“ vy-
počítává Libuše Pavízová, vedou-
cí oddělení majetkoprávního
jabloneckého magistrátu. 

Poslední spoluvlastnický podíl
zbývá městu dořešit s Bytovým
družstvem NISA v domě v ulici
F. L. Čelakovského. Ten byl zko-
laudovaný v roce 2003, proto vy-
pořádání po 20 letech nastane
příští rok.

(jn)

V neděli 8. 5. na Den vítězství se v Rýnovicích u Památníků obětí 2. světové války od 10 hodin hodin uskuteční pietní akt – slavnostní
připomenutí 77. výročí konce 2. světové války. Foto archiv MMJN
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Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou vyhla-
šuje grantové řízení pro rok 2022 na podporu
zdravotnictví a péče o zdraví.

Žádosti o grant se podávají do 31. srpna 2022 na
adresu sídla nadace. Výsledek výběrového řízení
se žadatelé dozví do 30. září 2022

Zaměření grantu
Pořízení, obnova zdravotnické techniky a pomů-
cek při poskytování péče o nemocné a zdravotně
postižené v Jablonci nad Nisou.

Pro grantové řízení bude rozdělena minimální
částka 500 000 Kč.

Příjemci grantu
Granty budou poskytnuty na konkrétní, v žádosti
specifikované projekty organizacím a institucím,
které mají registrováno své sídlo v Jablonci nad
Nisou. Do veřejného výběrového řízení se mohou
přihlásit: spolky, obecně prospěšné společnosti,
účelová zařízení církví, organizace příspěvkové
a rozpočtové veřejnoprávní.

Forma žádosti
Pro podání žádosti nejsou vydány žádné zvláštní
formuláře. Žádost musí být písemná a podaná
v zalepené obálce, přičemž stačí jedno vyhotovení.
K žádosti je nutné přiložit doklad o platné regist-

raci žadatele (doložení sídla v Jablonci nad Ni-
sou). Na požadované grantové prostředky (cíle)
předložit projekt popisující věcné využití a účel
pořízení zdravotnické techniky a pomůcek, jejich
typ, dodavatele, pořizovací cena, rozpočet s uvede-
ním objemu vlastních a případně dalších vlože-
ných prostředků, popis dosud dosažených výsled-
ků v oblasti činnosti, pro kterou byl grant vypsán.

Adresa (sídlo)
Nadace nemocnice v Jablonci nad Nisou
Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou
Telefon 483 345 452; e-mail fejfarova@nemjbc.cz
https://www.nemjbc.cz/cs/o-nemocnici/nadace-nemocnice

■ Nadace nemocnice – vyhlášení Grantu 2022

Povinné očkování psů zdarma
Magistrát města Jablonec nad Nisou každo-
ročně organizuje hromadné povinné očko-
vání psů proti vzteklině a nabízí ho chova-
telům psů zdarma.

Očkování psů se koná od úterý 24. května do
čtvrtka 26. května 2022 od 10.00 do 12.00 a od
14.00 do 16.00 hodin na adrese Ještědská
2409/9 před veterinární ordinací / ošetřovnou
MVDr. Baudyše. 

Chovatelé jsou povinni zajistit dle §4 zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném
znění, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců oč-
kováni proti vzteklině a následně revakcinová-
ni dle použité vakcíny. Výrobce námi použité
vakcíny doporučuje zvíře nechat očkovat v ro-
ce následujícím po první vakcinaci, a poté vždy
jednou za dva roky. Pes musí být označen či-
pem dle čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách, s výjimkou psa,

který byl označen čitelným tetováním provede-
ným před 3. červencem 2011. Pejsek dále musí
být přihlášen na území statutárního města
Jablonec nad Nisou k 20. 5. 2022, opatřen ná-
hubkem a vodítkem a být v doprovodu osoby
starší 15 let.

Termín
Očkování proběhne od úterý 24. května do
čtvrtka 26. května 2022, vždy od 10.00 do
12.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin.

Náhradní termíny nejsou stanoveny. Mimo u-
vedené termíny je možno naočkovat u soukro-
mých veterinárních lékařů, zde si majitelé vak-
cínu hradí sami. 

Za porušení výše uvedené povinnosti může
Krajská veterinární správa uložit – dle § 71,
odst. 1, písm. a) 1 shora uvedeného zákona po-
kutu až do výše 20 000 Kč.

(red)Ilustrační foto Graphis

Náměstí rozkvete v růžové, modré a bílé
Také jste si povšimli červenobílých pásek
ohraničujících vyvýšené záhony na náměstí
Dr. Farského? Nebojte se, nebude se zde nic
kopat, ani se tu nebude budovat nový dům.
Připravuje se zde nová podoba záhonů.
Budou osázené tak, aby kvetly a voněly od
jara do podzimu. Město za ně zaplatí nece-
lých 240 tisíc korun a první výsledky by mě-
ly být viditelné už letos v létě. 

U fontány na náměstí Dr. Farského, které je
součástí městské památkové zóny, jsou dva vel-
ké vyvýšené záhony. Ty byly někdy kolem roku
2005 osázené skalníky a třezalkami. Keře jsou
dnes prorostlé plevelem a okraje záhonů se
rozpadají. Nastal čas vše obnovit a výsadbu za-
traktivnit. „Proto jsme se rozhodli nechat vy-
tvořit návrh nového ozelenění záhonů. Ten má-
me hotový a nyní započala jeho realizace,“ říká
vedoucí oddělení správy veřejné zeleně Štěpán-
ka Gaislerová. 

Proto odborná zahradnická firma odstranila
v dubnu z obou záhonů současnou zeleň, pro-
vedla drenáž z kameniva a rozprostřela ornici.
Jakmile vzejdou plevely, záhony se opakovaně
ošetří chemickými prostředky proti plevelům,
které pak zahradníci zcela odstraní. Záhony tak
budou připravené k založení nové vegetace. 

Možná už letos, ale spíše příští rok se vyvýše-
né záhony na náměstí vybarví a rozvoní. „Za-
hradní architektka Gabriela Mlatečková Čížková
navrhla výsadbu v barevné škále bílá, růžová,
modrá a fialová. Kombinuje stálezelené druhy
s půdopokryvnými keříky, různě vysokými tra-
vinami a cibulovinami,“ popisuje návrh výsad-
by Gaislerová. 

Záhony budou osázené keři a trvalkami
vhodnými do suchých půd, které kvetou od
jara do podzimu. Jejich kraje vyznačí keře
a ploché kameny. V průběhu května vykvetou
růžovo-fialovo-bílé šalvěje podsazené bíle kve-
toucím barvínkem. V létě se rozvoní bílé a rů-
žové půdopokryvné drobnokvěté růže spolu
s levandulemi, svíčkovci a dalšími trvalkami,
jako jsou třapatka a dobromysl. Podzim ukončí
kvetení fialových a modrých aster v kontrastu
s travinami. 

Na oba záhony zahradníci vysadí celkem 268
rostlin a uloží více jak 70 kamenů různých ve-
likostí. Celkem za úpravu zeleně na náměstí
město zaplatí 240 tis. korun včetně DPH. 

„Doufáme jen, že lidé nebudou výsadbu ničit,
vytrhávat a pouštět do záhonů své psy. Naopak,
že se budou pohledem na nové záhony těšit
a budou u nich rádi sedávat a odpočívat,“ podo-
týká Štěpánka Gaislerová. 

Město v posledních letech dbá o vylepšení ze-
leně. Krásným příkladem jsou v posledních le-
tech rozkvetlé záhony cibulovin, trvalek a keřů
uvnitř i na okrajích okružní křižovatky U Ze-
leného stromu. Letničkové záhony se každý rok
zakládají také v bývalé fontáně ve Vrchlického
sadech, loni vznikly další v parku Nová Pasíř-
ská, letos jsou plánované záhony na okrajích
okružní křižovatky v Mostecké ulici. 

(jn)

Vizualizace náměstí Dr. Farského



(14)

jablonecký měsíčník květen 2022

Příměstské tábory s příspěvkem města 
pro předškolní děti a žáky 1. tříd 
Statutární město Jablonec nad Nisou se i v ro-
ce 2022, stejně jako v minulých letech, rozhod-
lo přispívat rodičům předškolních dětí a žáků
prvních tříd na příměstské tábory pořádané
registrovanými subjekty. 

Podpora zůstává ve zcela stejném principu, jako
tomu bylo v minulých letech. Rodiče si své MŠ či
ZŠ zajistí potvrzení o docházce a bezdlužnosti, je-
hož originál odevzdají organizátorovi příměst-
ského tábora. Ten jim pouze na základě originálu
potvrzení úplatu poníží o 130 Kč/1 dítě/1 den po
dobu max. pěti dnů, tedy celkově o 650 Kč. Slevu
lze uplatnit pouze na jeden příměstský tábor
a uplatněna může být na každé dítě, které ve škol-
ním roce 2021/2022 docházelo do některé z jab-
loneckých mateřských škol či první třídy základ-
ní školy a má trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou.

Seznam příměstských táborů, 
kde lze příspěvek města čerpat: 

BUBLINA – JBC, z. s.
Čtyři příměstské tábory pro děti 2–7 let, všech-
ny termíny vhodné i pro děti z MŠ, zaměření:
sportovní aktivity, pohyb a všestrannost, termíny:
červenec a srpen 2022 (přesné termíny k dispozi-
ci na webu), cena: 2 750 Kč/týden.
info/přihlášky: www. bublina-jbc.cz 
www.dskosticka.cz 
e-mail: bublina-jbc@seznam.cz 
dskosticka@seznam.cz 
tel.: 607 590 673 – Andrea Pravcová

Červený trpaslík, z. ú.
Příměstský tábor pro děti 6–12 let, zaměření:
ve světě složek IZS, termín: 1.–5. 8. 2022, cena:
2 900 Kč/týden.
info/přihlášky: www.cerveny-trpaslik-jbc.cz 
e-mail: spravnirada@cervenytrpaslik-jbc.cz 
tel.: 724 196 134 – Kateřina Havlová

DELUKO sports, s. r. o.
Šest příměstských táborů pro děti 6–12 let a je-
den pro děti od 3 let, zaměření: sport, tvoření,
kreativita, termíny: červenec a srpen 2022 (přes-
né termíny k dispozici na webu), cena: 2 290 Kč/
týden.
info/přihlášky: www.deluko.cz
e-mail: info@deluko.cz
tel.: 725 129 063 – Klára Kopitáková

Dům česko-německého porozumění, o. p. s.
Dva příměstské tábory pro děti 5–13 let, oba ter-
míny jsou vhodné i pro děti z MŠ, zaměření: tábor
s němčinou, termíny: 15.–19. 8., 22.–26. 8. 2022,
cena: 2 900 Kč/ týden.
info/přihlášky: www.dumrynovice.cz 
e-mail: info@laurin.cz 
tel.: 732 551 425 – Petra Laurin

Dům dětí a mládeže Vikýř
Jablonec nad Nisou, p. o.
Sedmatřicet příměstských táborů pro děti od 3
let, z toho 5 termínů i pro děti z MŠ, více zamě-
ření, termíny: červenec a srpen 2022 (přesné ter-
míny k dispozici na webu), cena: od 2 200 Kč do
2 600 Kč/týden.
info/přihlášky: www.vikyr.cz
e-mail: info@vikyr.cz
tel.: 483 711 725 – Pavel Dostál

Foxík.cz, s. r. o.
Sedm příměstských táborů pro děti 4–11 let,
z toho 4 termíny i pro děti z MŠ, zaměření: výle-
ty, zážitkové hry, exkurze, sporty, termíny: červe-
nec a srpen 2022 (přesné termíny k dispozici na
webu), cena: 2 600 Kč/týden.
info/přihlášky: www.foxik.cz
e-mail: tomas.stregl@foxik.cz
tel.: 603 348 643 – Tomáš Štrégl

Free Time Activities, z. s.
Pět příměstských táborů pro děti 6–13 let, za-
měření: koňský, sportovní, edukativně-poznáva-
cí, termíny: červenec a srpen 2022 (přesné termí-
ny k dispozici na webu), cena: od 2 600 Kč do
4 500 Kč/týden.
info/přihlášky: www.radimstryncl.cz
e-mail: radimstryncl@seznam.cz
tel.: 777 634 221 – Radim Štryncl

G&B beads, s. r. o.
Dva příměstské tábory pro děti 4–8 let, oba ter-
míny vhodné i pro děti z MŠ, zaměření: výtvarně-
kreativní kurz, seznámení se s historií sklářství,
termíny: 18.–22. 7, 15.–19. 8. 2022, cena: 3 400 Kč,
pro sourozence 15% sleva.
info/přihlášky: www.nisafactory.cz
e-mail: info@nisafactory.com
tel.: 776 747 881 – Ida Chuchlíková

Muhu, z. s.
Tři příměstské tábory pro děti 3–8 let, všechny
termíny vhodné i pro děti z MŠ, zaměření: zábav-
né poznávání přírody, sportovní aktivity, ekolo-
gické, termíny: 11.–15. 7., 18.–22. 7., 1.–5. 8. 2022,
cena: 2 800 Kč/týden.
info/přihlášky: www.lkmuhu.cz
e-mail: pospisilova.rnt@seznam.cz
tel.: 608 192 845 – Renata Pospíšilová

SK Tuleň, z. s.
Šest příměstských táborů pro děti 6-13 let, za-
měření: Jablonečák 2022 – sportovní tematika,
termíny: červenec a srpen 2022 (přesné termíny
k dispozici na webu), cena: 2 500 Kč/týden.
info/přihlášky: www.jablonecak.cz
e-mail: jablonecak@sundisk.cz
tel.: 778 733 971 – Jana Zajícová

SKI Bižu, s. r. o.
Dva příměstské tábory pro děti 4–7 let, oba ter-
míny vhodné i pro děti z MŠ, zaměření: Jizeráček
2022 – sportovní aktivity, pobyt v přírodě, termíny:
11.–15. 7.; 18.–22. 7. 2022, cena: 2 800 Kč/týden.
info/přihlášky: www.skijizerky.cz
e-mail: info@skibizu.cz
tel.: 777 111 610, 483 710 999 – Simona Holanová

SPORT & OUTDOOR ACADEMY (Vít Balej)
Dva příměstské tábory pro děti 4–10 let a jeden
termín i pro děti z MŠ, zaměření: sport a pohyb
v přírodě, termíny: 18.–22. 7. 2022 pro děti 4–8 let;
1.–5. 8. 2022 pro děti 6–10 let, cena: 2 750 Kč/tý-
den, při účasti dítěte na obou táborech je cena
druhého tábora 1 950 Kč/týden.
info/přihlášky: www.lyzarska-skolka9.webnode.cz
e-mail: lenkamichalkova@post.cz
tel.: 606 831 545 – Lenka Michálková

Sport klub Tygřík, z. s.– škola INLINE bruslení
Sedm příměstských táborů pro děti 5–13 let,
všechny termíny vhodné i pro děti z MŠ, zaměře-
ní: Léto na bruslích 2022 – kurz inline bruslení,
termíny: červenec a srpen 2022 (přesné termíny
k dispozici na webu), cena: 2 550 Kč/týden.
info/přihlášky: www.sportklubtygrik.cz
e-mail: skolainline@seznam.cz
tel.: 602 193 939 – Martina Chvátalová

Studio Kokos, z. s.
Příměstský tábor pro děti 5–10 let, vhodné i pro
předškolní děti z MŠ, zaměření: Indiáni z Vítova –
dobrodružství, hry, termín: 25.–29. 7. 2022, cena:
3 000 Kč/týden.
info/přihlášky: www.studiokokos.cz
e-mail: info@studiokokos.cz
tel.: 774 254 243 – Alena Schernstein

Svobodná základní škola, o. p. s.
Tři příměstské tábory pro děti 5–12 let, vhodné
i pro děti z MŠ: příměstské tábory Hravé výlety 1 a 2,
termíny: 11.–15. 7., 25.–29. 7. 2022, cena: 2 400 Kč,
zaměření: výlety do přírody, cestování, hry v pří-
rodě, příměstský tábor Šikovné ruce, zaměření:
tvoření uvnitř i venku, keramika, termín: 15.–19.
8. 2022, cena: 2 200 Kč.
info/přihlášky: www.szsjablonec.cz
e-mail: katka.divisova@gmail.com
tel.: 737 030 065 – Kateřina Divišová

TJ Sokol Jablonec nad Nisou – Sportcentrum
Dva příměstské tábory pro děti 3–10 let, oba ter-
míny vhodné i pro děti z MŠ, zaměření: Prázd-
ninoví umělci 2022 s tématem Vzhůru do oblak -
sportovní, výtvarné a rukodělné činnosti, výlety
a hry, termíny: 11.–15. 7.; 18.–22. 7. 2022, cena:
2 100 Kč/týden.
info/přihlášky: www.sokoljablonec.cz
e-mail: sokol.jbc.sc@seznam.cz
tel.: 606 561 921 – Jitka Šťovíčková

Veselá věda kroužky a tábory, z. ú.
Tři příměstské tábory pro děti 6–10 let, zaměření:
vědecký/badatelský, termíny: 11.–15. 7.; 25.–29. 7.;
8.–12. 8. 2022, cena: 2 490 Kč/týden.
info/přihlášky: www.veselaveda.cz
e-mail: info@veselaveda.cz
tel.: 605 013 319 – Bibiana Bucharová

Výtvarný ateliér (Nikol Rýdlová)
Čtyři příměstské tábory pro děti 4–15 let, z toho
čtyři termíny vhodné i pro děti z MŠ, zaměření:
výtvarné, zábavné rozvíjení kreativity, fantazie
a manuální zručnosti, termíny: červenec a srpen
2022 (přesné termíny k dispozici na webu), cena:
3 400 Kč/týden, pro sourozence 10% sleva.
info/přihlášky: www.ateliernr.cz
e-mail: info@ateliernr.cz
tel.: 724 039 425 – Nikol Rýdlová

Foto archiv Foxík.cz
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Město se opět rozezní směsicí tónů 
Naposledy jsme jejich účastníky mohli být
v roce 2019. Pak je násilně přerušila pande-
mie koronaviru, která nás všechny uzavřela
do osamělosti domovů stranou od společen-
ského dění. Letos nás však opět přivítají.
Kdo? No přece Jablonecké tóny 2022!

„Jsem rád, že vás za všechny organizátory opět
mohu pozvat k bohatému programu druhého
ročníku Jabloneckých tónů, který pro vás při-
pravujeme. Už teď se těším na slavnostní zahá-
jení, jež proběhne na Mírovém náměstí 26. květ-
na. To vás pozveme na setkání s kapelou Jelen,“
zve na koncert, který začne v 19 hodin a nebu-
de se na něj platit vstupné, náměstek primátora
David Mánek s tím, že sice slavnostní zahájení
je plánované na 26. května, ale Jablonecké tóny
2022 začnou už o dva dny dříve. „Obě hudební
odpoledne budou v režii jablonecké základní
umělecké školy a slibují příjemný umělecký
zážitek,“ dodává Mánek. 

Nejprve nám ZUŠ nabídne program 24. května
na náměstí Dr. Farského. „Tady začne od 13 ho-
din již tradiční akce, kterou je Klavír pod širým
nebem. U klavírního křídla se budou střídat
klavíristé a sólisté až do 17. hodiny a my věříme,
že nám bude přát počasí a všichni prožijeme

příjemné odpoledne,“ konstatuje ředitel ZUŠ
Jablonec nad Nisou Vít Rakušan a pokračuje:
„Další pozvání směřuje před OC Central. Sem
jsme připravili celodenní hudební program. Od
10 do 11 hodin proběhne speciální program pro
pozvané děti z jabloneckých mateřských škol,
odpoledne od 14 do 18 hodiny pak budeme po-
kračovat pestrou hudebně-taneční sérií pro ši-
rokou veřejnost.“

Všechny tři květnové akce ZUŠ zároveň spa-
dají pod celorepublikový festival ZUŠ Open.
Ten probíhá pod záštitou operní pěvkyně Mag-

daleny Kožené už od roku 2017. Cílem projektu
je přiblížit veřejnosti velkou profesionalitu a je-
dinečnost českého základního uměleckého
školství, které je mezinárodním unikátem.
Jablonecká ZUŠ připraví ještě jeden hudební
program před OC Central, a to ve čtvrtek 23.
června od 16 hodin, kdy vystoupí velký decho-
vý orchestr spolu s dalšími hudebními soubory
školy. Koncert nazvali V rytmu ZUŠ. 

Kapela Jelen však není jediným „tahákem“
Jabloneckých tónů 2022. „Pro hudební fajnš-
mekry jsme přichystali skvělé hosty na letní scé-
nu – představí se zde jazzový trumpetista Laco
Deczi & Cellula New York 9. června a písničkář-
ka Radůza s kapelou zahraje 15. června,“ říká
ředitel společnosti Kultura Jablonec Petr Vobořil. 

Také v tomto roce se Jablonecké tóny vydají
do různých městských částí. Těšit se tak o prázd-
ninách můžeme na úterky v jabloneckých kos-
telech, na čtvrtky na letní scéně a neděle v Tyr-
šově parku. Vyvrcholením tohoto ročníku pak
bude zářijový koncert. „9. září se vrátíme opět
na Mírové náměstí, kde od 19 hodin začne zá-
věrečný koncert Jabloneckých tónů 2022, a to
koncert 4 tenorů. Věřím, že vám letošní ročník
přinese hodně zábavy a potěšení, že úspěšně

naváže na své předchůdce a že přispěje k opě-
tovnému setkávání přátel i těch, kdo se dosud
neznají, ale mají společný zájem, a tím je kva-
litní kultura,“ připomíná náměstek David Má-
nek. 

Podrobné informace k programu najdete na
plakátech a na www.jablonecketony.cz i na we-
bech města a Kultury Jablonec. (jn) 

4tenoři, foto www.4tenori.cz

Kapela Jelen, foto archiv Jelen

Sestry Ježkovy, foto archiv Sestry Ježkovy

Klavír pod širým nebem, foto archiv ZUŠ Laco Deczi
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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. 

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz

7. 5. /sobota/ 16.30 hodin
ELP JABLONEC 
– SOKOL ŠŤÁHLAVY
II. liga dorostu, centrkurt.

7. 5. /sobota/ 18.30 hodin
ELP JABLONEC 
– SOKOL ŠŤÁHLAVY
II. liga mužů, centrkurt.

21. 5. /sobota/ 16.30 hodin
ELP JABLONEC B
– TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Přebor Libereckého a Králove-
hradeckého kraje mužů, centrkurt.

28. 5. /sobota/ 16.30 hodin
ELP JABLONEC B
– TJ LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA
Přebor Libereckého a Králove-
hradeckého kraje mužů, centrkurt.

JUDO
www.judojablonec.cz
14.–15. 4. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
VELKÁ CENA JABLONCE 
NAD NISOU – ČESKÝ POHÁR
Pořádá Judo klub Jablonec, z. s., 
celá hala.

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

ATLETICKÝ STADION
www.atletikajbc.cz
7. 5. /čtvrtek/ 10.00 hodin
PŘEBOR LIBERECKÉHO KRAJE
JEDNOTLIVCŮ
Závody dorostenců, dorostenek, juniorů
a juniorek. Pořádá atletický oddíl
TJ LIAZ ve spolupráci s KAS Liberec.

10. 5. /úterý/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO POHÁRU
ROZHLASU
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

12. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
PRVNÍ KOLO KRAJSKÉHO
PŘEBORU DRUŽSTEV MLADŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec.

26. 5. /čtvrtek/ 15.30 hodin
DRUHÉ KOLO KRAJSKÉHO
PŘEBORU DRUŽSTEV
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec.

SRNČÍ DŮL
www.sportjablonec.cz
14. 5. /sobota/ 10.00 hodin
POHÁDKOVÝ LES
Akci pořádá pionýrská skupina Tužíňáci.

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

23. 4. /sobota/ 16.00 hodin
FK JABLONEC – FC PARDUBICE
Fortuna : liga, skupina o udržení,
1. kolo.

1. 5. /neděle/ 16.00 hodin
FK JABLONEC – FK KARVINNÁ
Fortuna : liga, skupina o udržení
2. kolo.

10. 5. /úterý/ 19.00 hodin
FK JABLONEC – FC ZLÍN
Fortuna : liga, skupina o udržení
4. kolo.

Fotbalový areál Břízky
www.fkjablonec.cz
14. 5. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – FC DUKLA PRAHA B
ČFL skupiny B, 20. kolo.

28. 5. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – SK ZÁPY
ČFL skupiny B, 21. kolo.

Fotbalový areál Mšeno
www.fkjablonec.cz
8. 5. /sobota/ 10.15 a 12.30 hodin
FK JABLONEC 
– FK METEOR PRAHA VIII.
Česká liga dorostu U19+U17, 24. kolo.

21. 5. /sobota/ 11.00 a 13.00 hodin
FK JABLONEC – VIKTORIA PLZEŇ
Česká liga žáků U15+U14, 22. kolo.

22. 5. /sobota/ 10.15 a 12.30 hodin
FK JABLONEC – MFK CHRUDIM
Česká liga dorostu U19+U17, 26. kolo.

Jablonecká přehrada
www.rkdragonsjablonec.cz
28. 5. /sobota/ 9.00–17.00 hodin
JABLONECKÝ DRAČÍ DEN 2022
RK Dragons Jablonec pořádá 5. ročník
dětského dne spojeného se závody dra-
čích lodí. Akce se koná na pláž U prutu.
Závody dračích lodí začínají v 10.30
hodin a jsou určeny i pro amatérské
posádky, které se mohou hlásit do 21. 5.
na www.rkdragonsjablonec.cz, trať:
200 m, startovné 5 000 Kč za posádku.
V rámci závodu se koná dětský den
s programem zdarma (závody na ko-
lech a odrážedlech, trampolína, mini
lezecká stěna, opičí dráha, projížďky
na raftech atd.).

■ Nabídka sportovních pořadů

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

3. 5. /úterý/ 14.00 hodin
ČESKÁ KANADA
A NOVOHRADSKÉ HORY
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

3. 5. /úterý/ 17.00 hodin
AKTIVITA SLUNCE A JEJÍ VLIV
NA ZEMI
Astronomické okénko Martina Gembece.

10. 5. /úterý/ 17.00 hodin
NEBYLO JIM SOUZENO ŽÍT
Vydavatelka a nakladatelka Helena
Rezková spolu s kolegyní Pavlínou
Špatenkovou vám představí svoji kni-
hu, která pojednává o osudech popra-
vených a umučených Sokolů z oblasti
severovýchodních Čech.

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

17. 5. /úterý/ 17.00 hodin
100 LET JABLONCE NAD NISOU
VE FILMU
O své práci a také o natáčení filmu
pohovoří jeho autor, filmař Martin
Wenzel.

24. 5. /úterý/ 17.00 hodin
SEVERNÍ POLSKO
Cestovatelská beseda s Luborem
Lacinou.

31. 5. /úterý/ 14.00 hodin
BRUSEL
Pravidelné promítání z cyklu Na
cestách kolem světa. Lidé a země.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou vyhlásila 14. ročník amatérské
fotografické soutěže na téma: Život se
nepíše, žije se! (Josef Čapek)
Pravidla na http://bit.ly/fotosoutez2022
Své 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

JABLONECKÉ LITERÁRNÍ
PUTOVÁNÍ – po stopách polozapome-
nutých spisovatelů

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 Základní umělecké
školy v Jablonci nad Nisou.

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

6. 5. /pátek/ 15.00–17.00 hodin
DÍLNIČKA KE DNI MAMINEK
Přijďte vyrobit mamince drobnost,
která ji udělá radost. Informace:
Andrea Tauchmanová, a.tauchmanova@
vikyr.cz; přihlášky do 4. 5.

6.–13. 5. /pátek–pátek/
STEZKA KE DNI MAMINEK
Přijďte oslavit Den maminek na zahra-
du Vikýře. Stezka je určená pro děti
všeho věku a jejich rodiče. 
Informace: Pavla Svoboda,
svoboda@vikyr.cz.

9.–15. 5. /pondělí–neděle/
JARNÍ ZOOMING
Pátrací hra, kde hlavním cílem je
odhalit, co se skrývá za detailní fotkou.
Tentokrát je naší pátrací oblastí
LESOPARK na Žižkově Vrchu.
Informace: Andrea Tauchmanová,
a.tauchmanova@vikyr.cz; bez přihlášení.

15. 5. /neděle/ 14.00–17.00 hodin
SPORTOVNÍ DEN RODINY
Oslavte s námi Den rodiny ve sportovním
duchu. Akce se koná na hřišti v ulici

F. L. Čelakovského ve Mšeně. 
Informace: Andrea Tauchmanová,
a.tauchmanova@vikyr.cz; bez přihlášení.

20.–22. 5. /pátek/ 14.00 hodin 
KVETOUCÍ STEZKA
MÁJ – všechno voní, všechno kvete
aneb Kvetoucí stezka. Pojďte se s námi
vydat na kvetoucí stezku. Budeme plnit
úkoly, zpívat, luštit křížovky, pozorovat
přírodu. Samoobslužná stezka. Začínáme
ve 14 hodin. Informace: Andrea Tauch-
manová, a.tauchmanova@vikyr.cz.

28. 5. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
POHÁDKOVÝ POCHOD
Rodinný pochod, kterým vás provede
řada pohádkových postav. Trasa povede
od Vikýře na Petřín. Informace: Andrea
Tauchmanová, a.tauchmanova@vikyr.cz.

1. 6. /středa/ 13.00–18.00 hodin
DEN DĚTÍ S VIKÝŘEM
Zábavný program pro celou rodinu se
koná na zahradě Pivovaru Volt.
Informace: Jana Zajícová, zajicova@
vikyr.cz, hrací karta 40 Kč.

3.–5. 6. /sobota–neděle/
PŘECHOD JIZEREK
Vydejte se s námi na víkendové puto-
vání Jizerkami. Přespíme v útulně či
přístřešku. Vaření je také na nás.
Každopádně vás čeká víkend plný 
zážitků, dobrodružství. Trasu zvolíme
dle našich možností a nálady. 
Informace: Andrea Tauchmanová, 
a.tauchmanova@vikyr.cz.

■ Městská galerie MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, 466 01 Jablonec n. N.
tel. 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 pro-
ti 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 celospolečenskou situaci,
původně plánovaná výstava proběhne
v náhradním termínu.

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

4. 5. /středa/ 18.00 hodin
KONCERT KYTAROVÉHO
ODDĚLENÍ
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

24. 5. /úterý/ 13.00 hodin
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
Vystoupení žáků ZUŠ probíhá v rámci
festivalů ZUŠ OPEN a Jablonecké tóny.
Místo konání nám. Dr. Farského.

26. 5. /čtvrtek/ 10.00 hodin
ZUŠ DĚTEM
Akce probíhá v rámci festivalů ZUŠ
OPEN a Jablonecké tóny u OC Central
Jablonec, nám. Komenského 18.

26. 5. /čtvrtek/ 13.00 hodin
SHOW ZUŠ
Akce probíhá v rámci festivalů ZUŠ
OPEN a Jablonecké tóny, u OC Central
Jablonec, nám. Komenského 18.

■ Hotel Petřín 
Jablonec
Petřínská 177/6, Vrkoslavice, Jablonec,
info@hotelpetrin.cz, tel. 771 228 887,
www.hotelpetrin.cz

15. 5. /neděle/ 15.00 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE S ROSE
MELODY
Tradiční taneční odpoledne se swin-
govou kapelou Rose Melody. Vstupné
dobrovolné. www.rosemelody.cz
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■ Obrazem: Jablonec kulturní

Základní umělecká škola v Jablonci nad Nisou pořádala tradiční akci na závěr roku Jarní koktejl ZUŠ. Po dva dny na jevišti Městského
divadla v Jablonci nad Nisou předvedli žáci „lidušky“ to, co se během roku ve svých oborech naučili. Foto Filip Novák

Tanec srdcem 2022. V Městském divadle Jablonec nad Nisou se konala regionální postupová přehlídka dětských a dospělých tanečních skupin scénického tance
a pohybového divadla. Postup na celostátní přehlídku od poroty získaly dvě dětské choreografie TaPS Magdaléna s názvy Ztracená v davu křivých pohledů a Bílá v bílém
a v části mládeže a dospělých získaly přímý postup dívky s choreografií Maagal. Hledej smysl v nesmyslu získalo návrh na postup. Akci pořádalo TaPS Magdaléna
Rychnov u Jablonce nad Nisou, Městské divadlo Jablonec nad Nisou a NIPOS ARTAMA Praha. Za finanční podpory statutárního města Jablonec nad Nisou, Minister-
stva kultury ČR a Libereckého kraje. Foto Jiří Endler a Ivo Mičkal.

Vrabčáci vybojovali pěvecké Zlaté pásmo
V rámci 31. ročníku Krajské postupové pře-
hlídky dětských školních pěveckých sborů 2022
vystoupila v Městském divadle Jablonec nad
Nisou bezmála desítka dětských pěveckých
sborů celého Libereckého kraje (zástupci ze
škol, gymnázií, ZUŠ, DDM), aby zde před-
vedla to nejlepší ze svého repertoáru a uká-
zala tak práci sboru za poslední období. 

Nabitý program moderovala zkušená a pohotová
Lucie Peterková, v porotě pěvecké soutěže zased-
li Alena Tichá, vyhledávaná hlasová poradkyně
a ostřílená porotkyně rozličných pěveckých sou-
těží, dále sbormistryně, zpěvačka a pedagožka
Miroslava Vítková a operní pěvec Dušan Růžička.

DPS Vrabčata, jež tvoří děti z prvního stupně
ZŠ, vystoupil pod vedením sbormistra Pavla

Žura s velmi náročným programem. Jejich re-
pertoár kladl vysoké nároky především na hla-
sovou techniku, ceněna byla i dramaturgie
skladeb a sbor si tak, za precizního hudebního
doprovodu Romany Halamové, vyzpíval Zlaté
pásmo a možnost vystoupení v rámci Celo-
státní přehlídky DPS v Uničové.

Velmi pěkného hodnocení se od poroty dosta-
lo i Písklatům, která si pod vedením Dagmar
Vajdíkové vysloužila zvláštní ocenění za píseň
Zajíc.

Akci uspořádal Klub přátel DPS Vrabčáci, a. s.,
Jablonec nad Nisou a realizována byla za fi-
nanční podpory statutárního města Jablonec
nad Nisou, KÚ Libereckého kraje a Minister-
stva kultury ČR.

(ims)

Nábor nových sportovních talentů
Akademie FK Jablonec hledá fotbalové
naděje
Prvoligový klub FK Jablonec a jeho fotbalová
akademie zvou všechny děti, které chtějí spor-

tovat a baví je pohyb, na nábor nových talentů.
„Letos jsme si připravili novinku, pořádáme
dva nábory a jeden z nich je určen výhradně
pro holčičky,“ říká šéf akademie Benjamin
Vomáčka. Nábory se konají ve sportovním areálu
u ZŠ Mozartova v Jablonci nad Nisou. Ten prv-
ní pro dívky ve čtvrtek 19. května od 17 hodin.
„Ten druhý o týden později ve čtvrtek 26. květ-
na od 17 hodin,“ zmiňuje druhý termín Vomáč-
ka.

Volejbalisté zvou chlapce i děvčata
Tělovýchovná jednota Bižuterie Jablonec – od-
díl volejbalu patří k úspěšným klubům našeho
města. Jeho vedení stále myslí i na budoucnost
a pořádá celoroční nábory všech kategorií. 

„Od května trénujeme ve venkovním volejba-
lovém areálu Smetanka a zváni jsou všichni.
V současné době plánujeme založit i přípravku

předškoláků,“ říká Jaroslav Novák, předseda
oddílu. 

„Na konci srpna proběhnou kempy a od září
vypukne činnost naplno. Mládež začne od září
opět v městské hale. Pro představu máme druž-
stva BMV ve dvou věkových kategoriích, menší
1. až 3. třída a větší 4. až 6. třída. Dále máme ka-
tegorie mladších a starších žáků, resp. žákyň
a juniorské kategorie. Družstva hrají většinou
krajské soutěže. Ve spolupráci s SG Randovkou
hrajeme 1. ligu juniorek, kterou jsme vyhráli
a budeme hrát kvalifikaci o postup do Extraligy
juniorek, a také 1. ligu žen, kde jsme se umísti-
li na druhém místě a o vlásek nám unikla mož-
nost hrát nejvyšší soutěž, tedy Extraligu žen,“
v kostce vyjmenovává kategorie oddílu a úspě-
chy v sezoně Novák. Více informací na webu
www.volejbal.eu.

(red)

Foto archiv DPS Vrabčáci

Foto archiv FK Jablonec
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Studovala jste „sklandu“, byla to vaše vysněná
škola?
To se nedá tak úplně říci. V dětství mě rodiče vedli ke
sportu a k výtvarnému umění, chodila jsem plavat
a do tehdejší „lidušky“. A právě tam mě velmi ovliv-
nili Jiří Koňák, Libuše Hlubučková a Jana Kasalová
a doporučili mi, abych šla studovat do Železného
Brodu. Mně to bylo asi trochu jedno a jejich rady
jsem uposlechla.

Jaký obor jste studovala?
Bylo to zejména ryté sklo a mě to velmi bavilo, byli
tam výborní kantoři. Pavel Ježek mě učil modelovat,
Jan Novotný malovat, František Novák mě vedl k lás-
ce k rytému sklu. To byli lidé, kterých si dodnes vel-
mi vážím a významně ovlivnili moji další dráhu.

Studium oboru skla v Praze asi na školu v Brodě
logicky navazovalo?
Vypadá to tak, ale mě sklo nechytlo. Chtěla jsem kres-
lit a malovat, ani se sochařením nemám problém, ale
nebylo snadné jít tyto obory dál studovat i vzhledem
k politické minulosti mého otce, který nebyl režimu
zrovna pohodlný. A tak mě brodští profesoři směřo-
vali na vysokou školu a obor sklo, protože podle nich
tudy vedla cesta, jak se dostanu i k ilustraci. V Praze
jsem se setkala se Stanislavem Libenským, což byl
úžasný charismatický profesor, jehož osobnost byla
tak silná a jeho výuka tak zajímavá, že mě sklo na vy-
soké škole začalo bavit. 

Takže jste malovala na sklo?
Ano. Jako svoji absolventskou práci jsem měla kolek-
ci malovaného skla. Jednalo se o foukané tvary ve for-
mách. Byly to poměrně velké vázy, které jsem musela
sama navrhnout. Část jsem pomalovala, část zůstala
čirá, k tomu jsem dělala vitráž a mozaiku, ke které mě
přivedl další důležitý profesor, Vladimír Kopecký.

Věnovala jste se po škole sklářské tvorbě?
Popravdě ne. Krátce po škole jsem se vdala a bydleli
jsme s manželem v Praze. Našla jsem si místo na

SUPŠ a VOŠ Jablonec a začala jsem za prací dojíždět.
Později jsme si koupili domek v Železném Brodě.
Krátce na to se mi narodil první syn, pedagogickou
činnost jsem přerušila. Po třech letech jsem se na rok
vrátila a pak byla sedm let s dětmi opět doma. A v ro-
ce 2006 jsem šla na již poslední mateřskou, od roku
2009 učím a věřím, že mi to vydrží až do důchodu.
Takže sklo jsem nedělala, ne že bych nechtěla, ale
prioritou pro mě byla rodina a synové.

Proč jste se nevrátila ke sklu?
Za čas, který jsem strávila doma s dětmi, jsem ztrati-
la kontakt a také je tato tvorba poměrně finančně
náročná. Velmi ráda ovšem kreslím a maluju plátna,
obrazy, to dělám prakticky pořád. To mně stačí a na-
plňuje. 

Co ráda zobrazujete?
Kreslím, co se mi chce, nechám se vést náladou, zá-
žitky, představami. Nejsem typ, který by maloval na
zakázku. Kreslím, jak se říká, do šuplíku, a to mě ba-

ví. Sama pro sebe a pro děti jsem například udělala
ilustrace k různým knihám. Kreslit a malovat mě vel-
mi baví.

Vyvíjí se nějak technika kreslení a malování?
Je nutné naučit se základ a ten se podle mého názoru
nemění. Stejně se kreslilo za dob renesance i dnes.
Základní kresebná dovednost je důležitá a na ní se dá
potom dál stavět. I pro výtvarnou práci v digitálním
prostředí má výhodu a větší svobodu ten, kdo se na-
učí dobře kreslit. A co je zajímavé, o tyto základy je
velký zájem, chtějí se učit mladí, ale i senioři, kteří
navštěvují různé výtvarné kurzy.

Jak často malujte?
Záleží na náladě a času. Maluji, když mám chuť a vol-
nou chvilku, je to pro mě takový odpočinek a také po-
každé nový zážitek. 

Jdou synové ve vašich stopách? 
Ten nejstarší, Matyáš, ano. Vystudoval na UMPRUM
v Praze obor Tvorba písma a typografie, tato práce ho
baví a myslím, že je v ní i dobrý. Nyní mě překvapil
můj nejmladší, patnáctiletý, který se v září rozhodl jít
na SUPŠ a VOŠ Jablonec. Měla jsem krátký čas ho
připravit na přijímačky, ale nakonec uspěl, za což
jsem velmi ráda.

Dříve jste plavala, k plavání vás přivedl otec?
Bylo to naopak. S plaváním jsem začala v první třídě
závodila jsem do svého dospívání, pak jsem ztratila
motivaci, soutěživost ze mě vyprchala. Tatínek se po-
stupně zapojil, jako většina rodičů, vydržel tam mno-
ho let, a nakonec byl i předsedou plaveckého oddílu.
Mám plavání stále velmi ráda, je to určitý relax, stej-
ně jako dobrá četba, kde je mým oblíbeným autorem
japonský spisovatel Haruki Murakami. Mám také rá-
da výlety po Maloskalsku nebo Jizerkách. Ráda pozo-
ruji svět, snažím se ho uchopit, mnohému nerozu-
mím a možná mimoděk se mi některé vjemy odráží
v obrazech.

Jiří Endler 

Hana Hančová 
Kreslit a malovat mě velmi baví

■ Tvář Jablonecka

Malířka, kreslířka, sklářka a pedagožka Hana Hančová je rodačka z Jablonce. V letech
1980–1984 vystudovala SUPŠS v Železném Brodě a následně VŠ uměleckoprůmyslovou
v Praze. Od roku 1993 žije s manželem Michalem Machatem v Železném Brodě. 
Začínala jako sklářská výtvarnice, od poloviny 90. let se věnuje především kresbě. 
Od roku 1991 učí s přestávkami na SUPŠ a VOŠ Jablonec. Je maminkou pěti synů.

■ Z knihovny
Pavel Strejček, Gablonz a. N.
– katalog odznaků Jablonec
nad Nisou a okolí 1870–1945
Obrázkový katalog se zaměřuje na
historii výroby odznaků v Jablonci
nad Nisou v období 1870–1945. Ob-
sahuje civilní odznaky, medaile,
plakety, ale také zahrnuje detailní
přehled odznaků v Jablonci nad Ni-
sou za 2. světové války. Publikace
obsahuje i dobové reklamní a pro-
pagační materiály výrobců, fotky
z výroby atd. 

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

■ Krátce
Kytička písniček
S jarem přichází období hudebních
festivalů, a jedním z nich je i pře-
hlídka dětských pěveckých sborů
mateřských škol – Kytička písni-
ček. 

Kultura Jablonec, p. o., a dětský
pěvecký sbor Skřivánek, z. s., při-
pravily po dvouleté odmlce jarní
odpoledne plné písniček v podání
nejmenších zpěváčků. 

Představí se dětský pěvecký sbor
Jablíčko z MŠ Jablůňka, Kosáček
z MŠ Slunečná, Meluzínka z MŠ Na
Kopečku, Mšeňáček z MŠ Mšeňá-
ček a pořádající sbor Skřivánek. 

Více jak stovka dětí zaplní jablo-
necké Eurocentrum, a to 17. května
od 16.00 hodin. Moderátorkami ce-
lého odpoledne budou Zuzanka
Bílková a Loisinka Nalezená, bu-
doucí školačky. 

Sedmnáctý ročník podpořilo i sta-
tutární město Jablonec nad Nisou.
Záštitu s finanční podporou pře-
vzal Dan Ramzer, náměstek hejt-
mana Libereckého kraje pro řízení
resortu školství, mládeže, tělový-
chovy, sportu a zaměstnanosti.
Ojedinělá akce v Libereckém kraji
je zaznamenána v kalendáři Unie
českých pěveckých sborů.

(vp)

Foto archiv Hana Hančová

Foto archiv DPS Skřivánek



(19)

jablonecký měsíčník květen 2022

Nové suvenýry jsou krásnou vzpomínkou
Nepromokavé mapy, plecháčky, námořnic-
ká trička a další novinky či prověřené suve-
nýry na jaro a léto chystá jablonecké turis-
tické infocentrum.

Květen, jeden z nejkrásnějších měsíců pro ces-
tování, je tady, a ať už do Jablonce přijíždíte ja-
ko turista, nebo se naopak chystáte vyrazit do
jiných koutů země, v turistickém infocentru
jsou připraveni vám pomoci. Stálicí v nabídce
jsou určitě mapy: „Nově u nás lze zakoupit tzv.
nepromokavé mapy, takže už vás nemusí při je-
jich používání trápit déšť nebo sníh,“ říká Petra
Fapšo z turistického infocentra a dodává: „Má-
me také velký výběr trhacích map, které jsou
zdarma. Většinou jsou zaměřené na zajímavos-
ti Libereckého kraje – např. rozhledny, hrady
a zámky nebo filmová místa.“

Oblíbená je exkluzivní kolekce Jablonecké
moře, která zahrnuje námořnická trička, ruční-
ky, otvíráky, hrnečky, plážové tašky a další ne-
zbytnosti nejen k vodě. Nebo kolekce Korálko-
vých vín, čokolád, medovin a nově také oříšků,
kdy mají všechny produkty jednotný design

s historickým motivem jablonecké radnice.
„Retro styl jsme využili i na magnetickém otví-
ráku na pivo. Tam se objeví starý jablonecký pi-
vovar,“ doplňuje Petra Fapšo.

Na své si přijdou rovněž sběratelé. Info-
centrum chystá nové druhy magnetek či pa-
mětníku. V nabídce nemůže chybět ani jablo-
necká bižuterie – typické náramky či andílci
z perlí nebo náušnice s kamínky Swarovski.
„Snažíme se, aby si u nás vybral každý, kdo by
si přál na památku něco, co mu připomene
Jablonec – ať už má v kapse jenom padesátiko-
runu, nebo chce něco výjimečného,“ uzavírá
Petra Fapšo.

Jablonecké suvenýry, dárky, turistické a re-
gionální knihy či produkty lze zakoupit v Domě
Scheybalových nebo v turistickém infocentru
v budově radnice. www.jablonec.com

Vesmír současného uměleckého skla a šperku
Současné výtvarné umění má mnoho podob.
Patří mezi ně i studiové umělecké sklo
a šperk, jehož tvorbě se věnuje několik gene-
rací výtvarníků. 

Tentokrát se díla čtyřiceti z nich rozhodlo
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
představit v rámci tematické výstavy nazvané
Vesmír. Autorem atraktivní instalace je sklář-
ský tvůrce a scénograf brazilského původu Ri-
cardo Hoineff, známý spoluprací s řadou čes-
kých televizních stanic.

Výstavní sál muzea se díky vystaveným ob-
jektům i atraktivnímu instalačnímu pojetí pro-
měnil ve vesmír s desítkami planet a planetek,
létavic a dosud neviděných zázraků. Jak uvedla
ředitelka muzea Milada Valečková: „Výstava je
sestavena z autorských prací, které s tématem
vesmír korespondují názvem nebo charakte-
rem. Kurátorky Kateřina Nora Nováková a Dag-
mar Havlíčková ji s vybranými výtvarníky při-
pravovaly téměř dva roky.“

Návštěvníci mohou na výstavě nalézt volné
i užité skleněné objekty nebo šperky symboli-

zující představy výtvarníků o podobě vesmíru
s využitím různých technik a materiálových
kombinací. „Exponáty jsou na výstavě sdruže-
ny do logických celků podle původního záměru
jejich autorů. Výtvarníci ve své práci zrcadlí je-
dinečné tvary i barvy vesmírných útvarů a těles
nebo reagují na technické přístroje pro jejich
pozorování a zkoumání,“ řekla kurátorka Kate-
řina Nora Nováková.

Nejpočetněji zastoupeným materiálem je na
výstavě sklo. Podle kurátorky Dagmar Havlíč-
kové „je málo takových substancí, které dokáží
být proměnlivé jako sklo, proto jej ve své tvor-
bě využívá řada výtvarníků, někteří jako hlavní
materiál, jiní jako doplněk.“ Téma vesmír v mu-
zeu zvolili s ohledem na to, aby bylo pro tvůrce
pracující se sklem umělecky atraktivní. Něk-
terá díla budou mít na výstavě dokonce svou
premiéru.

Výstavu Vesmír – Současné studiové sklo
a šperk je možné v jabloneckém Muzeu skla
a bižuterie navštívit od 20. května do 11. září. 

(mv)

Foto Kateřina Fialová

Kateřina Reich Francová: Čelenka Persea, 2021, 
foto Eliška Sky

Kino Junior chystá speciální akce a filmy
Přijďte si vychutnat neobyčejné snímky a skvě-
lý popcorn ze znovuotevřeného KinoObčer-
stvení v Kině Junior pod taktovkou Jablo-
neckých kin! Těšit se můžete na speciální akce
a mnoho dalšího.

Čtvrteční večery patří artovým snímkům. V mě-
síci květnu se můžete těšit na výběr snímků
švédského oscarového režiséra Ingmara Berg-
mana, který si vysloužil uznání za psychologic-
ké analýzy lidských citů ve své tvorbě a stal se
tak vzorem pro několik generací filmových
tvůrců po celém světě. Prvním promítaným
snímkem bude Fanny a Alexandr, rozsáhlá ro-
dinná freska z počátku 20. století, která se zro-
dila z režisérových autobiografických vzpomí-
nek na dětství, kdy prosvětlil své celoživotní
chmury a pohlédl na lidskou bídu a utrpení
s vyrovnaností a úsměvem. Druhým snímkem
budou Scény z manželského života, obraz rozpa-
du jednoho manželství a opětovného bouřlivého
setkávání a vzdalování se obou protagonistů.
Dalším v řadě bude slavné filmové podobenství
Sedmá pečeť, alegorie o sporu člověka s Bohem,
Ďáblem a Smrtí. Posledním uvedeným filmem
budou Šepoty a výkřiky, jejichž děj se odehrává

koncem 19. století a odhaluje složitou krajinu
lidského utrpení, žalu a soucitu.

KinoObčerstvení je otevřeno po celou dobu
promítání Kina Junior a lze zde platit kartou.
Obsluha vám ve stylové zástěře připraví horký

čaj a čerstvě namletou kávu, ale pozor, kávu
meleme pouze do prvního traileru. Najdete
u nás i široký výběr chlazených nápojů, děti po-
těší výběr pitíček, vod a džusů, popcorn zakou-
píte hned v několika příchutích. (nl)

Švédský oscarový režisér Ingmar Bergman, foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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Nikotinové sáčky: nebezpečí pro děti
Lyft neboli žvýkání nikotinových sáčků je
nový fenomén, s nímž se čím dál častěji set-
kávají v Poradně pro závislosti, organizace
Advaita, z. ú. Rodiče jsou zpravidla překva-
pení a nemají tušení, co jejich dítě užívá
a jaká jsou případná rizika. 

Co je to lyft
Nikotinové sáčky, tzv. lyfty, obsahují nikotin,
ale neobsahují tabák. Jsou to malé porcované
sáčky naplněné směsí s nikotinem, rostlinným
alkaloidem obsaženým v tabáku. 

„Jde o prudký jed, který má v malém množ-
ství stimulační a uvolňující účinky,“ přibližuje
Barbora Mrázová z organizace Advaita, z. ú.

Sáčky se vyrábí v různých příchutích a inten-
zitách podle množství nikotinu, zpravidla se
rozmezí pohybuje od 2 do 10 mg nikotinu v jed-
nom sáčku. „Příznaky předávkování nikotinem
jsou žaludeční nevolnost, bušení srdce, bolest
hlavy, závratě, úzkost, roztěkanost nebo prů-
jem,“ popisuje Mrázová a dodává, že sáčky jsou

balené v krabičkách v podobě puku s barevný-
mi nápisy, čímž jsou atraktivní pro mladé lidi
včetně nezletilých.

Proto by rodiče měli o účincích a rizicích ni-
kotinových sáčků se svými dětmi otevřeně mlu-
vit, vysvětlit, že ač jde o módní záležitost, zdra-
ví škodí. Školy mohou užívání nikotinových
sáčků stejně jako kouření zakázat ve školním

řádu. Při jeho porušení pak mohou žáky po-
trestat. 

Jak užívání nikotinových sáčků škodí
„Škodlivost nikotinových sáčků je ve srovnání
s jinými tabákovými/nikotinovými výrobky vel-
mi nízká, zejména s ohledem na zanedbatelný
obsah toxinů a karcinogenů,“ říká se ve vyjá-
dření Společnosti pro návykové nemoci České
lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
(ČLS JEP) na webu www.snncls.cz. 

„Hlavní riziko nikotinu spočívá v jeho závis-
lostním potenciálu, užívání sáčků je vysoce ná-
vykové. Toto riziko je závažné zejména u dětí
a mladistvých. Závislost na nikotinu je velmi
silná a může se rozvinout rychle,“ připomíná
Barbora Mrázová z organizace Advaita, z. ú. 

Nikotinové sáčky jsou určené dospělým oso-
bám, prodej nezletilým je zakázaný. Avšak ne
vždy se tento zákaz dodržuje, proto je třeba, aby
rodiče byli pozorní. Více naleznete na webu
www.advaitaliberec.cz. (bm)

Ivan Hlas trio vystoupí v Klubu Na Rampě
Ještě, než se Klub Na Rampě uloží k letnímu
spánku, hodlá vám zpestřit nejeden jarní ve-
čer fajn muzikou, zajímavými besedami
a dalšími akcemi, mezi které patří tradiční
workshop afrického bubnování, karaoke
party, kde si může kdokoliv vyzkoušet roli
zpěváka před publikem nebo rampácký vě-
domostní kvíz týmů, sestavených třeba prá-
vě z vás a vašich přátel.

Divadelní scénu v květnu zvesela zastoupí
Ruda Hancvencl s komiksovým příběhem Čtyři
dobří a maňáskovým představením Robinson,
které pobaví děti i dospělé.

„Mezi hudební lahůdky servírované v květnu
patří pohodové Ivan Hlas trio, v němž dobře
známého písničkáře doprovázejí virtuózní
hrou na akustické nástroje Norbi Kovács

a Jaroslav Olin Nejezchleba. Kořeny ovlivňující
hudbu tria jdou od hospodského blues, měst-
ských balad, rokenrol, až po melodické názvu-
ky různých etnik,“ zmiňuje jeden ze skvostů
programu Milena Bauerová, dramaturgyně
Klubu Na Rampě.

V půli měsíce oživí Rampu večer namíchaný
z kapel Cocotte Minute (nu-metal), Elektrick
Mann (alkorap, punk, hip-hop) a Vojtaano (král
rapu, funku a soulu). O týden později navštíví
klub již po několikáté hvězda holandského roc-
ku a blues, kapela Leif de Leeuw Band v čele
s oceňovaným nejlepším kytaristou Beneluxu.

Hudebně měsíc uzavře americko-německé
instrumentální power trio Ape Shifter a předvede
progresivní rock zahrnující v sobě tvrdé riffy
70. let hrané s punkovou energií a metalovou
razancí. (mb)

¨

Ondřej Havelka i Miroslav Donutil v divadle
Městské divadlo Jablonec nad Nisou připra-
vilo na květen velmi žánrově pestrou nabíd-
ku. Kromě činoherních titulů se můžete těšit
na operu, operetu, koncerty, experimentální
interaktivní přednášku, ochotnické předsta-
vení a pochopitelně nechybí nedělní odpo-
lední pohádka.

Vezmeme-li programovou nabídku chronolo-
gicky, květnový divadelní kaleidoskop odstar-
tuje Dvořákova opera Jakobín v podání soubo-
ru Divadla F. X. Šaldy Liberec. „Jakobína uve-
deme v předvečer 77. výročí Pražského povstá-
ní a zahájí letošní ročník projektu Město plné
tónů, který se koná za finanční podpory Stát-
ního fondu kultury ČR,“ říká Pavel Žur, ředitel
jabloneckého stánku Thálie.

Mohlo to bejt horší, tak se jmenuje stand-up
special komika Tigrana Hovakimyana známé-
ho z televizního pořadu Comedy Club. Ondřej
Havelka a jeho Melody Makers v koncertní
show předvedou žhavé a snad ještě krásnější
hotjazzové fláky z vrcholné éry bigbandového
swingu let 1945–1948. Koncert se koná v rámci
projektu Město plné tónů za finanční podpory
Státního fondu kultury ČR. 

Herecká esa Miroslav Donutil a Zuzana
Kronerová jsou hlavními hrdiny dramatu Smrt

obchodního cestujícího Divadla ABC Praha.
Autor Arthur Miller za něj získal Pulitzerovu
cenu. Kvůli covidovým opatřením několikrát
překládaný narozeninový koncert Jitky Zelen-
kové je konečně tu. Zpěvačka s nezaměnitel-
ným sametovým altem je TOP stálicí naší hu-
dební scény. Koncert se koná v rámci projektu

Město plné tónů za finanční podpory Státního
fondu kultury ČR. 

Dětským pěveckým sborům je věnovaný
Jablonecký hudební festival 2022. Vystoupí
v něm DPS Písklata, Vrabčata a Vrabčáci ze ZŠ
Mozartova Jablonec n. N. a jejich hosté. Akce je
realizována za finanční podpory statutárního
města Jablonec nad Nisou. 

Mostecké Divadlo rozmanitostí rozehraje pro
nejmenší příběhy postaviček Mach a Šebestová.
Příběh o nevěře, kdy jedna žena dokáže klamat
dva muže, je námětem hry Muž mojí ženy
Divadla Na Fidlovačce Praha s Davidem Novot-
ným a Michalem Dlouhým v titulních rolích.
Hypnotizér Jakub Kroulík s praktickými ukáz-
kami změněného stavu vědomí, sugesce, hyp-
nózy bude experimentálním bonbonkem květ-
nové nabídky. Příznivci operety si přijdou na
své při galakoncertu Jakuba Pustiny a jeho hos-
tů. Koncert se koná v rámci projektu Město pl-
né tónů za finanční podpory Státního fondu
kultury ČR. Finále květnové programové nabíd-
ky patří české klasice Divotvorný klobouk v na-
studování divadelního spolku Krakonoš Vysoké
nad Jizerou. Představení se koná v rámci pro-
jektu Ochotnické divadlo v našem regionu za
finanční podpory Státního fondu kultury ČR.

(pž)

Foto Jan Malíř

Ilustrační foto

Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou
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■ Ohlédnutí
Předsudky, hodnoty a tradice
Akademie seniorů, jedna z domi-
nantních vzdělávacích aktivit pod
hlavičkou Centra sociálních slu-
žeb Jablonec nad Nisou, p. o., se za
posledních deset let stala skuteč-
ným pojmem. Každá série předná-
šek, která byla připravená, měla
garantovanou odbornost. Zatímco
v minulých letech se pozornost
soustředila na bezpečnost seniorů,
na právní otázky, na ochranu spo-
třebitele a také na zdravý životní
styl, letošní akademie má podtitul
Předsudky, hodnoty a tradice. Zá-
jemci o vzdělávání a dění kolem
sebe si kromě nových znalostí třídí
své vlastní myšlenky, učí se praco-
vat se stereotypy a předsudky, které
ovlivňují jejich životy. S přednáše-
jícími diskutují a hledají správné
argumenty a odborné rady, aby se
uměli orientovat a překročili svůj
dosavadní prostor vnímání světa
a souvislostí. Akademici mají mož-
nost poznávat své limity a soustře-
dit se na řešení své aktuální situa-
ce. Veškeré poznatky, tipy a rady

pak přenáší dál do svých rodin,
přátelských kolektivů a klubů se-
niorů. I to je cílem Akademie senio-
rů, tedy sdílení událostí a utu-
žování mezilidských vztahů. První
přednáška zástupkyň úřadu práce
seznámila posluchače s možnou
pomocí v případě péče o nemocné-
ho člena rodiny formou příspěvku
na mobilitu, na péči či na bydlení.
Velmi zajímavá přednáška byla na
téma: Umění žít, umění zemřít od
Romana Hampachera, kazatele
Církve adventistů sedmého dne,
kterého většina z nás zná jako sbor-
mistra pěveckého souboru Izerína.
Se zajímavostmi o naší řece Nise
posluchače seznámil Marek Řehá-
ček, tajemník jabloneckého ma-
gistrátu, tentokrát však v roli vlas-
tivědného spisovatele a publicisty.
Další připravená témata se budou
věnovat dobré praxi sociálních slu-
žeb a hospicové péče, předsudkům,
hledání stálosti i uvědomování si
svobody a svých možností. Pro vel-
ký zájem se celá série přednášek
zopakuje i letos na podzim, regist-
race bude možná od srpna v kan-
celáři volnočasových aktivit nebo
na telefonním čísle 728 616 492. 

(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 pro-
gramu jsou k dispozici na webo-
vých stránkách centrumjablonec.cz,
na vývěskách, u vedoucích jednot-
livých klubů a zájmových skupin
a také v kanceláři volnočasových
aktivit CSS na telefonním čísle 728
616 492.

Od dubna opět probíhají oblíbe-
né vycházky po Jablonci a blízkém
okolí pod názvem Jablonecké per-
ličky. Trasy jsou nenáročné, vedou
městem a měří max. 2,5 km. Zá-
jemci se tentokrát seznámí s archi-
tektonickými zajímavostmi nejen
bývalých peněžních ústavů a ex-
portních domů, ale i nedalekých
Rýnovic. Pro náročnější turisty jsou
připravené delší poznávací trasy
v Kokoníně, Vrkoslavicích a na Rádle.

Představujeme KS při MO č. 2,
Jablonec nad Nisou
Místní organizace č. 2 Svazu tělesně
postižených vznikla 20. ledna 2003
jako nezisková organizace, která
nabízela tělesně postiženým a se-
niorům kulturní, zdravotní, vzdě-

lávací a společenské akce, výlety
a rekondiční pobyty. V březnu 2018
byl založený klub seniorů při STP
MO 2. Scházíme se každé druhé
úterý v měsíci ve spolkovém do-
mě, kde řešíme běžné pracovní zá-
ležitosti klubu seniorů. V roce 2021
z důvodu epidemie koronaviru,
která se nevyhnula ani členům
klubu, jsme se sešli jen jednou.
Pro nadcházející období máme ob-
jednanou exkurzi do Ateliérů
Barrandov Praha. Ateliéry jsou těs-
ně před dokončením rekonstruk-
ce. Čekáme na nabídku volných
termínů pro tento rok. V létě, kon-
krétně 12. července, organizujeme
výlet autobusem na Levandulovou
farmu v Raspenavě s návštěvou
Libverdy a Obřího sudu. Ve dnech
30. srpna až 4. září 2022 pořádáme
týdenní rekondiční pobyt v Sezi-
mově Ústí s možností výletů do
okolí. Do budoucna plánujeme vý-
let na zámek v Děčíně a také do
Jindřichovic pod Smrkem. Další
činnost, zejména výlety, se bude
odvíjet vzhledem k vzrůstajícím
nákladům podle ekonomické si-
tuace. (jnk, jp)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu 
tel. 728 616 492

17. 5. /úterý/ 10.00 hodin 
Kafíčková společnost 
– malý sál CSS. 

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

4. 5. /středa/ 14.00 hodin 
Přednáška Vše, co bychom měli
vědět o bylinkách 
– velký sál CSS

11. 5. /středa/ 14.00 hodin 
Hudba k tanci i poslechu 
– velký sál CSS

18. 5. /středa/ 8.00 hodin
Zájezd do Prahy – botanická 
zahrada v Tróji, odjezd z Horního
nám., pouze pro přihlášené

25. 5. /středa/ 14.00 hodin
Program na červen a měření
krevního tlaku, přihlášky 
na zájezd do Janských Lázní 
– velký sál CSS

28. 5. /sobota/ 8.30 hodin 
Staročeské řemeslné trhy
v Turnově, odjezd z AN, 
stanoviště č. 8

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

24. 5. /úterý/ 7.00 hodin
Autobusový výlet do Litoměřic,
zámek Ploskovice a Úštěk, odjezd
z Horního nám. Výběr 270 Kč ve
čtvrtek 12. 5. od 14.00 do 16.00 ho-
din v kavárně spolkového domu

26. 5. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Seminář Léčebná a následná péče
seniorů – velký sál CSS, zveme
i ostatní veřejnost

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

10. 5. /úterý/ 13.00 hodin
Klubové setkání, jen pro členy 
– jazykovka CSS

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

Každou středu od 10.00 hodin
Setkání ve spolkovém domě 
– jen pro členy – cvičebna CSS

5. 5. /čtvrtek/ 9.30 hodin
Hra Dobble – cvičebna CSS

10. 5. /úterý/
Výlet na horu Říp a na zámek
Libochovice

Akademie seniorů, foto CSS

Akademie seniorů, foto CSS

Jablonecké perličky, 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. května 1922, 119, strana 2, 3, 4, 5, V
Oslava 1. máje vzbudila velký zájem obyva-
telstva. Už v 7 hodin ráno vyšla do ulic kapela,
která svolávala české a německé komunisty na
společnou oslavu. Na Bismarckově náměstí (ny-
ní Dolní náměstí) vyhrávala kapela Johanna
Otta pro německou socialistickou stranu. Děv-
čata prodávala na ulicích umělé chrpy – od-
znak spojených nacionálních stran, jiná zase
rudé karafiáty, květiny komunistů. Zdálo se
nám, že chrpy na blůzách žen a na oblecích
mužů převládají. Na Bismarckově náměstí se
postupně shromažďovaly průvody s kapelami
z Janova a přilehlých obcí, poté Rychnovští a ja-
ko poslední dorazili národní socialisté z údolí
Kamenice. Ohromný průvod vykročil v 10 ho-
din a ubíral se ulicemi k tělocvičně, jejíž sály
byly pro tolik lidí až malé. Hlavním řečníkem
byl poslanec Juna, za ženy promluvila paní
Maierová, za mládež pan Baudisch. Shromáž-
dění trvalo dvě a půl hodiny. Na závěr zazněla
vlastenecká píseň Když všichni zradí, my zů-
staneme věrni. Komunisté se sešli na Starém tr-
hu, u kašny vlály prapory spolků. Český řečník
pan Kučera vyjádřil sympatie pro Sovětský svaz
a propagoval boj proti kapitalistům, německý
řečník pan Beuer promluvil v podobném tónu.
Byl přerušován častými výkřiky Stručněji! Mí-
tink měl asi 1 500 účastníků. Němečtí socialisté
se sešli v Gartenlaube (Zátiší) v Údolní ulici.

Černá kronika. Smrt umělce Weinera po otravě
alkoholem ve Vratislavicích v hostinci U města
Drážďan vyšetřuje soudní komise z Liberce pod
vedením soudce Berndta.

Krkonoše. Konec poštovny na Sněžce? Má
poštovna po 50 letech existence skončit? Pan
Kirchschläger ji vedl jak pro pruskou, tak i pro
českou poštu po mnoho let. Nynější hostinský
na Sněžce pan Greulich, který je zároveň poš-
tovním agentem, nestíhá tuto práci osobně vy-
konávat. Poslední zpráva o odeslaných dopi-
sech a pohlednicích je z roku 1913 – jednalo se
o 450 000 kusů.

Jablonec. Očkování dětí proti neštovicím se
letos bude konat 8. a 9. června. Týká se dětí na-
rozených v letech 1919, 1920 a 1921. Týká se
rovněž ohrožených dospělých. Neúčast předvo-
laných bez omluvy se trestá pokutou 200 K ne-
bo 14denním vězením.

Sázka cyklisty pana W. o výjezd bez přestáv-
ky na Dobrou Vodu. Výjezd se již uskutečnil
a pan W. to stihl za sedm minut! Pan W. starto-
val u chorobince (nyní okresní archiv, bývalá
hygienická stanice) a dojel nahoru, aniž by se
jen dotkl nohou země!

3. května 1922, 120, strana 6, V
Sport. DSK Jablonec versus Hagibor Praha 2:3.
Jablonečtí nešetřili náklady ani silami, aby si
zajistili výborného soupeře, který se může chlu-
bit vítězstvími v evropské lize. Naše vyhlídky
nebyly valné, ale chtěli jsme, aby publikum vi-
dělo, jak se hraje dobrý fotbal a jaké jsou v něm
ukryty krásy. A ještě extra překvapení – mnoho
nechybělo, abychom zvítězili. Jablonecká jede-
náctka podala překvapivý výkon, který byl ale
podložen cílevědomým tréninkem. Škoda, že
selhal brankář – náhradník. Sudí pan Schwarz
se v poslední době zdá být trochu nervózním.

13. května 1922, 130, strana 4, 5, 6, 7,
8, 12, V
Praha. Nové pětikoruny. V tisku se nachází nová
bankovka s motivem Jana Amose Komenského
podle zdařilého návrhu profesora J. Bendy.

Mšeno. Od 15. května se opět se otevírá lido-
vá knihovna. Knihy se půjčují ve 3. třídě ná-
rodní školy vždy v pondělí večer od 8 do 9.30.
Roční příspěvek činí 1 korunu.

Inzerát. Pouze několik dní v Jablonci! Cirkus
Cossmy začíná ve středu 17. 5. prvním předsta-
vením v 8 hodin večer. Je to senzační předsta-
vení s dvaceti čísly. Létající akrobaté. Drezura
koní, býků a prasat. Vysoká škola. Indiáni.
Kovbojové. Šašci. Předprodej pouze u pokladny
vždy od 10 h ráno do 1 h odpoledne.

Inzerát. Slečnu z lepší rodiny s vlastní postelí
přijmeme na byt a stravu. Adresa v redakci.

Inzerát. Slečna z lepší rodiny hledá zařízený
pokoj. Zn. Čistý a příjemný. Adresa v redakci.

Městské kino Metropol hraje od 24. 5. film
Vina osudu – drama o pěti aktech. Pro děti
a mládež nepřístupno.

Kino Fortuna hraje od 24. 5. napínavý dobro-
družný detektivní film Trestanec z Cayne.
Odehrává se v různých zemích a v koloniích.
Nevhodný pro děti a mládež!

Kino invalidů hraje od 20. 5. filmový román
Ginneta sirotek se Sandrou Milowanekk v hlavní
roli a přírodní snímek Cesta do francouzského
Švýcarska.

24. května 1922, 141, strana 1, R
Praha. Jazykové kurzy pro železničáře. Ná-
rodní listy píší, že do ČSR přijíždějí četní cizinci,
kteří nerozumí česky a s průvodčími ve vlacích
se tedy nedomluví. Německé listy se chlubí, že
v tomto případě pomůže němčina, ale cizinci ji
také neovládají. Železniční průvodčí žádají
otevření kurzů, kde by se naučili světovým ja-
zykům.

Praha. Ze zasedání parlamentu po šestitý-
denní pauze. Dr. Beneš byl při vstupu uvítán
výkřikem komunisty Buriana: Proč vláda ne-
jedná o stávce kovodělníků? Poslanec Dr.
Baeran byl uvítán svými kolegy potleskem, což
Češi ignorovali. Benešova řeč byla často přeru-
šována výkřiky tak, že byla částečně nesrozu-
mitelná. Snažil se vysvětlit situaci na ženevské
konferenci a ruskou taktiku. 

30. května 1922, 147, strana 4, V
Vrkoslavice. Nová plovárna a sluneční lázně.
Hned v den otevření se to tu hemžilo návštěv-
níky. Zdejší tělocvičná jednota a četní mecenáši
věnovali své finanční prostředky velmi užitečně
ku prospěchu mládeže a ke zlepšení všeobecné
zdatnosti. Je třeba ještě postavit kabiny, poze-
mek oplotit a upravit sousední hřiště.

31. května 1922, 148, strana 4, 7, V
Praha. Perličky z parlamentu. Můj předřečník
mi připadá, jako by byl tím, co tluče pytel mís-
to osla. I když mne přímo nejmenuje, je jasné,
že ten osel můžu být já! – Vím, že neumím řeč-
nit, ale držet hubu taky neumím. – Kapitalisté nás
svými železnými pěstmi zadupávají do země! –
Počet našich členů by jistě podstatně narostl,
kdybychom energičtěji pracovali se ženami!

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. května. 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 dubnového kvízu: Liberec-
ký novinář Jan Šebelka napsal knihu o Gustavu
Ginzelovi s názvem Podivín, který okrášlil svět,
aneb Vzpomínání na Gustava Ginzela. 

Gratulujeme výherci vylosovanému ze správ-
ných řešitelů: čtenáři Jiřímu Smištíkovi.

Otázka na květen
Gustav Ginzel se na Jizerce zasloužil o rozšíření
jednoho druhu rostliny, která se v průběhu let
rozrostla i za hranice Hnojového domu. Kober-
ce těchto jarních květin sem tak každý rok při-
lákají stovky obdivovatelů: Jedná se o:
a) narcisy
b) krokusy
c) petrklíče

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

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Vrchol Sněžky na dobové pohlednici
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■ Jablonecké maličkosti LXIX.

Cesta od pasecké železniční stanice vzhůru
na Kynast nabízí jeden z nejkrásnějších výle-
tů do bezprostředního okolí Jablonce. Lesy,
skály a nahoře – daleké výhledy!

Ačkoliv tak úplně nepůsobí, je ta strmá lesní
silnička vlastně jabloneckou ulicí nazvanou
Pod Kynastem. Od budov bývalého sanatoria
Dr. Glettlera, sloužících dnes domovu důchod-
ců, stoupá hustými smrkovými porosty k něko-
lika osamělým domkům. Ty prý kdysi bývaly li-
dově nazývány Drachenviertel neboli Dračí
čtvrť. Toto pojmenování ovšem nemá žádnou
souvislost s pohádkovými příšerami, ale mělo
vzniknout od hašteřivých povah obyvatelek
domků, které prý měly mít tak ostré jazyky, že
se jim přezdívalo dračice. Všechny domky – pů-
vodně dřevěné chalupy – zde vyrostly někdy na
počátku 19. století a okolo nich pak vznikly roz-
sáhlé pastviny, dnes už zase vesměs zarostlé
smrčinami. 

Za posledním z domků
ční z lese nalevo od cesty
velká žulová skála. Na jaře
působí mohutněji, poté ji
však z velké části pohltí
bujné houštiny. Vysekaná
plocha pro tabuli a zrezavě-
lé zbytky zábradlí dávají tu-
šit, že tento skalní blok byl
z nějakého důvodu kdysi
upraven lidmi. Dlouhá léta
se přitom tradovalo, že tato
skála na cestě k horskému
hostinci Kynast byla upra-
vena jako vyhlídkové místo
nazvané Fiedlerhöhe čili
Fiedlerova výšina; a stalo se
tak roku 1926, kdy zemřel
dlouholetý pasecký obecní
představený Anton Fiedler.
Zajímavé ovšem je, že exis-
tuje stará fotografie nové
vyhlídky, na níž jsou dobře
patrné turistky v oblečení

tak elegantním, jaké se dnes nosí tak do divadla
či na ples. Takto ale chodívali do přírody vý-
letníci v dobách starého mocnářství, tedy mno-
hem dříve, než mělo výletní místo nad pa-
seckým sanatoriem vzniknout. Navíc jsem ve
starých jabloneckých novinách našel článek
z června 1912, v němž jistý W. K. Zimmermann
líčí krásy okolí Jabloneckých Pasek včetně ská-
ly na Fiedlerově výšině. Takže je jisté, že toto
místo bylo pojmenováno a turisticky využito již
před první světovou válkou. Spojení skály s pa-
mátkou starosty Fiedlera ale sedí. Anton Fiedler
byl mnoho let oblíbeným představitelem Jab-
loneckých Pasek. Když se roku 1904 tehdejší
vesnice Schlag oddělila od vsi Grünwaldu, čili
Mšena, a stala se samostatnou obcí, stanul v je-
jím čele právě on. Ovšem již předtím byl
Antonín Fiedler, mimo jiné nadšený dobrovol-
ný hasič, místním představeným pasecké sprá-
vy, která sice podléhala té mšenské, ale přesto

měla od roku 1871 nějaké vlastní rozhodovací
pravomoci. Anton Fiedler se na konci 19. stole-
tí osobně podílel na značném rozvoji Jablo-
neckých Pasek. Kupříkladu roku 1893 byl při
poklepání na základní kámen Glettlerova sana-
toria, kde velkolepě prohlásil: „Kde voda z pra-
mene prýští, tam ze země i zdravý život tryská.“
Fiedler řídil obec dlouhých dvacet dva let, sku-
tečně až do roku 1926. 

Historická fotografie vyhlídky pochází podle
některých názorů z roku 1905. Zřízení a po-
jmenování skály by tedy mohlo spíše odkazovat
na značnou zásluhu Antona Fiedlera při vzniku
samostatných Jabloneckých Pasek, což byl pro
zdejší obyvatele velký krok. 

Místo měl zvelebit zdejší okrašlovací spolek
a asi to ani nebylo příliš náročné. Do stěny žu-
lového skaliska byla jen vytesána mělká obdél-
níková nika a do ní byl na bílý podklad vepsán
ozdobnými písmeny černý nápis Fiedler-Höhe.

Pod něj byly umístěny dvě
lavičky. A to bylo všechno.
Později ještě přibyl vpředu
kus víceméně zbytečného
železného zábradlí. Vyhlíd-
ka na Jablonec tak byla
hotova. Chodívali sem pak
nahoru s oblibou turisté
i pasečtí lázeňští hosté;
u skály byl proto k občer-
stvení zřízen i malý stánek.
Kde je mu dnes konec. I sa-
ma vyhlídka je dávno opuš-
těná, zarostlá a počmáraná
sprejery. Ale novější lesnic-
ký průsek ve smrčině pod
ní dává jistou naději v oži-
vení fantastického výhledu
na Jablonec a jeho okolí.
A když lesníci obnoví vý-
hled, jistě se brzy najde
i někdo, kdo se postará
o vzkříšení staré Fiedlerovy
vyhlídky. 

Marek Řeháček

Fiedlerova vyhlídka nad Pasekami

Pohyb, tanec a rytmus, zkrátka léto tančí
Spolek jabloneckých dam a pánů se opět po
roce plně ponořil do příprav letní dílny po-
hybu, tance a rytmu Léto tančí, jejíž 24. roč-
ník se uskuteční v areálu jabloneckého
Eurocentra od 1. do 6. července

Hlavním hostem letošního ročníku bude He-
lena Arenbergerová, profesionální tanečnice na
volné noze, která se věnuje interpretaci, podílí
se na tvorbě představení, vede lekce a worksho-
py současného tance a kontaktní improvizace
pro profesionály, budoucí profesionály i laickou
veřejnost. Spolupracovala s předními tanečníky
a tanečními soubory české i zahraniční scény
(Burki&com, VerTeDance, Michal Záhora/Pul-
sar, 420People, CieLaroque/Helene Weinzierl,
DOT504, Jozef Fruček a Linda Kapetanea, Akram
Khan Company, Jarek Cemerek, Yuri Korec,
Thomas Steyaert, CieWilliDorner, Crystal Pite,
I.M.Popovici, Jan Kodet, CreWCollective aj.),
s divadelními režiséry (Petrou Tejnorovou
a Jiřím Havelkou pro VerTeDance a s Danielem
Špinarem pro Národní divadlo) a předními hu-
debníky (Zrní, Clarinet Factory, Beata Hlaven-
ková, Prague Improvisation Orchestra aj.).
Získala ocenění za interpretaci – širší nomina-
ce na Cenu Thálie 2020 v kategorii Balet, tanec

a pohybové divadlo za sólové představení
Generace X. Tanečnice roku 2017 a 2008 uděle-
né mezinárodní porotou na České taneční plat-
formě, tamtéž Cena za interpretaci v roce 2000
a nominace na Cenu Thálie v roce 2008. Sólové
představení Comida para dos/Duo para ella
v choreografii Helene Weinzierl/CieLaroque
získalo The Best Solo performance na Masdan-

za Festival 2004. Jako taneční a pohybová pe-
dagožka působí na Katedře tance na HAMU, na
DAMU – KALD a na konzervatoři Duncan Cent-
re. Vystupovala na mnoha tanečních a divadel-
ních festivalech v Česku, Evropě, Asii a Africe,
v rámci Léta tančí povede lekce současného
tance. 

„Široká veřejnost se může do akce zapojit, jak
aktivně – přihlásit se na nabízené taneční work-
shopy, tak i pasivně – zúčastnit se některé z od-
poledních/večerních aktivit. Letos opět nebude
chybět filmové představení s taneční tématikou
v letním kině připravované ve spolupráci s jab-
loneckými kiny, a také další kulturní programy
– koncert, lektorské pořady, závěrečné předsta-
vení…,“ přiblížila za organizátory Jana Hamp-
lová.

Zájemci se mohou hlásit již nyní na webo-
vých stránkách projektu www.letotanci.cz, kde
je možné nalézt podrobný harmonogram akce
včetně informací o lektorech a účinkujících.
„Účast na workshopech je otevřená všem, kteří
chtějí strávit začátek letních prázdnin aktivně
a prostřednictvím hudby, tance a rytmu prožít
hluboký kulturní zážitek,“ uvedla závěrem
Hamplová.

(jh)

Kresba Petr Ferdyš Polda

Foto archiv Helena Arenbergerová
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Krmení vodního ptactva má svá pravidla
Slunečné dny přímo vybízejí k vycházkám
a pobytu u vodních ploch, a to zejména u Jab-
lonecké přehrady a novoveského rybníku. Na
vodní hladině se pohupují kachny a leckdo ne-
dokáže odolat nutkání nabídnout jim něco
k snědku. 

Víte ovšem, jak správně krmit vodní ptactvo, tak
abyste mu svým zamýšleným dobrým skutkem
neublížili? Pamatujete si, jak jste jako malí chodi-
li s rodiči a krmili vodní ptactvo? Určitě máte na
toto období hezké vzpomínky, a tak je budete chtít
dopřát i vašim dětem. Rohlíky, chleba či zbytky
z kuchyně nechte doma. Jejich podáním můžete
vodním ptákům nevědomky velmi ublížit, a do-
konce jim způsobit i trvalé zdravotní následky.
O tomto faktu málokdo ví, a přitom je to tak důle-
žité!

Možná vám proběhlo hlavou, že jste do vody
vždy házeli jen pečivo. Není to tedy jen nějaký
moderní výmysl? Můžeme vás ubezpečit, že tak to
rozhodně není a pokud jste tuto chybu dělali také,
je čas na změnu.

Větší množství pečiva není dobré pro žádný
druh vodních ptáků. Může jim opravdu způsobit
vážné zdravotní komplikace. Je pravdou, že zvířa-
tům chutná, ale prospěšné rozhodně není. Proč to-
mu tak je? Ptáci ho přijímají s oblibou a preferují
ho jako snadno dostupný zdroj energie před jiný-
mi druhy potravy. Pečivo však nemá velkou výži-
vovou hodnotu – obsahuje především sacharidy.
Vodní ptáci tak sice mají plně žaludky, ale zároveň

trpí podvýživou. Chybí jim vitamíny, minerály
i stopové prvky z jiné potravy. Je logické, že nejví-
ce jsou nebezpečí vystavena mláďata. Je-li ptačí
mládě ve vývinu zásobeno pouze pečivem, může
to vést až k vývojovým poruchám a deformacím
peří a kostí známým pod pojmem andělská křídla.
Ty mohou způsobit i trvalé poškození a ptáka zba-
vit schopností létat. Takový pták mnohokrát není
schopen pro sebe zabezpečit dostatek potravy
a často se stává i snadnou kořistí predátorů.

Návštěvníci vodních ploch si často neuvědomu-
jí, že i když každý z nich donese třeba jen jeden
rohlík, v žaludcích vodních ptáků nakonec skončí
tisíce takových rohlíků.

Základní zásady 
• Přikrmujeme jenom v zimním období, zejména

během silných mrazů.
• Nabízíme základní potraviny v přírodním stavu

(neochucené).
• Pokud vidíme, že se ve vodě nebo jejím okolí vy-

skytuje větší množství krmiva, nepřihazujeme
další. Přinesené potraviny způsobují velký nárůst
živin ve vodě, to má za následek její znečištění
a podporuje nadměrné množení mikroorganiz-
mů, které můžou působit i toxicky (plísně, botu-
lismus).

A čím krmit, abyste vodnímu ptactvu neublížili?
Pro labutě, kachny a další vodní ptáky volte vždy
jen základní potraviny. 
Vhodné jsou:
• obiloviny (pšenice, oves, žito a další)
• salát, listová zelenina, vařené brambory
• zeleninové odřezky nebo slupky
• hrách, cizrna, kukuřice (čerstvá, rozmražená,

nemusí být vařená)
• ptačí zob
• případně granule pro vrubozobé ptáky (k zakou-

pení v obchodech s chovatelskými potřebami)
Nevhodné jsou:
• kořeněné, slané, sladké a mastné potraviny
• zbytky jídla
• plesnivé, zkažené potraviny
• krmivo s ostrými hranami, které by mohlo ptá-

kům poranit jícny
• příliš mnoho jídla na jednom místě

Ilustrační foto

Pařezy vyhrávají nad novou výsadbou
Již několik let mě každé jaro překvapí nové paře-
zy na místě kdysi zdravých stromů. Je s podivem,
že v době akcelerujícího zeleného přístupu, kdy se
řeší kilogram vytříděného odpadu a úspory zdra-
žovaných energií, město nevěnuje větší úsilí ochra-
ně stromů na svém katastru a zejména uvnitř byto-
vé zástavby. V té mají stromy neoddiskutovatelnou
pozitivní úlohu ohledně zadržování vody, ochla-
zování okolí, snižování prašnosti a hlučnosti atd.
Vše zdarma v rámci svojí neziskové činnosti.

Konkrétně v okolí mého bydliště Rýnovická/Na
Roli v posledních letech zmizelo několik desítek
stromů. Naposledy byla odstraněna vzrostlá bříza
naproti domu Na Roli č.p. 44, která následovala
o rok dříve odstraněnou, pravda mírně nakloně-
nou, kolegyni. Zdá se, že někdo pojal úmysl po-
stupně zlikvidovat zeleň podél této komunikace,
která je v posledních letech výrazněji zatížena
hlukem zejména kvůli houstnoucí MHD. Mě, jako
majitele bytu v této lokalitě, který využíval „pozi-
tivní externality“ daného pokáceného stromu, ne-
zajímá, kolik náhradních stromů za rok bylo
v Jablonci vysázeno někde jinde. Dokážu pocho-
pit, že si někdo může stěžovat na jehličnaté stro-
my, které mohou stínit. Ale u listnatých stromů
bych čekal větší nasazení ze strany města na
ochranu veřejného zájmu nás všech, což je čisté
životní prostředí i uvnitř města. Pařezy bohužel
v blízkém okolí mého bydliště vyhrávají cca 20:1
nad novou výsadbou. 

Smutným faktem zejména je, že na daném mís-
tě okolo komunikací či u domů je náhradní nová
výsadba prakticky vyloučena. Ke kořenům sou-
časných stromů není problém položit nově budo-

vané inženýrské sítě, jelikož strom žádné ochran-
né pásmo nemá. Po skácení stromu je ale náhrad-
ní výsadba na tom samém místě vyloučena, proto-
že v mezičase položené sítě již ochranné pásmo
mají. Zbyněk Cyhelský, Rýnovická ulice

Výsledky tahových zkoušek nelze ignorovat
K péči o stromy patří jejich ošetřování, výsadba,
ale i kácení, přičemž každé s určitými parametry
musí být povolené v souladu se zákonem o ochra-
ně přírody a krajiny. Stejně je tomu i v případě po-
kácené břízy v ulici Na Roli, loni to byl jedlovec.
Na prvopočátku byl podnět jednoho z občanů, který
se obával poškození svého majetku pádem stromů
a oslovil oddělení správy veřejné zeleně (OSVZ)
a žádal řešení situace. Protože chceme stromy
chránit, objednalo město měření speciálními pří-
stroji (tzv. tahové zkoušky), která jsou objektivní
a případné obavy z pádu stromu snadno vyvrátí.
Předpokládali jsme, že stromy jsou v pořádku
a objektivně naměřené hodnoty přesvědčí občana,
že se není čeho obávat. Zjištěné hodnoty však by-
ly zcela opačné. U obou stromů byla naměřená
nízká odolnost jak vůči vývratu, tak vůči zlomu
kmene. Jedlovec navíc bohužel rostl poblíž pod-
zemních kabelů vysokého napětí. Na základě zá-
věru posudků, které jsou k dispozici na OSVZ,
město požádalo o povolení kácení. 

Jestliže získá vlastník pozemku takovou nepříz-
nivou informaci, byť ho nijak netěší a nepočítal
s ní, je třeba se zachovat podle doporučení, zejmé-
na je-li navrženo kácení. V opačném případě totiž
zodpovědná osoba riskuje, že když strom spadne
a způsobí škodu na majetku nebo újmu na zdraví,
půjde do vězení. Tam se nechce nikomu z nás
a málokdo by chtěl nést břímě viny, že mohl a měl
zabránit pádu stromu, jestliže tak doporučoval do-
kument, který sám objednal.

Za kácení v ulici Na Roli byla uložená náhradní
výsadba, část se bude sázet letos, část v příštím ro-
ce. Byla bych ráda, kdybychom mohli najít společ-
ně místo pro novou výsadbu v okolí domu, kde
pan Cyhelský bydlí. Správce zeleně místo obvykle
najde, avšak při výsadbě dodavatele často atakují
obyvatelé dotazy a připomínkami, kdo a proč roz-
hodl o umístění stromu právě sem. Obvykle násle-
duje výčet důvodů, proč to není vhodně zvolené
místo. Takže pokud bychom mohli spolupracovat,

i když jenom v okolí jednoho domu, byl by to po-
sun dopředu. 

Pan Cyhelský má pravdu v tom, že je obtížné
vracet stromy zpět na sídliště. Významným faktorem
jsou již umístěné inženýrské sítě se svými ochran-
nými pásmy, dopravní značení, veřejné osvětlení,
v neposlední řadě ale také požadavky občanů na
výhled, sáňkování dětí apod. Najít za takové situa-
ce prostor pro výsadbu je někdy skutečně proble-
matické. Při umísťování nových inženýrských sítí
(IS) platí, že i strom má své ochranné pásmo, a to
2,5 m od kmene, případně kruh o průměru deseti-
násobku průměru kmene, přičemž osa kmene se
nesmí dostat do ochranného pásma IS. Když se
umísťuje úplně nové zařízení, požaduje na svých
pozemcích jak město, tak i oddělení životního pro-
středí, dodržení těchto parametrů. Horší je situace
při rekonstrukci stávajících zařízení, kdy má je-
jich správce právo umístit novou IS ve stávající
trase, kdy se poměrně často střetávají se stromy
vysazenými bez pravidel. Pak nezbývá než hledat
kompromisní řešení.

Výsadba stromů bez pravidel je často dílem sa-
motných obyvatel z doby, kdy se před desítkami
let sídliště zakládala. Vysazovaly se malé stromky,
takže na vzdálenost od domu a budoucí velikost
stromu se nebral ohled, nerespektovaly se inže-
nýrské sítě ani další zákonitosti. Podle zákona je
vlastník pozemku povinný pečovat o stromy
a pouze vlastník, příp. nájemce, může o povolení
ke kácení dřevin žádat. Vlastníkem parkové a síd-
lištní zeleně je z velké část právě město, a tak lidé
kontaktují správce městské zeleně, aby jim pomohl
jejich aktuální problémy se stromy řešit. Není ne-
obvyklé, že se nedohodnou ani obyvatelé v rámci
jednoho domu. Majitelé/obyvatelé přízemních by-
tů upřednostňují světlo, alespoň částečný výhled
do okolí, někteří na parkoviště na svoje zaparko-
vané vozidlo. Ti, co bydlí ve vyšších patrech, upřed-
nostňují zeleň, protože se obvykle dívají do vršků
zelených korun. A tak většina kácení na sídlištích
vyplývá z žádostí občanů a důvodem je obvykle
zastínění bytů nevhodně vysazenými stromy a oba-
va z jejich pádu. 

Osobně jsem však ráda, že se najdou i lidé, kte-
ří nevidí ve stromech pouze „nepřátele“, ale pře-
devším se zajímají o jejich přínos. 

Štěpánka Gaislerová, vedoucí OSVZ

■ Došlo do redakce

Foto Zbyněk Cyhelský
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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/

Město Jablonec mohlo v roce 2021 přednostně od stá-
tu koupit dům. S polovinou pozemku, tu druhou již
vlastnilo. Nádhera. Objekt majetkově spojíte – máte
stavbu i pozemek, tím ho výrazně zhodnotíte a může-
te jej opravit a pronajímat. Anebo prodat. A peníze
využít například na investice do městského majetku.
Každopádně takto vypadá příležitost. Dopadlo to ji-
nak. A pro nás nejhůře na celém světě.

Stát za stavbu a parcelu chtěl 2 628 400 Kč. Koneč-
ná cena v roce 2021! Tedy v době, kdy za tuto částku
koupíte tak pět garáží. Město nabídku na jaře minu-
lého roku odmítlo a během několika měsíců proděla-

lo miliony. Ta samá nemovitost byla totiž v následné
dražbě prodána za 4 200 000 Kč. S tím hendikepem,
že půlka městského pozemku nebyla předmětem
dražby.

Rozdíl mezi cenami činí 1 572 000. Takto lze vyčís-
lit hodnotu chybného rozhodnutí koalice ODS, ANO
a Starostů z března 2021. A ještě jednou. Jedná se
o cenu objektu, který z poloviny stál na cizím. Jestliže
byste nabízeli nemovitosti scelené, nevyhnutelně bu-
de tržní cena vyšší.

Poslední dějství této pitomé komedie se odehrálo
v březnu 2022. Město polovinu svého pozemku pod

stavbou prodalo za 124 000 Kč. To je celý zisk z trans-
akce, která měla přinést miliony. 

Jestliže radnice na nejsnadnějších operacích pro-
dělává miliony korun, pak se nepochybně jedná o mi-
zernou službu jabloneckým občanům. Budeme proto
dále sledovat pokračující chátrání městského majet-
ku (lázně, Horní náměstí...) s odkazem na to, že ne-
jsou peníze. Příběh výše nám však alespoň dokládá,
kdo ve městě hospodaří a proč ty peníze nejsou.

Vladimír Opatrný, Jaroslav Šída,
zastupitelé za Českou pirátskou stranu

Milionový prodělek? Ano.

Fakt, že majetek města ať už komunikace, budovy,
sportoviště atd. je v zoufalém a místy i havarijním
stavu vlivem dlouhodobě podfinancované údržby, je
už běžným narativem při každoročním schvalování
rozpočtu města. Přitom krom slibných plánů, vzneše-
ně uváděných každoročně v příloze březnového čísla
Jabloneckého měsíčníku, se realita na konci roku od
těchto čísel významně liší, a začne hledání viníka
a optimální výmluvy, proč se vytýčených cílů nedo-
sáhlo. Pro stávající koalici ANO, ODS, SLK je to po-
slední tři roky jednoduché. Když už nestačí COVID,
bude důvodem nesplnění slibů koalice v roce 2022
válka na Ukrajině. 

Zastupitelstvo schválilo poslaní finanční podpory
Ukrajině 10mil Kč, což považuji za správné, není to
ale důvod, proč rada města pravidelně ruší někdy již
roky naplánované rekonstrukce. Zastavují se užiteč-

né revitalizace bytového fondu. Snižují se částky, kte-
ré mají příslušní úředníci na opravy a udržování na-
příklad mateřských a základních škol. Stav sportovišť
vlastněných městem je natolik tragický, že místy ne-
umožňuje ani pořádat plnohodnotné soutěže. Letošní
sezonu se několikrát nehrálo kvůli havarijnímu stavu
utkání ledního hokeje. Letos Nyní rada města čerstvě
kvůli situaci na Ukrajině zastavila realizaci retopingu
oválu na atletickém stadionu, která se v plánu nutných
oprav eviduje už dlouhé roky a můžeme pokračovat. 

Náměstek za ekonomiku se v březnovém čísle mě-
síčníku chlubil rekordní částkou, která je v rozpočtu
určena na opravy majetku, kterou ještě umocňuje
srovnáním s lety 2016–2021 (poslední dva roky CO-
VID 19). Už ale nedodává, že rozpočet se vyznačuje
rekordním přechodem financování z minulého roku
tzn. převážná část budou opravy, které byly napláno-

vané v minulých letech, ale nestihly se. Kolik se
uskuteční nových oprav letos? Ví jen Pán Bůh. Město
bylo už pár let před Covidem zadlužené do únosné
míry. Více méně až do zlomu v druhé polovině 2021,
kdy začaly růst úrokové sazby, bylo možné využít lev-
ných půjček k financování nutných oprav zejména
směřujících ke snížení energetické náročnosti. Místo
toho se od začátku kovidu plošně škrtá a peníze se
hromadí na účtech a portfoliu, kde město při směšné
výnosu 2%p.a. o peníze kvůli inflaci přes 6% vlastně
přichází. Nebylo by lepší peníze vynaložit na smyslu-
plné investice do městského majetku, které by přine-
sly úspory v budoucnosti? Nebo budeme ve stávající
cestě pokračovat a počkáme, až bude situace nezadr-
žitelně ještě horší? Mezitím čas běží, Jablonec se ne-
rozvijí a chátrá, ale co, v říjnu budou volby a pak?

Štěpán Matek, zastupitel za Společně pro Jablonec

Město draze doplatí na nedostatek péče o městský majetek náměstky za ANO a ODS

Statutární město Jablonec nad Nisou dostalo v břez-
nu 2021 od státu nabídku k odkupu domu U Zastávky
čp. 1976, poloviny stavebního pozemku pod touto
stavbou a zahrady okolo domu za souhrnnou cenu
2.628.400 Kč. Město v souboru těchto nemovitostí
vlastnilo „pouze“ polovinu stavebního pozemku.
V okolí se nenacházejí, kromě přilehlé komunikace,
další nemovitosti ve vlastnictví města.

Nabídku státu projednal ještě v březnu 2021 výbor
pro hospodaření s majetkem města. Součástí materiálu
pro jednání výboru byl výňatek ze znaleckého posud-
ku, který mimo jiné uváděl technický stav objektu.
Ten znalec vyhodnotil jako velmi špatný, s technický-
mi nedostatky, které mají zásadní vliv na životnost
objektu. Byla na něm celkově hrubě zanedbaná údrž-
ba, byl odpojen od přívodu elektrické energie, vody
a plynu, zdiva byla vlhká s plísní, ve velmi špatném

stavu byly dveře, ztrouchnivělé okenní rámy, rozbitá
okna, trubky a tělesa ústředního topení popraskané,
střecha ve špatném stavu atd. Na základě těchto in-
formací se členové výboru rozhodovali a o návrhu
vykupovat nemovitosti hlasovali s výsledkem: osm
členů výboru pro, žádný proti a jeden se zdržel. Výbor
pro hospodaření s majetkem města hlasováním do-
poručil zastupitelstvu města, aby nemovitosti, na kte-
rých vlastní spoluvlastnický podíl o velikosti jedné
poloviny na stavební parcele, nevykupoval. 

V diskuzi na tomto výboru správně zaznělo, že
město není realitní kancelář a nemá vykupovat ne-
movitosti, aby je obratem prodávalo. Má kupovat jen
takový majetek, který potřebuje pro svou činnost.
A také, že město nechce kupovat a následně rekon-
struovat za desítky milionů korun kriticky zanedbaný
majetek, do kterého stát nedal léta ani korunu. V loň-

ském roce zastupitelstvo města schválilo nová
Pravidla prodejů pozemků. Město tím upustilo od
dlouholeté praxe výběrových řízení na prodeje po-
zemků s osobní účastí zájemců a místo toho zavedlo
prodeje formou elektronických aukcí – moderního,
transparentního a dnes nejvíce používaného nástroje
na prodej nemovitého majetku, s jehož využitím se
dá dosáhnout co možná nejvyšší ceny za prodej. To se
také dařilo a lze uvést příklady: prodej p. p. č. 66/1
v k. ú. Proseč nad Nisou – nárůst na 113 % vyvoláva-
cí ceny, prodej p. p. č. 1720/11 v k. ú. Jablonec nad
Nisou – nárůst na 177 % vyvolávací ceny atd. Nemo-
vitý majetek je také nově nabízen širokému okruhu
zájemců prostřednictvím webových stránek S-reality.

Milan Kouřil, 
náměstek primátora

Reakce na článek: Město není realitní kancelář

Nad příspěvkem pana zastupitele jsem se musel pou-
smát a jen si říci: ach jo, už jsou tady opět volby a pan
zastupitel se potřebuje zviditelnit.

Naše město se skutečně může pochlubit dlouhodo-
bě vyrovnaným a vyváženým hospodařením, to je
podloženo fakty a výsledky.

Díky tomuto hospodaření můžeme vydávat na
opravy postupně více finančních prostředků. Jestliže
jsme na ně v předkrizovém období 2016–2019 vydali
v průměru ročně 75 mil. Kč, tak v letech 2021–2022,
přestože šlo o krizové roky, jsme se dokázali posu-
nout na úroveň 100 mil. Kč. Právě proto, abychom ak-
tivně řešili vnitřní dluh na majetku města. 

To ovšem neznamená, že jsme se stavem spokojeni.
Na seznamu máme opravy za více jak 1 miliardu Kč.
Při sestavování rozpočtu ale musíme najít balanc mezi
zdroji (finance, lidi, technika, čas) a pokud si můžeme
dovolit ročně utratit za opravy majetku 100–150 mil. Kč,

nezbývá než vybírat priority. A vždy zůstane na další
rok dlouhý seznam, který naroste o nové potřeby. 

Opoziční zastupitelé rádi opakují mýtus o zbytečně
ležících penězích na účtu města. Toto musím opět vy-
vrátit: všechny prostředky města mají své určení a le-
ží-li v určitou dobu na účtu, jsou rezervovány pro
proplácení faktur za realizované akce. Např. panem
Matkem napadanou revitalizaci 50 městských bytů,
která aktuálně probíhá.

Co může tempo oprav a investic do majetku města
urychlit? Jedině mnohem více peněz. Jak je získat?
Nechceme-li to řešit zadlužováním, pomohou jedině
vyšší daňové příjmy.

Změna rozpočtového určení daní ve prospěch sta-
tutárních měst je určitě téma, které by nás mělo zají-
mat. Jablonec si zaslouží důstojnější rozvoj své infra-
struktury a tomu odpovídající daňové příjmy ze stát-
ního rozpočtu. Diskuse s vládou naráží bohužel na

odpor Prahy a bude to doufám ještě předmětem dal-
ších politických jednání, v nichž se snažím být ak-
tivní.

Další nevyužitá možnost je daň z nemovitostí
(DzN). V Jablonci ji máme jednu z nejnižších v ČR.
Možná na to můžeme být hrdí, ale uvědomme si, že
tato daň má přispívat ke zvelebování veřejného pro-
storu v obci, opravám komunikací, apod. My v Jab-
lonci získáme ročně na DzN cca 20 mil. Kč a ty nám
sotva pokryjí zimní údržbu. Na opravy ve městě nám
de facto nezbývá z DzN nic, nula! To také není v po-
řádku a je třeba s tím něco dělat. Pokud si nastavíme
DzN jako Liberec, pak ročně vybereme o 40 mil. Kč
více na opravy komunikací, budov, sportovišť. Za 10
let jde o cca 400 mil. Kč! A to už by byl velký posun
k lepšímu.

Milan Kouřil, 
náměstek primátora

Reakce na článek: Recept pana Matka: vyluxovat účet města a ještě se zadlužit
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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 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 3 600Kã,
BEZPEâNOSTNÍ vch. do bytu sleva

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

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 stfiechou, Pilates, 

Joga a dal‰í 
Posezení pro radost – kavárna vinárna 
rádi otevfieme pro va‰i skupinu ãi rodinu

Koncert: JUDr. Ivo Jahelka 6. 5. 
od 16.30 a 19.30 hod.

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

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
prohlídka a diagnostika ¤J,

pfiíprava vozidel na STK a EM
údrÏba (oleje, filtry, svíãky, 

brzd.kapalina atd.)
brzdové centrum ATE – jsme certifikované

pracovi‰tû, kvalita, profesionalita, cena
ZLEVNÍME VÁM POJI·TùNÍ

– p.Moko‰ínová
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.

Ru‰íme prodejnu barev, totální v˘prodej
materiálu za nákupní ceny.

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

EXPRESNÍ P¤EPRAVA JBC Trans
Pfieprava zboÏí, pfievozy, stûhování.

Dodávka – 8 palet/plachta
Tel.: 736 636 585 – JBC TRANS

KDY JINDY, KDYÎ NE TEë?
detoxikace 

a imunoaktivace organismu
dle metody MUDr. Josefa Joná‰e 

„MARION“
Martina Matûjíãková 

tel. 723 173 514
martinamate@seznam.cz

NÁTùRY ST¤ECH A KOVOV¯CH
KONSTRUKCÍ

dfievûné konstrukce, 
nátûry fasád, 

v˘malby hal, bytÛ atd. 
VYSOKOTLAKÉ âI·TùNÍ 

stfie‰ních krytin, 
fasád, betonu, dlaÏby,

odstranûní graffiti 
(chemie, pískování)
TEL.: 778 750 187 

E-MAIL: josefrac@seznam.cz 

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.

BROKEN MOUSE s. r. o.
IT a vzdûlávací spoleãnost Broken Mouse

hledá do t˘mu lektora 
pro moderní v˘uku

informatického my‰lení spojeného
s interaktivním zpÛsobem uãení

(robotika, 3D tisk).
Nabízíme za‰kolení a dlouhodobou 

spolupráci.
Ml˘nská 350/24,

466 01 Jablonec nad Nisou
E-mail: info@broken-mouse.cz

Tel.: 776 831 780
www.broken-mouse.cz 

HNÒJ KO≈SK¯ Z MAXOVA 
tel.: 774 713 345

KOMPLETNÍ ÚKLIDOV¯ SERVIS 
REKRA s. r. o.

Nabízí: 
– mytí oken Ïaluzií, lodÏií

– hloubkové ãi‰tûní kobercÛ 
a sedacích souprav

– generální, pravidelné, 
po stavební úklidy firem, 

kanceláfií, bytÛ atd.
– strojové ãi‰tûní podlah

– instalatérské, malífiské, zednické práce
– sekání trávy

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA !!!
Tel. 776 593 264

www.rekra.cz, info@rekra.cz

V˘tvarná ‰kola Jablonec
ZÁPIS NA ·KOLNÍ ROK 2022/23

zápis probíhá  po cel˘ kvûten 2022
V˘tvarné kurzy:

Dûti od 6 do 15 let
Studenti SÂ a V·

Pfiíprava k talent. zkou‰kám
Malování pro dospûlé
Kontakt a pfiihlá‰ení:

Mgr. Akad. mal. Blanka BroÏová
Rychnovská 81, Kokonín (budova Yoko)

tel. 776 059 300
blankabrozova@gmail.com

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

AUTOHOFI SPOL. S. R. O.
Autorizovan˘ servis vozÛ Citroen

Vûrnostní program – sleva aÏ –25 %
Prodej náhradních dílÛ a pfiíslu‰enství

Prodej nov˘ch vozÛ Citroen
Znaãkové financování 0 % nav˘‰ení

Autobazar v‰ech znaãek
V˘kup ojet˘ch vozÛ
www.autohofi.cz
tel. 608 262 211
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Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

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

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

A PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Ploché stfiechy
– hydroizolace stfiech 

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

www.izoplus.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

www.mestojablonec.cz

WWW.BYTYUPOTUCKU.CZ

Nadstandardní byty
Rychnov u Jablonce nad Nisou
5x byt 120 m2 + zahrádka
5x byt 60 m2 + balkon

Prodej bytů
www.bytyupotucku.cz

tel. 777 802 785


