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Také v červnu budou ve městě pokračovat
koncerty v rámci festivalu Jablonecké

tóny 2022. Více na 14. straně

Jablonecké aktivity přicházejícího léta
Milí spoluobčané, 

po dvou letech přepočítávání účastníků na ak-
cích a měření dvoumetrových rozestupů vyhlíží
město Jablonec nadcházející léto opět v hektic-
kých přípravách na množství kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí pro své občany. 

Asi nejvýrazněji promluví do letní atmosféry
ve městě festival Jablonecké tóny, jehož hlavním
organizátorem je statutární město Jablonec nad
Nisou, spoluorganizátory pak Kultura Jablonec,
p. o., a místní základní umělecká škola. O „grand
opening“ Jabloneckých tónů se postaral velkole-
pý koncert skupiny Jelen. Od června až do srpna
bude celý program Jabloneckých tónů naplněn
skvělou hudbou produkovanou v ulicích Jablon-
ce a pro občany tedy převážně zdarma. Naplnit
ulice našeho města hudbou je základním poslá-
ním tohoto projektu, který tentokrát oživí hud-
bou kromě letní scény a náměstí i Tyršův park.
Mimo to bude obohacen o dvojici letních progra-
mů pro rodiny s dětmi. Celý program Jablonec-
kých tónů je k dispozici na webových stránkách
www.jablonecketony.cz a na Fcb Jablonecké tóny.

Zvláštní místo v kulturně-společenském dění
Jablonce zaujímá tradiční akce, při níž myslíme
hlavně na seniory a sociální pracovníky v pečo-

vatelských službách. Ano, řeč je o tradičním Kon-
certu proti násilí na seniorech, jehož čestnými
hosty bude sedm dam oceněných jako Pečova-
telka roku. Už 11. ročník koncertu se uskuteční
v městském divadle ve čtvrtek 16. června od 15 ho-
din a vystoupí mj. The Beatles Revival Kladno
a Karel Kahovec.

Jednou z novinek akcí pro děti (i rodiče) bude
Den s koloběžkami – zcela nový projekt pro dě-
ti z našich škol, který připravujeme na závěr
června 2022. Konkrétně tedy 22. června v dopo-
ledních hodinách zveme děti i rodiče k ZŠ Arbe-
sova na ukázku výuky na koloběžkách. Infor-
mace a přehled o kulturních akcích pro letošní
léto najdete na www.kulturajablonec.cz

Dva předchozí roky zažili naši lidé velké kul-
turní strádání, nyní se musí vyrovnávat s těžkost-
mi ekonomickými, a proto tím silnější je úmysl
našeho odboru humanitního neomezovat žádné
kulturní, sportovní ani školní aktivity. Naopak
hledáme a nacházíme cesty k tomu, abychom je
oproti letům minulým ještě více obohatili.

Přeji vám příjemný vstup do letní sezony.

David Mánek, 
náměstek primátora pro oblast humanitní

Muzejní noc pod Ještědem se uskuteční v pátek 10. června, více na 13. straně, foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
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Od letošního roku mají rodiče k zápisu na vy-
branou mateřskou či základní školu k dispozici
zápisový portál https://www.redweb.cz/zapisy.
Zavedení elektronické alternativy k prezenční-
mu způsobu zápisu komentuje náměstek pri-
mátora pro oblast humanitní David Mánek:
„K využití této webové aplikace pro podporu
zápisu dětí do mateřských a základních škol
nás vedla snaha vyjít vstříc těm rodičům, kteří
z nějakých důvodů nemají možnost přijít se
svojí ratolestí osobně k zápisu. Podle našeho
názoru to především zajišťuje všem rodičům
rovné podmínky. Elektronický zápis navíc zaji-
stí jednotnost, snížení administrativní zátěže
ředitelů našich škol a transparentnost.“

Otevřené dveře umožnily poznat lidi
Rozhodování rodičům jistě usnadnily dny otev-
řených dveří základních škol. Umožnily jim
osobně poznat atmosféru a ducha školy, sezná-
mit se s vizí jejího směřování, poznat konkrét-
ní učitele, kteří budou s jejich dětmi trávit tolik
společného času. Protože na lidech záleží.

Nepochybně velkým pomocníkem pro orien-
taci rodičů byla i brožura s uceleným přehle-
dem všech ZŠ a MŠ ve spádové oblasti Jablonce
nad Nisou, kterou už druhým rokem sestavilo
a vydalo oddělení školství magistrátu. Jeho
pracovnice také hlásí mnohem větší naplně-
nost prvních tříd, než tomu bylo loni. Je to oče-
kávaný důsledek velké vlny odložených nástupů
dětí do prvních tříd kvůli covidové pandemii.
V mateřských školách se díky tomu naopak
uvolní větší množství míst než obvykle.

David Mánek k aktuální situaci a zvýšeným
nárokům na organizaci výuky ve školách dodá-
vá: „Statutární město Jablonec nad Nisou se
i v dnešní složitější době u všech svých škol
maximálně snaží o finanční, materiální i meto-
dickou podporu. Záleží nám na tom, aby se
všem dětem Jablonecka dostalo kvalitního zá-
kladního vzdělání a v žádném případě nedo-
pustíme, aby kvalita výuky a života ve školách
byla ohrožena.“ 

Co znamená LEX Ukrajina 
v jabloneckých podmínkách?
Poslanecká sněmovna přijatým zákonem, je-
muž se zkráceně říká LEX Ukrajina, dává do
rukou zřizovatelům škol jasná pravidla, jimiž

se musí řídit při integrování ukrajinských před-
školních a školních dětí, které mají u nás status
uprchlíka. Žáky lze podle něj přijímat jen do
kapacity školy zapsané v rejstříku škol, ukra-
jinské žáky lze zařazovat do běžných tříd, ale
na část vyučování je „uvolnit“ a zaměřit se na
výuku češtiny ve skupinách, při školách je
možné organizovat adaptační skupiny, aniž by
ukrajinské děti byly zapsány jako „žáci školy“,
do mateřských škol lze přijímat nepředškolní
děti, jen pokud mají od lékaře standardní po-
tvrzení o očkování. 

LEX Ukrajina zatím platil do 31. března, což
není být úplně šťastné pro vedení škol, která ča-
sují svá opatření podle školního kalendáře, te-
dy pracují s datem 30. června. Při přímém při-
jetí žáka do odloučeného pracoviště školy by to
po 31. březnu znamenalo pro ředitele povin-
nost zapsat ukrajinského žáka už jako kmeno-
vého. Oproti tomu adaptační skupiny mají vol-
nější status srovnatelný s dětskými skupinami
a umožňují přijetí na dobu určitou.

„Snažíme se odpovědně zvládnout integraci
ukrajinských dětí do našich škol, zároveň mu-
síme postupovat v mnoha ohledech velmi citli-
vě, abychom nenarušili atmosféru pochopení
veřejnosti pro tento problém. Již jsem zmiňoval
zavedení dvoukolového systému zápisu do škol,
kdy jsme pro ukrajinské děti vypsali termín zá-
pisu na 9. června pro základní a 15. června pro
mateřské školy. Toto organizační opatření jsme
v Jablonci doplnili vznikem adaptačních sku-
pin pro ukrajinské děti tak, aby byla co nejmé-
ně ohrožena kvalita vzdělávání. Ředitelé tak
přistupují velmi opatrně k integraci dětí tak,
aby na prvním místě byla brána na zřetel po-
třeba dětí,“ uzavírá David Mánek. (vrk)

Zápisy do škol letos 
poprvé i elektronicky

Rok 2022 je z hlediska zápisů do mateřských a základních škol pro Jablonec
nad Nisou určitě jiný než v předchozích letech. Především se oddělení školství
ve spolupráci s řediteli základních a mateřských škol podařilo zavést pro rodiče
jabloneckých dětí systém elektronického zápisu. Zápisy jako takové letos
probíhají dvoukolově. První kolo ve standardním dubnovém období pro
zápisy patřilo místním dětem s trvalým bydlištěm v Jablonci, na červnový
termín kola druhého si pak musí počkat ukrajinské děti se statusem uprchlíka.
Kapacity jabloneckých škol jsou však dostatečné pro obě tyto skupiny. 

Zápis dětí z Ukrajiny
á‡ÔËÒ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ‰iÚÂÈ

V souladu se zákonem č. 67/2022 Sb. se zápis
ukrajinských dětí – uprchlíků do jabloneckých ZŠ
uskuteční dne 9. 6. 2022 a zápis do MŠ dne
15. 6. 2022. Oba zápisy ředitelé škol uskuteční
v budově radnice, 2. poschodí, č. dv. 202, vždy od
9 do 12 hodin.

Upozorňujeme, že zápis se týká pouze dětí
a žáků mající místo pobytu na území města
Jablonce nad Nisou a mají statut uprchlíka, kdy
obojí musí prokázat.

Ç¥‰Ôo‚i‰Ìo ‰o áaÍoÌÛ No. 67/2022 á·. ÁaÔËÒ
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ‰iÚÂÈ-·iÊÂÌˆi‚ ‰o ü·ÎyÌeˆ¸ÍÓª
áOò ‚i‰·y‰ÂÚ¸cfl 9 „py‰Ìfl. 6. 2022 p. Úa
Áapaıy‚aÌÌfl ‰o Ççá Ìa 15. 6. 2022 piÍ.
O·Ë‰‚a ÔpoÚoÍÓÎË ‰ËpeÍÚopË ¯ÍiÎ ÔpoÈ‰yÚ¸
y ·y‰i‚Îi Ïepiª, 2-È Ôo‚epı, No. ‰‚. 202,
Áa‚Ê‰Ë Á 9 ‰o 12 „o‰ËÌË.

á‚epÌiÚ¸ y‚a„y, ˘o peπcÚpaˆifl cÚocyπÚ¸cfl
ÎË¯e ‰iÚeÈ Úa y˜Ìi‚, flÍi Ïa˛Ú¸ Ïicˆe ÔpoÊË-
‚aÌÌfl Ìa ÚepËÚopiª ÏicÚa ü·ÎyÌeˆ¸-Ôa‰-çico˛
Úa Ïa˛Ú¸ cÚaÚyc ·iÊeÌˆfl, ÍoÎË o·Ë‰‚a Ïa˛Ú¸
Ìa‰aÚË ‰oÍaÁË.

Zápisy se v minulosti konaly ve školách za osobní účasti dětí a rodičů. V době kovidové ani letos tomu tak nebylo.
Letos poprvé mohli rodiče hlásit do školy prostřednictvím aplikace na webu města. Ilustrační foto archiv Jiří Endler

Foto archiv MMJN Foto archiv MMJN
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Stavební práce v MŠ Husova skončí do léta
O dva týdny se prodlouží práce na staveb-
ních úpravách Mateřské školy v jablonecké
Husově ulici. Důvodem oddáleného termínu
je doporučení odborné firmy přerušit práce
na omítce. Konečná výše nákladů se vyšpl-
hala na pět milionů korun bez DPH. 

Stavební úprava mateřské školy v Husově ulici
začala v roce 2021, kdy v březnu vzešla z výbě-
rového řízení jako nejvhodnější nabídka firmy
DRYMAT.CZ s.r.o., s cenou 2,7 mil. Kč bez DPH.
Už v červenci se prodloužil termín dokončení
zakázky do konce letošního května a cena za
dílo se zvýšila na 5 mil. korun bez DPH. „Přeru-
šení prací na fasádě loni bylo nutné z technolo-
gických důvodů, aby omítka vyzrála, proto se
dokončuje letos,“ vysvětluje náměstek primáto-
ra pro rozvoj města Petr Roubíček.

„V průběhu realizace jsme prostřednictvím
oddělení dotací podali žádost do Programu re-
generace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2021 Mi-
nisterstva kultury. Dotace je určená na práce

související s opravou fasády z břízolitu, nový
balkón, zhotovení replik a repase stávajících
okenic, oplechování, klempířské prvky, doplnění
zábradlí z vnější strany oken, sanaci vlhkosti
a dispoziční úpravy v 1. patře,“ konstatuje ná-
městek Roubíček.

„Mateřská škola v Husově ulici je kulturní pa-
mátkou. A tak jsme z Ministerstva kultury zís-
kali v rámci Programu regenerace MPR a MPZ na
tento projekt 700 tis. Kč, konkrétně loni 400 tis. Kč
a letos na dokončení fasády 300 tis. Kč,“ dopl-
ňuje náměstkova slova Iveta Habadová, vedou-
cí oddělení dotací jabloneckého magistrátu.

Termíny dokončení úprav prodloužily sou-
časné vyšší denní teploty, které přesahují ty
uvedené v technologickém předpisu pro břízo-
litovou omítku. Posun je v horizontu 14 dnů, te-
dy do 14. června. (jn)

Aktuální uzavírky v Jablonci nad Nisou
Ve městě pokračují opravy, které byly dopře-
du plánovány. Čilý stavební ruch panuje
v mnoha částech města, spojené s ním jsou
bohužel i jisté dopravní komplikace. Kde
jsou aktuální uzavírky a do kdy potrvají
vám přinášíme v následujícím souhrnu.

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
října. 

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.
Uzavírka 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.

Ulice Průmyslová
Do listopadu je zcela uzavřená ulice Průmys-
lová včetně chodníků. Buduje se zde nová de-
šťová kanalizace a veřejné osvětlení, rekonstru-
uje se vodovod a splaškové kanalizace. Úplně
uzavřená je od 22. května i druhá polovina ulice
Průmyslové od křižovatky s ulicí Korejskou po
křižovatku s ulicí 28. října. Pokračuje tu stavba
dešťové kanalizace a veřejného osvětlení, re-
konstruuje se vodovod a splašková kanalizace.
Uzavírka potrvá do konce října. 

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 dva 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 Puleč-
ného přes Maršovice a Dalešice. Pro vozy nad
12 tun je objížďka vedená z Rychnova u Jablon-
ce nad Nisou přes Rádlo.

Ulice Mánesova 
Zde je třeba dát pozor na částečnou uzavírku
do konce června, úplně uzavřená bude ve stejném
termínu ulice V Luzích od křižovatky s Máne-
sovou po křižovatku se Skelnou. Důvodem uza-
vírek je rekonstrukce plynovodu.

Ulice Raisova 
Do 16. června se bude rekonstruovat vodovodní
přípojka v ulici Raisova, proto řidiči musí dávat
pozor na částečnou uzavírku.

Ulice Palackého
Do konce září se budou vyznačovat cyklistické
trasy v ulici Palackého, a to v části od autobu-
sové zastávky Rýnovice, Ostrý roh po křižovat-
ku ulic Palackého a 1. máje. Pozor musí dávat
zejména chodci, protože budou uzavřené vždy
části chodníků.

Od června započne realizace další části pro-
jektu cyklopruhů v ulici Palackého, a to v části
od Horního náměstí (od výjezdu z parkoviště)
po autobusovou zastávku Jablonex – směr
do centra (mezi ulicemi U Přehrady a U Ryb-
níka). 

Úpravami projde také 14 přechodů pro chodce,
vzniknou některé ostrůvky, které zjednodušují
přechod komunikace, zrekonstruované bude
veřejné osvětlení. Celkové náklady jsou vyčísle-
né na 25 mil. Kč, přičemž dotace z EU a státní
pokladny činí 10,5 mil. korun. Práce potrvají do
října tohoto roku. 

(jn)

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

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Děti i dospělí dobrovolně uklízeli město
Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České re-
publiky (a dokonce na pár místech mimo
ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek. 

Hlavní jarní úklidový den byla sobota 2. dubna,
úklid probíhal ale i v dalších dnech. Do úkli-
dových akcí se zapojilo, nebo se má v plánu za-
pojit i několik skupin dobrovolníků z Jablonce
nad Nisou.

V oblasti Srnčí důl, Prosečský hřeben a sádky
uklízeli žáci a učitelé ze ZŠ Liberecká. V okolí
přehrady zorganizovala úklid skupina dobro-
volníků ze Mšena a také MŠ Mšenáček,
v Kokoníně uklízel spolek ČSOP Kokonín
a místní ZŠ. Mateřská škola Slunečnice pro
změnu uklízela v lokalitě Dolina. 

„Vězni z Rýnovic pomáhají s úklidem v růz-
ných lokalitách od první poloviny dubna. S od-
vozem pytlů pomáhají pracovníci veřejně pro-
spěšných prací,“ říká Lukáš Krámský z oddělení
správy místního hospodářství a dodává: „Všem,
kteří pomohli a pomáhají s úklidem města, ve-
lice děkujeme.“

Pokud vás akce Ukliďme Česko zajímá, chtě-
li byste o ní vědět víc, případně se zapojit a po-

moci vyčistit město a okolí od odpadků, infor-
mujte se na stránkách www.uklidmecesko.cz
nebo na oddělení správy místního hospodářství

jabloneckého magistrátu. Hlavní podzimní
úklidový den je plánován na sobotu 17. září. 

(end, lk)

Žáci ZŠ Liberecká s opadem, který vytahali z části areálu Srnčí důl. Foto archiv ZŠ Liberecká

Červnový svoz bioodpadu
Červnový svoz bioodpadu se uskuteční v so-
botu 4. a 25. června. Velkoobjemové kontej-
nery budou přistaveny na deseti místech dle
níže uvedeného rozpisu.

Při svozu bioodpadu budou moci občané do při-
stavených kontejnerů odevzdat trávu, listí, větve
a zbytky rostlinného materiálu ze zahrad apod.
Nebude zde možné odložit bioodpad živočišné-
ho původu. Prosíme občany, kteří přivezou vět-
ve, aby se snažili minimalizovat jejich objem.

Dále upozorňujeme, že je zakázáno odkládat
odpad vedle kontejnerů. V platnosti zůstává mož-
nost odložení neomezeného množství bioodpa-
du na sběrných dvorech (Proseč, Dalešická, Bel-
gická, Želivského) pro občany města zdarma.
Další svoz bioodpadu proběhne 23. července 2022.

Svoz bioodpadu 4. 6. 2022 
Jindřichovská (u parčíku) 9.00–11.20
Mlýnská × Pasecká 9.30–12.00
Pivovarská (u kontejnerů) 10.00–12.40

Žitná (u heliportu) 10.30–13.20
Blanická × Venušina 11.00–14.00
Lučanská × Zahradní 11.40–14.25
Trpasličí (u kontejnerů) 12.20–14.50
Vrchlického sady 13.00–15.15
Nerudova × Panenská 13.40–15.40
Arbesova u ZŠ 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 25. 6. 2022 
Smetanova × Mánesova 9.00–11.20
Vrkoslavice (u hasičárny) 9.30–12.00
1. máje × Hluboká 10.00–12.40
U Zastávky (u kontejnerů) 10.30–13.20
Pasířská × Ještědská 11.00–14.00
Máchova (u parku) 11.40–14.25
Dělnická × Na Svahu 12.20–14.50
Arbesova × Sněhová 13.00–15.15
Lesní × Liliová (Dolina) 13.40–15.40
U Srnčího dolu × Žítkova 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.

Foto archiv MMJN

„Sundejte nohy z plynu,“ žádají myslivci
Jarní čas patří neodmyslitelně k probouzení
přírody k životu. Každoročně sledujeme roz-
kvetlou krajinu, stromy, které obráží listím,
a neuvědomujeme si, že v tomto období hrozí
zvýšené riziko srážky se zvěří, a to zejména
s lesní. 

Na jaře se zvěř přesunuje na velké vzdálenosti,
mnohdy s mláďaty. V těchto měsících můžeme
například vysokou potkat na kraji města, u les-
ních cest, ale také v blízkosti silnic ve městě
a na výpadovkách.

„Zvěř má svoje biorytmy a migrační trasy,
které nedokáže změnit. Často vedou po stálých
trasách, které člověk přehradil silnicemi. Zvěř
si toto riziko neuvědomuje a mnohdy hyne po
střetu s vozidly. Přitom by stačilo tak málo, sun-
dat v těchto dnech nohu z plynu a jezdit obe-

zřetněji,“ říká Jaroslav Skal, lesní hospodář
a myslivec.

Nejčastěji ke střetům vozidel se zvěří dochá-
zí ve večerních, nočních a ranních hodinách.
„Zvířata se většinou pohybují ve stádech a je
více než pravděpodobné, že pokud uvidíte jed-
nu srnku, nejspíš nebude sama. Bohužel, naše
zkušenosti hovoří o tom, že řidiči nerespektují
dopravní značky o snížení rychlosti jízdy. Nej-
více střetů je na výpadovce na Prahu, na silnici
přes Dobrou Vodu, na silnici Horní Prosečí ko-
lem překladiště,“ zmiňuje nejrizikovější místa
Rudolf Čermák, předseda mysliveckého spolku
Zelené Údolí, který v těchto lokalitách hospo-
daří, a dodává: „Opakovaně žádáme řidiče, aby
zejména v těchto místech jezdili po tuto dobu
obezřetně a víc sledovali cestu a okolí, aby ne-
došlo ke střetu. V případě kolize by měli řidiči
volat policii, která nás na nehodu upozorní,
a my se postaráme o uhynulou zvěř.“ (end, js)

Březí srna sražená na Rádelské křižovatce, 
foto Jaroslav Skal



Oficiální koupání v přehradě začíná v červnu
Sice se nám na začátku června lehce ochla-
dí, ale i přesto koupací sezona u jablonecké
přehrady začne Dnem dětí, tedy 1. června,
a potrvá do konce srpna. Provoz toalet,
úklid, likvidace odpadu, služby vodních zá-
chranářů, údržba zeleně a mobiliáře stojí
městskou pokladnu každoročně téměř tři
miliony korun.

Vodní nádrž Mšeno spravuje Povodí Labe, měs-
to prostřednictvím technických služeb, pracov-
níků veřejně prospěšných prací i dobrovolníků
udržuje zeleň, cyklo a in-line stezky, sportoviš-
tě a dětská hřiště ve svém vlastnictví.

Psi mají do první přehrady v létě vstup 
zakázaný
K vodě chodí mnoho lidí se svými psími kama-
rády, jimž by také rádi dopřáli osvěžení v let-
ních vedrech. Tady však platí omezení, a to na
tzv. první přehradu, kde se psi podle vyhlášky
nesmí koupat od 1. 5. do 31. 8. „Dodržování zá-
kazu kontroluje a na bezpečnost cyklistů i in-li-
ne bruslařů dohlíží městská policie, která na
obhlídky klidu u přehrady vyráží na kolech,“
připomíná ředitel městské policie Michal Švarc.

Vyhláška vychází vstříc jak majitelům psů,
tak ostatním občanům. V období květen–září
mohou psi využívat pouze II. a III. přehradu.
V I. nádrži je v této době koupání psů zakázáno.
„Ve vyhlášce jsou také vyhrazené plochy pro
volný pohyb psů, ovšem včetně časového vyme-
zení – v parku pod hrází a na Tajvanu se psi

mohou bez vodítka proběhnout mezi 19.30
a 7.30, tedy ráno a večer,“ shrnuje vyhlášku ve-
doucí oddělení právního a veřejných zakázek
Jiří Kučera, který dodává, že od září do dubna,
kdy lidé přehradu ke koupání využívají zcela
minimálně, mohou psi do vody i v první pře-
hradě.

Odpadkové koše často neodolají útoku
vandalů
Kolem přehrady je celkem osm veřejných toalet
a čtyři sprchy, které udržují technické služby.
Otevřené jsou od 8 do 20 hodin a jejich užívání
je zdarma. Na každém břehu přehrady jsou už
otevřené jedny toalety, a to u Prutu a další
u Základny. Od toalet v blízkosti stánků s ob-
čerstvením mají provozovatelé klíče, aby hosté
měli přístup i po osmé večerní. Stejně jako
o sociální zařízení, i o úklid a likvidaci odpad-
ků se starají Technické služby Jablonec nad
Nisou. Kolem přehrady je pětatřicet odpadko-
vých košů. „Ačkoliv tu byl instalovaný poměrně
bytelný mobiliář, přesto každý rok musíme od-
padkové koše opravovat nebo vyměňovat, pro-
tože je stále nějací vandalové ničí,“ říká Štěpán-
ka Gaislerová, vedoucí oddělení správy veřejné

zeleně. Návalu odpadků pomáhá každý rok
v koupací sezoně odolávat kromě pevně insta-
lovaných odpadkových košů také 23 kovových
konstrukcí na pytle na směsný odpad a 10 kon-
strukcí na žluté pytle ke sběru plastů.

Nová podoba přehrady
Už letošní koupající se měli těšit z nových toa-
let, převlékáren, sprch i stánků s občerstvením.
Respektive z části nového zázemí ve sjednoce-
né podobě. Projekt, na který město vyhlásilo
soutěž v roce 2020, stále trvá, ale stavba začne
oproti původnímu plánu až na podzim. „S rea-
lizací počítáme po skončení letošní sezóny.
Samotné stavební řízení v bezprostřední blíz-
kosti vodní nádrže je složitější, než v jiných lo-
kalitách. Dlouhodobě řešíme shodu s Povodím
Labe, které má hlavní slovo u projednávaných
změn,“ vysvětluje náměstek pro rozvoj města
Petr Roubíček. 

Realizace nového zázemí by měla začít ob-
jektem u Prutu. Následovat by ji měla stavba to-
alet místo těch zastaralých a dožilých u Základ-
ny. Oba objekty by město chtělo začít budovat
odhadem letos v říjnu.

(jn)
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Vodní záchranáři jsou vybaveni a připraveni
Také letos bude Vodní záchranná služba
(VZS) Jablonec nad Nisou zajišťovat letní
služby na jablonecké přehradě. Pro návštěv-
níky je k dispozici na základně na Tajvanu
každý den od 8 do 20 hodin, a to od soboty
25. června až do neděle 4. září.

V pohotovosti jsou vždy tříčlenné posádky, při-
pravené okamžitě zasáhnout a poskytnout tech-
nickou nebo první pomoc na březích i ve vodě.
„Nejméně jednou denně preventivně objíždíme
břehy přehrady. Pokud nás tak během svého
pobytu u vody budete potřebovat, stačí vytočit
číslo 112, neboť jsme v neustálém spojení s dis-
pečinkem ZZS i HZS (KOPIS). Pro bezpečný
a rychlý transport na místo nahlášené události
máme k dispozici loď Pioner Multi a od loňské-
ho roku také zcela novou loď Adventure, která
dokáže plout rychlostí až 60 kilometrů za hodi-
nu a být tak na místě události během pár mi-
nut,“ říká předseda jabloneckého VZS Jakub
Mottl.

Díky podpoře města Jablonec nad Nisou ma-
jí vodní záchranáři zapůjčenou i záložní loď
Steady, záchranné pásy, neopreny a radiostani-
ce. „Ve výbavě máme i velký lékařský batoh
s automatizovaným externím defibrilátorem
(AED) a osobní lékárny,“ zmiňuje vybavení,

kterým VZP disponuje Pavel Pažout, zástupce
předsedy.

Kolem vodní nádrže Mšeno jsou rozmístěny
informační tabule a pod některými z nich na-
leznete bedny s víkem, v nichž v případě potře-
by během léta jsou umístěny záchranné kruhy
s lanem, které můžete kdykoliv využít a hodit
tonoucímu. „Na tabuli se pak vyskytuje mapa
přehrady Mšeno, a mimo jiné i důležitá telefon-
ní čísla na záchranné složky v případě nenadá-
lých situací a také rady, jak se bezpečně chovat
u vody,“ upozorňuje na důležité kontakty, které
mohou pomoci při záchraně tonoucího Anna
Kvíčalová, velitel stanice PP na přehradě Mšeno.

Vodní záchranáři letos připravují brožuru,
kde se čtenáři dozví vše výše zmíněné, a mimo
to i informace ohledně letních služeb na vodní
ploše Mšeno a činnosti VZS. Součástí bude i ná-
borový letáček. Do plaveckého oddílu se může
přidat mládež od 11 let kdykoliv v průběhu ro-
ku, horní věková hranice není omezená. Bro-
žuru si případní zájemci mohou vyzvednout ve
spolkovém domě či na stanovišti Vodní zá-
chranné služby – Tajvan v průběhu letních
prázdnin.

„Během léta chystáme školení první pomoci
pro veřejnost, kde si bude možné vyzkoušet
i resuscitaci, nebo hod házecími pomůckami.
Přesný termín a podrobné informace budou za-
včas vyvěšeny na internetových stránkách
www.vzs-jablonec.cz či na sociálních sítích,“
nastiňuje plán na léto Mottl.

VZS několik let usiluje o nové zázemí pro let-
ní služby, které by splňovalo základní materiál-
ně-technické a hygienické požadavky. „Nic-
méně stále jednáme s městem a čekáme. Dou-
fáme, že již příští rok budeme návštěvníkům
vodní nádrže Mšeno k dispozici na novém pře-
hledném a bezpečném prostranství,“ neztrácejí
víru v lepší zázemí jablonečtí záchranáři. 

(ak, pp, end)

Foto archiv VZS

Foto Jiří Endler

Informační tabule jsou rozmístěny 
kolem přehrady, foto Jiří Endler
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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.

Vedoucí oddělení životního prostředí
a státní památkové péče na odboru
stavebním a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedou-
cího oddělení životního prostředí a státní pa-
mátkové péče na odboru stavebním a životního
prostředí, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání v oblasti práva, ochrany životního prostředí či
památkové péče; znalost právních předpisů na úse-
ku ochrany životního prostředí a památkové péče
a předpisů souvisejících včetně znalosti postupů
podle správního řádu; zkouška zvláštní odborné
způsobilosti na požadovaném úseku výhodou; dob-
rá orientace v prostředí výkonu přenesené působ-
nosti státní správy; výborné komunikační a vyjed-
návací schopnosti; schopnost řídit středně velký
kolektiv; aktivní přístup k řešení problémů; flexi-
bilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost; uži-
vatelská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); řidičský průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně velkého
pracovního kolektivu, který má na starosti výkon
státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny,
ochrany zemědělského půdního fondu, ochranu
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 působností.

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

Přihlášky do 8. června 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; absolvo-
vání zkoušek odborné způsobilosti výhodou; orga-
nizační, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; pracovní flexibilita, schopnost
samostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení, odol-
nost vůči stresu; schopnost pružně rozhodovat
a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost; časová
flexibilita (práce i mimo stanovenou pracovní do-
bu); 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 sociálně právní ochrany dětí dle přísluš-
né legislativy (zejména zákon o sociálně právní
ochraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon) na
úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále pak
kolizní opatrovnictví při zastupování nezletilých
dětí, preventivní a poradenská činnost, spolupráce
se soudy, orgány činnými v trestním řízení, ústav-
ními zařízeními, školami, neziskovými organiza-
cemi a dalšími institucemi, které se na výkonu
SPOD podílejí.

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

Přihlášky do 8. června 2022 do 11 hodin.

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

Kvalifikační předpoklady: vzdělání v oboru
právo a právní věda, příp. sociální práce; dobrá
orientace v prostředí výkonu státní správy nebo
samosprávy výhodou; výborné komunikační a vy-
jednávací schopnosti, aktivní přístup k řešení pro-
blémů; flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpo-

vědnost; uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); dobrá orientace v právním řádu
České republiky a právu Evropské unie; znalost
práce s automatizovanými systémy právních in-
formací, řidičské oprávnění skupiny B.

Popis vykonávané práce: provádění konzultač-
ní a poradenské činnosti v oboru státní správy ne-
bo samosprávy. Výkon dílčích právních činností
v jednotlivých oborech státní správy nebo samos-
právy včetně zastupování veřejných zájmů v soud-
ních sporech, a to v agendě veřejného opatrovnic-
tví.

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

Přihlášky do 8. června 2022 do 11 hodin.

Vedoucí odboru územního a strategického
plánování
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí od-
boru územního a strategického plánování,
12. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: adekvátní vzdělání,
nejlépe v oblasti územního plánování, architektu-
ry, veřejné správy výstavby atd.; dlouholeté (min.
5 let) zkušenosti z oboru a úspěšně složená zkouš-
ka zvláštní odborné způsobilosti; velmi dobrá
orientace v prostředí (především v legislativě) vý-
konu územně plánovacích činností v úřadě obce
s rozšířenou působností; orientace či zkušenosti
v oblastech souvisejících s územně plánovací čin-
ností výhodou (např. agendy stavebního úřadu,
dotčených orgánů státní správy atd.); zkušenosti
s týmovou spoluprací; schopnost řídit menší ko-
lektiv; velmi dobré komunikační a vyjednávací
schopnosti vč. schopnosti veřejného vystupování
(orgány obcí, veřejná projednávání atd.).

Popis vykonávané práce: vedoucí odboru územ-
ního a strategického plánování je v pozici vedou-
cího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., který je
zodpovědný za řízení menšího odboru s význam-
nými kompetencemi. V jeho funkční příslušnosti
je výkon správních činností, zejména na těchto
úsecích: územní plánování vč. pořizování územně
plánovací dokumentace v rámci úřadu obce s roz-
šířenou působností Jablonec nad Nisou; strategic-
ké plánování a tvorba a aktualizace koncepčních
rozvojových dokumentů města (strategický plán
města, akční plán atd.). Od vedoucího odboru se
očekává nejen koordinace činností jednotlivých
pracovníků odboru, ale také schopnost aktivního
výkonu na úseku pořizování územně plánovací
dokumentace.

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

Přihlášky do 8. června 2022 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Jablonecký Den IZS i po internetu
Letošní den Integrovaného záchranného
systému (IZS) v Jablonci nad Nisou bude
28. června od 9 hodin na Horním náměstí.
Ti, kdo se celý rok starají o naši bezpečnost,
zdraví a životy, budou svou práci prezento-
vat veřejnosti. 

Program bude opět zajímavý a nabitý. „Předsta-
ví se Policie ČR včetně psovodů a jízdního od-
dílu, zdravotnická záchranná služba, hasiči
profesionální i dobrovolní, Nemocnice Jablo-
nec, Horská služba ČR, Vězeňská služba ČR,
Vodní záchranná služba ČČK, Besip, Český čer-
vený kříž a další,“ jmenuje účastníky setkání na
jabloneckém Horním náměstí Vratislav Pavlín,
vedoucí oddělení krizového řízení, a pokračuje:
„Vedle ukázek zásahů a činnosti záchranářů
a bezpečnostních sborů si bude možné pro-
hlédnout nejnovější záchranářskou techniku,

pro děti budou připravené znalostní soutěže
a hry, bude možné si procvičit i střelbu na lase-
rové střelnici.“ Také letos bude na Horním ná-
městí velkoplošná obrazovka, tím pádem uvidí
všichni i to, co by ze zadních řad neviděli, a dě-
ní na náměstí bude možné sledovat také z do-
mova přes PC díky živému přenosu. 

Na Horním náměstí skončí program kolem
šestnácté hodiny. „Předpokládáme, že poté pro-
běhne ještě na vodní hladině mšenské přehra-
dy ukázka akce, na které se bude podílet vodní
záchranná služba s leteckou záchrankou,“ do-
plňuje Pavlín. Všechny složky IZS jsou podle je-
ho slov na „svůj“ jablonecký den důkladně při-
pravené. Teď jen zbývá si přát, aby se vydařilo
počasí a také aby záchranáři mohli své umění
předvádět jen naoko na náměstí a nemuseli
místo toho zasahovat u skutečných případů. 

(red)
Foto archiv MMJN
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Od 1. ledna do 20. května úředníci správního
odboru odbavili více než 32 tisíc klientů. „Jed-
nalo se přitom o občany nejen ze správního ob-
vodu Jablonec, ale také z okolních, mnohdy
i vzdálených obcí a měst. Kromě toho jsme za-
jišťovali terénní služby pro imobilní občany,
např. externí ověřování podpisů, sbírali jsme
žádosti i vydávali občanské průkazy přímo
v domácnostech klientů či ve zdravotnickém,
sociálním a jiném zařízení,“ říká Petr Karlov-
ský, vedoucí odboru.

Ve zmíněné době se na odboru vydalo téměř
10 tisíc osobních dokladů (občanských a řidič-
ských průkazů či cestovních pasů), z nichž si
téměř třetinu odnesli občané mladší 15 let, re-
spektive jejich zákonní zástupci. Zároveň úřed-
níci vydali širokou škálu dalších dokumentů, ať
už technické průkazy vozidel, různá osvědčení,
rodné, oddací i úmrtní listy, duplikáty dokladů,
živnostenská oprávnění atd.

„V současné době byla zrušena místní pří-
slušnost u výrazné většiny správních a jiných
souvisejících agend, a tak si mohou lidé až na
výjimky vyřídit své záležitosti v podstatě na ja-
kémkoli úřadě obce s rozšířenou působností
v celé ČR. Jablonecký správní odbor si svým
vstřícným přístupem, krátkými čekacími doba-
mi i lhůtami k vyřízení žádostí vysloužil pověst
kvalitního vstřícného úřadu, o čemž svědčí i ví-
tězství v rámci Libereckého kraje v anketě Mi-
nisterstva vnitra Přívětivý úřad 2021,“ chlubí se
oceněním Karlovský. 

A tak jablonecký magistrát navštěvují dnes kro-
mě místních i přespolní, především ze sousední-
ho většího Liberce. Kladem je příznivá úřední
doba a první úřední sobota v měsíci i pro neob-
jednané jako bonus. „Není výjimečné, že v úřední
sobotu oddělení správních a dopravně správ-
ních agend vyřídí i více než 100 žadatelů,“ zmi-
ňuje sobotní počty vedoucí odboru.

Nespornou výhodou je objednávkový systém
prostřednictvím mobilu nebo městského webu,
přičemž klient může navíc sledovat postup vy-
řízení své záležitosti. Samozřejmostí pak je tře-
ba platba kartou.

Využívejte celou pracovní dobu
K nejvytíženějším pracovištím odboru patří od-
dělení matriky a správních agend. To doporu-
čuje občanům využívat úřední hodiny v celém
rozsahu, neboť v nejexponovanějších časech,
tedy v pondělí a středu mezi 15. a 17. hodinou,
bývá úřad pravidelně zahlcený nebývalým ná-
porem klientů a řadu z nich pak odbor nestih-
ne odbavit.

Občanské průkazy (OP)
Zákonnou povinností každého občana je nejpo-
zději do 30 dnů od 15. narozenin požádat o vy-
dání občanského průkazu. Při ztrátě, odcizení,
zničení, poškození, po změně stavu, adresy
a příjmení je rovněž povinné neprodleně požá-
dat o vydání nového OP, jelikož po 45 dnech od
změny automaticky končí jeho platnost. V pří-
padě docházející platnosti OP může držitel po-
žádat o vydání nového bez úhrady správního
poplatku již šest měsíců předem. Předčasně (na
vlastní žádost a bez udání důvodu) je možné
požádat o vydání OP kdykoliv se správním po-
platkem 200 Kč. Za správní poplatek je možné
zažádat o vydání OP ve zkrácené lhůtě, a to

v pracovních dnech do 24 hodin (osoba nad 15
let za 1000 Kč / u osob do 15 let za 500 Kč), ne-
bo do pěti pracovních dnů (osoba nad 15 let za
500 Kč / u osob do 15 let za 300 Kč).

Cestovní doklady (CD)
U standardního cestovního dokladu vydávané-
ho do 30 dní je správní poplatek 600 Kč u obča-
na nad 15 let; do 15 let je vydáván dětský za 100
Kč. Vydání pasu ve zkrácené lhůtě v pracovní
dny do 24 hodin (osoba nad 15 let 6 000 Kč / do
15 let 2 000 Kč), nebo do pěti pracovních dnů
(nad 15 let 3 000 Kč / do 15 let 1 000 Kč). O vy-
dání obou dokladů je možné požádat u které-
hokoliv úřadu obce s rozšířenou působností
(ÚORP), tedy i mimo trvalé bydliště. Za 100 Kč
je možné si doklad vyzvednout na kterémkoliv
ÚORP, avšak je to třeba uvést už při podání žá-
dosti. Ve zkrácených lhůtách je možné o vydání
dokladu požádat také u Odboru správních čin-
ností Ministerstva vnitra (OSČ MV), přičemž
ten do 24 hodin vyhotovený si občan převezme
jedině u OSČ MV, zatímco doklad do pěti pra-
covních dnů také u ÚORP, kde žádal.

O občanské průkazy a cestovní pasy lze žádat
na jabloneckém oddělení matriky a správních
agend v 1. poschodí budovy Komenského 8.
Objednat se lze předem formou SMS/e-mail
(viz www.mestojablonec.cz) nebo v informač-
ních střediscích v přízemí radnice či budovy
Komenského 8.

Upozornění pro řidiče
Každý se může informovat o stavu svého bodo-
vého konta ve výpisu z evidenční karty řidiče
buď na registru řidičů v oddělení dopravně
správních agend, nebo na všech pracovištích
Czech Pointu (více na www.mestojablonec.cz
v sekci Magistrát/záložka Životní situace/osob-
ní doklady). Počet pokut spojených s udělením
trestných bodů roste, řidičů s 12 trestnými body
a automaticky uděleným ročním zákazem říze-
ní je stále více. Mnozí se domnívají, že např. za
jízdu bez bezpečnostních pásů či telefonování
během ní jen zaplatí pokutu 100–500 Kč a jsou
pak nemile překvapení oznámením o 12 trest-
ných bodech. Další neví, že mohou jednou roč-
ně absolvovat kurz bezpečné jízdy a tak si od-
mazat tři body.

Pro snoubence před svatbou
Matriční úřad zajišťuje sňatky v obřadní síni
radnice, ale i mimo ni na jiném vhodném mís-
tě, např. na loukách či v penzionech v Jizer-
ských horách. Matriční obvod zahrnuje kromě
Jablonce také Janov n. N., Bedřichov, Josefův
Důl, Lučany n. N., Nová Ves n. N., Maršovice a Da-
lešice. Letní svatební termíny jsou už z 90 %
obsazené. Matriční úřad však myslí i na snou-
bence, kteří chtějí svůj stav stvrdit pouze úřed-
ním sňatkem. Ten se uzavírá v předsálí obřadní
síně bez hudebního doprovodu a slavnostního
proslovu obřadníka (více na www.mestojablo-
nec.cz). (pek)

Správní odbor je
od února velmi vytížený

Nejvytíženějším pracovištěm magistrátu v Komenského ulici je v současné době oddělení
matriky a správních agend, především na úseku osobních dokladů, kde je návštěvnost
zvýšená řádově o stovky procent. Je dáno i tím, že byla u výrazné většiny správních
a souvisejících agend zrušena místní příslušnost a až na výjimky si můžete k vyřízení
záležitostí zvolit jakýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Protože jablonecký odbor
správní je známý svým vstřícným přístupem, volí lidé často právě ten. Ne nadarmo se
Jablonec honosí titulem Přívětivý úřad v Libereckém kraji 2021 od Ministerstva vnitra.

Foto Petr Karlovský

Foto Jiří Endler
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Rada města Jablonec nad Nisou v souladu se zá-
kony vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky.

Nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. 7. 2022, popř. dle dohody.

Požadavky: splnění předpokladů pro výkon
funkce ředitele školy stanovených zákonem č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů znalost problematiky řízení školství
a příslušných právních předpisů, občanská a mo-
rální bezúhonnost, plná způsobilost k právním
úkonům, zdravotní způsobilost, organizační, řídicí
a komunikační schopnosti.

Náležitosti přihlášky do konkurzního řízení:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. ko-
respondenční adresa, telefon, e-mail, datum
a vlastnoruční podpis.

K přihlášce ke konkurznímu řízení přiložte
(vzory ke stažení na www.mestojablonec.cz):
úředně ověřenou kopie dokladů o dosaženém
vzdělání (v případě dosažení odborné kvalifikace
v jiném, než českém jazyce je nutné doložit úřed-
ně ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky
z českého jazyka), doklad o celkovém průběhu za-
městnání a délce pedagogické praxe potvrzený po-
sledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný
druh vykonávané práce a přesné časové vymezení,
strukturovaný životopis (opatřený datem a podpi-
sem uchazeče), lékařské potvrzení o způsobilosti
k výkonu daného pracovního místa, které nesmí
být starší než dva měsíce, vlastní nástin koncepce

dalšího rozvoje školy (max. 4 strany formátu A4)
včetně čestného prohlášení o vlastním autorství
koncepce, výpis z evidence Rejstříku trestů, který
nesmí být starší než 3 měsíce, čestné prohlášení
o plné způsobilosti k právním úkonům.

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, písemný
souhlas a koncepci dalšího rozvoje školy je nutné
vlastnoručně podepsat. Ke konkurznímu řízení
budou přijaty pouze přihlášky doložené komplet-
ními doklady.

Adresa pro doručení přihlášek: Magistrát měs-
ta Jablonec nad Nisou, Oddělení školství – Zdeňka
Květová, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad
Nisou.

Způsob a termín podání přihlášky: Přihlášku
s požadovanými doklady včetně příloh zaslat do-
poručeně na výše uvedenou adresu nebo donést
v uzavřené obálce osobně na podatelnu MMJN. 

Obálku nutno označit takto: KONKURZ
ZŠ JABLONEC NAD NISOU-MŠENO, MOZARTO-
VA 24 – NEOTVÍRAT.

Termín podání přihlášky: nejpozději do pon-
dělí 6. června 2022 do 12.00 hodin.

Konkurzní komise bude posuzovat vhodnost
uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě
přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného ze-
jména na pedagogické aspekty práce ředitele ško-
ly, pedagogickou koncepci uchazeče, jeho před-
stavy o vedení pedagogického sboru, znalosti v ob-
lasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost
koncepční práce v oblasti školství, výchovy
a vzdělávání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurz-
ní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvo-
du. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě
jiného nástroje personálního výběru, než je řízený
rozhovor. Mohou být využity psychodiagnostické
nástroje zaměřené na osobnost vedoucího a jeho
manažerský styl. V případě využití psychodia-
gnostických nástrojů bude způsob administrace
upřesněn.

Upozornění uchazečům:
Při zpracování osobních údajů bude postupováno

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpraco-
váním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR) a dle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. 

Případné dotazy na telefonu 483 357 270 nebo
483 357 322. Celé znění inzerátu na webu města.

■ Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Mozartova

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

Mezinárodní partnerské vztahy opět ožívají
V pátek 6. května navštívil jabloneckou radnici
Stefan Bosse, starosta německého města Kauf-
beuren, aby oživil partnerské postkovidové
vztahy obou měst. Setkal se s primátorem Jiřím
Čeřovským a jeho náměstkem Milanem Kou-
řilem. Hlavním tématem setkání bylo plánová-
ní společných aktivit v roce 2022.

Primátor Kaufbeuren Stefan Bosse se v tento ter-
mín do Jablonce nevypravil náhodou. Ve čtvrtek
5. května se v budově pražského Zastoupení Svo-
bodného státu Bavorsko v České republice konal
Den česko-bavorského komunálního partnerství,
kde Bosse prezentoval vznik partnerství mezi
Kaufbeurenem a Jabloncem a jeho dnes již třinác-
tileté trvání. Sklidil velký úspěch a toto výjimečné
partnerství bylo označeno za good practice (tj. pří-
klad dobré praxe) a stalo se inspirací pro ostatní
komunální přátelství.

Na konci června zavítá na jablonecké Gymná-
zium Dr. Antona Randy skupina kaufbeurenských
gymnazistů, aby navázala na dlouhodobou mezi-
gymnazijní družbu. „V červenci se po dvouletém
výpadku, prvním v několikasetleté historii, bude
opět konat oblíbený Taenzelfest,“ prozrazuje Kate-
řina Hujerová, která má na starosti agendu part-
nerských měst, a dodává, že naše město bude ten-

tokrát v Kaufbeuren reprezentovat náměstek pri-
mátora Milan Kouřil spolu se Spolkem jablonec-
kých dam a pánů a Mladou dechovkou. Na září
přijal primátor Jablonce Jiří Čeřovský pozvání na

oslavy 75. výročí vzniku městské části Neugab-
lonz. Toto výročí připadlo již do roku 2021, ale
oslavy byly kvůli covidu přesunuty až na letošek.

(mj)

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN
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Jablonečtí atleti na radnici
Jablonecká atletika si letos připo-
míná 75 let od svého vzniku.
Primátor Jiří Čeřovský společně
s náměstkem Davidem Mánkem
pozval zástupce atletů k nefor-
málnímu setkání na radnici, při
kterém jim předal drobné dárky.
Na oplátku předseda atletického
oddílu TJ LIAZ Dušan Molitoris
obdaroval primátora oddílovou
sportovní soupravou v zelené
a černé barvě. Tím největším da-
rem města oddílu však bezpo-
chyby bude oprava části technic-
kého sektoru u disku, rozběžiště
skoku o tyči, skoku do výšky,
skoku dalekého a hodu oštěpem. 

Atleti si své kulatiny připomí-
nají samozřejmě významnými
závody – oslavy odstartoval dub-
nový mezinárodní mítink Jablonecká hala 2022, dalšími významnými letošními milníky jsou Mladá Evropa,
MČR žáků a žákyň v září a říjnové slavnostní setkání všech atletických talentů minulých i současných. 

Nominujte
osobnosti
na cenu města
Cena města Pro meritis, veřejné oce-
nění za přínos k rozvoji města, ob-
čanského života či dobrého jména
města, je předávána každoročně
v úvodu Novoročního koncertu.

Znáte-li někoho, kdo by si toto
ocenění zasloužil, pošlete návrh na
jeho nominaci do 30. června 2022,
a to buď poštou na adresu: Ma-
gistrát města Jablonec nad Nisou,
kancelář primátora, Mírové ná-
městí 19, Jablonec nad Nisou nebo
e-mailem: matechova@mestojab-
lonec.cz. 

Návrh musí obsahovat krom jmé-
na, data narození, místa bydliště
nominovaného, také zdůvodnění
nominace a souhlas navrhované-
ho vyjádřený jeho podpisem. Chy-
bět by neměl ani kontakt na osobu,
která nominaci podává.

Aktuality nemocnice
Po několika vlnách epidemie je si-
tuace v jablonecké nemocnici ko-
nečně stabilní. Obnovila se veške-
rá akutní i neakutní péče. Zrušené

plánované výkony postupně jed-
notlivá oddělení řeší. Bohužel není
v současné době možné, z perso-
nálních důvodů, plně obnovit chod
osteologie. 

Mimo jiné probíhají v nemocni-
ci i stavební práce spojené s revita-
lizací jednotlivých pracovišť tak,
aby byla funkční a poskytovala
komfort pro pacienty i zaměstnan-
ce. V rámci programu REACT-EU,
financovaného z evropských struk-
turálních fondů, běží postupná
obnova části přístrojů na radio-
diagnostickém oddělení a na gastro-
enterologii. 

Dále se připravuje vybudování
urgentního příjmu, na který již má
nemocnice stavební povolení. Ne-
mocnice však musí zatím čekat na
dotaci, jelikož by nebyla schopna
tuto akci financovat z vlastních
prostředků. 

Pomozte 
ukrajinským dětem
Jablonec nad Nisou se připojuje
k veřejné sbírce Libereckého kra-
je, která má pomoci především
ukrajinským sirotkům a dětem
z Vinnycké oblasti. Hračky pro
venkovní i vnitřní použití, sportov-

ní potřeby, dětské oděvy, spodní
prádlo a boty pro děti ve věku 0–15
let, potřeby osobní hygieny, plenky
pro děti, osušky, ručníky, ložní prád-
lo, úklidové prostředky a domácí
chemii můžete nosit do skladu
v garáži v budově Městské policie
Jablonec (přístup je mezi budovou
městské policie a obchodní akade-
mií z ulice Hasičská). Sbírka bude
probíhat každý pracovní den v čase
od 13 do 17 hodin. Bližší informa-
ce získáte na telefonu: 724 178 304.

Výzva Nadace 
Jablotron
Máte volný byt či chatu, zvažujete
je nabídnout ženám s dětmi
z Ukrajiny, ale máte obavy do toho
jít sami? Pojďte do toho s naší na-
dací! Spojme síly a společně uby-
tujme další rodinu, kterou tak při-
blížíme práci a školám. 

V našem rekreačním areálu pod
Kozákovem zajišťujeme pro ma-
minky s dětmi ubytování a stravu.
Zotaví se u nás po těžké cestě a po-
můžeme jim vyřídit všechny po-
třebné dokumenty. Jakmile se
nám podaří najít v regionu stálejší
bydlení, přesuneme je tam a do
areálu přijmeme další uprchlíky.

Všechny máme několikatýdenním
zapojením do provozu areálu pro-
věřené a víme, koho bez obav do-
poručit jako slušné nájemníky.

Nabídnete-li svoji nemovitost na
Liberecku či Jablonecku např. jen
za cenu energií, Nadace Jablotron
ji od vás pronajme, převezme tím
garance a do podnájmu pro vás
vybere vhodnou rodinu. Nadále je
pak budeme podporovat. Později,
pokud se podaří maminkám najít
stálý příjem, je možné dohodnout
částečnou nebo plnou úhradu ná-
jmu přímo majiteli. V případě zá-
jmu o spolupráci nás kontaktuje
na e-mailu nadace@jablotron.cz.

Oceněné pedagožky
Liberecký kraj ocenil vybrané pe-
dagogické pracovníky ze škol
a školských zařízení v regionu.
Ocenění za dlouhodobou pedago-
gickou činnost získaly také Alena
Francová, pedagog volného času
z Domu dětí a mládeže Vikýř,
a Alena Srbová, učitelka ze Zá-
kladní školy Mozartova ulice v Jab-
lonci nad Nisou. 

Slavnostní setkání se konalo
v prostorách Základní umělecké
školy Frýdlantská v Liberci.

Den mladých zdravotníků se konal v květnu v areálu Hasič-
ského záchranného sboru v jabloneckém Mšeně. Zdravot-
nické týmy složené ze žáků základních škol soupeřily ve
zdravovědě i ve vědomostním kvízu. Foto archiv Městská
policie Jablonec nad Nisou.

Zpěvačka Lucie Kovářová (na snímku) zvítězila ve celostát-
ním finále soutěže ZUŠ. Pěvecké trio Kateřina Cimbálová,
Anna Petrýdesová, Barbora Pokorná skončilo na 3. místě.
Děvčata vedou Jarmila Klokočníková a Blanka Šubrtová.
Foto Petra Hajská

■ Vítání občánků
Sobota 14. května 2022
Sebastian Moravec, Izabela Hadra-
vová, Vít Jeřábek, Antonín Barák,
Vojtěch Záděra, Lenka Ratkie-
wiczová, Samuel Vogt, Samuel Bos-
kovc, Bartoloměj Puš, Martin Zají-
ček, Stella Šrámková, Julie Vorlová,
Izabela Němečková, Tomáš Hla-
dík, Daniel Cincibus.

■ Blahopřejeme
Stoletá jubilantka
z Jabloneckých Pasek
Sté narozeniny oslavila paní Vale-
rie Kopalová, která žije v Domově
důchodců v Jabloneckých Pasekách.
K významnému životnímu jubileu
jí byl popřát primátor Jiří Čeřov-
ský a náměstek David Mánek. 

Paní Valerie se narodila 6. 5. 1922
v Jablonci nad Nisou v německé
rodině a až do dospělosti bydlela
v Pražské ulici, kde pak do roku
1989 žila i s manželem. 

Hajda Hulcká slaví 80
Koncem června se naše maminka
a babička paní Hajda Hulcká doží-
vá krásných 80 let. Do dalších let
hodně zdraví, štěstí, životního elá-
nu a pohody za všechny přejí dce-
ra a syn s vnučkami.

Foto Zdeňka Vokatá

Předseda AO TJ LIAZ Dušan Molitoris předává dar primátorovi, foto archiv MMJN
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Hospodaření za rok 2021 skončilo 
přebytkem 
Statutární město Jablonec nad Nisou má schvá-
lený závěrečný účet. V roce 2021 hospodařilo s pro-
vozním saldem 206 mil. korun. Po roce 2020, kdy
město mělo historicky nejlepší výsledek, provoz-
ní saldo mírně pokleslo, i přesto hospodaření
Jablonce skončilo přebytkem 92,5 mil korun.

Rozpočet na rok 2021 byl ve výši 1 203 127 tis. Kč,
v průběhu roku pak radě a zastupitelstvu města od-
bor ekonomiky předložil celkem 14 rozpočtových
opatření. V roce 2021 město dosáhlo celkových pří-
jmů ve výši 1 166 mil. Kč a celkových výdajů ve
výši 1 073 mil. Kč. Hospodaření Jablonce skončilo
přebytkem 92,5 mil. korun a provozní saldo činilo
206 mil. korun. Město uhradilo splátky v souhrnné
výši 20,1 mil. Kč a k uhrazení zbývá něco přes
123 mil. korun. Na daních ze státního rozpočtu měs-
to loni obdrželo 729 mil. Kč, což je oproti roku 2020
o 69 mil. Kč více a o 23 mil. Kč více než v roce 2019. 

„Hospodaření se podařilo udržet i přes probíhají-
cí pandemii na velmi dobré úrovni. Úvěr ve výši 150
mil. Kč od Komerční banky z roku 2017 má zůsta-
tek 99 999 600 Kč. Na splátkách úvěrů město uhra-
dilo 16 666,8 tis. Kč, na splátkách energetických
opatření EPC 3 819 tis. Kč,“ vypočítává ekonomický
náměstek Milan Kouřil a dodává: „V roce 2021 měs-
to uzavřelo s ČSOB smlouvu o účelovém úvěru ve
výši 20 mil. Kč na opravy bytového fondu, na něž
jsme do konce roku načerpali 3,9 mil. Kč. 

Zůstatek finančních prostředků byl k 31. 12. 2021
ve výši 300 129 tis. Kč, z toho zůstatek na účtech
města ve výši 104 529 tis. Kč. Auditor v závěru své
zprávy o hospodaření města uvedl, že nezjistil žád-
né chyby a nedostatky. 

V červenci se bude opravovat část 
atletického stadionu
Jablonec nad Nisou opraví povrch části technic-
kého sektoru lehkoatletického stadionu Střelni-
ce. Plocha o rozloze přesahující 1 600 m2 vyjde na
1,7 mil. korun včetně DPH. Na opravu má firma
maximálně tři červencové týdny. 

Z finančních důvodů musel být zrušený plánovaný
retoping celého lehkoatletického stadionu. „Vedení
města se však rozhodlo opravit část sportovního po-
vrchu, který je po 18 letech užívání v havarijním

stavu a hrozí, že se na něm sportovci zraní,“ ko-
mentuje stav jablonecký náměstek primátora pro
ekonomiku a majetek Milan Kouřil.

Město proto vyhlásilo veřejnou zakázku na opra-
vu povrchu části technického sektoru u disku, roz-
běžiště skoku o tyči, skoku do výšky, skoku daleké-
ho a hodu oštěpem. „O zakázku projevily zájem tři
společnosti s nabídkovou cenou v rozmezí od 1,7
do dvou milionů korun. Zakázku bude realizovat
firma TUBEKO SPORT, spol. s r. o.,“ uvádí náměs-
tek Kouřil s tím, že firma s nejvhodnější nabídkou
za 1,731 mil. Kč včetně DPH má na opravu maxi-
málně tři týdny v červenci, jinak je stadion obsaze-
ný závody. 

Školy, terminál nebo park se uchází 
o dotace z ITI
Jablonečtí zastupitelé schválili předložení měst-
ských záměrů do Výzev ITI Liberec-Jablonec nad
Nisou. Město by rádo získalo dotace na terminál,
park a modernizaci škol. Předpokládaná alokace
EU pro ITI Liberec – Jablonec nad Nisou činí té-
měř 3 mld. korun. 

Jablonec nad Nisou chce do programu ITI zahr-
nout např. Terminál VOD, revitalizaci Tyršových sa-
dů, modernizaci šesti základních škol a rozšíření
kapacity jedné mateřské. „U projektů zařazených do
ITI se klade velký důraz jak na integrovanost řeše-
ní, tak i na projektovou a stavební připravenost, ne-
boť do poloviny roku 2025 se musí zažádat o cca 20 %
alokace, což v případě ITI Liberec – Jablonec nad Ni-
sou znamená proinvestování necelých 300 mil. Kč.
Realizace a příprava projektů musí být rychlá
a města musí být připravená,“ říká náměstek Petr
Roubíček.

Vlivem ekonomické situace či dalších okolností
mohou nastávat jak v projektech, tak i v prioritách
žadatelů určité změny. „Pokud žadatel odstoupí od
projektu, který byl součástí ITI, může ho nahradit
projekt ze zásobníku. Pokud by nebylo čím nahra-
dit, může to ohrozit celé čerpání ITI. V tom případě
by mohl být žadatel penalizován,“ upozorňuje Iveta
Habadová, vedoucí oddělení dotací jabloneckého
magistrátu. 

Podrobné informace k ITI Liberec – Jablonec nad
Nisou včetně vyhlášených výzev jsou na webových
stránkách www.liberec.cz/iti. (jn)

■ Dotace pro sport,
kulturu a vzdělávání
Rada i Zastupitelstvo statutárního
města Jablonec nad Nisou projedná-
valy řadu dotačních programů na
podporu celoroční činnosti z oblasti
sportovní, kulturní nebo výchovy
a vzdělávání či na pořádání jejich ak-
cí nebo cyklu akcí. Předmětem jedná-
ní byly také víceleté a individuální do-
tace. 

„Rada města projednává dotace z u-
vedených programů do výše 50 tis. ko-
run, zastupitelstvo pak ty vyšší,“ vy-
světluje náměstek pro oblast humanit-
ní a sociální David Mánek. 

V městském rozpočtu byla na všech-
ny dotační programy pro celoroční
činnost roku 2022 alokovaná částka
5,6 mil. korun oproti loňským 5,1 mil.
Kč. Letos přišlo 102 žádostí, z nichž
město podpořilo 97 projektů a pět pro
nesplnění podmínek zamítlo, v rezer-
vě zůstaly 2 tis. korun. V předešlém
roce podali žadatelé 63 projektů, pod-
pořených bylo 62 a jeden město zamít-
lo, přičemž rozdělilo 4,9 mil. Kč a 250
tis. zůstalo v rezervě. 

V oblasti výchovy a vzdělávání měs-
to podpořilo letos pět projektů a roz-
dělilo celých 120 tis. korun. Na celo-
roční činnost kulturních subjektů
podpořili zastupitelé 19 projektů část-
kou 1,2 mi. Kč, přičemž dva projekty
zamítlo. V rezervě zůstalo 260 tis. ko-
run, které byly převedené do dotační-
ho programu na podporu kulturních
akcí nebo jejich cyklů. Tam pak mělo
město k dispozici 1,1 mil. Kč, kterými
podpořilo 42 projektů, tři zamítlo a 2
tisíce zůstaly v rezervě. Na celoroční
činnost sportovních klubů a tělový-
chovy pamatoval rozpočet částkou 3,2
mil. korun, ty zastupitelé rozdělili me-
zi 31 projektů. 

Dotace rozložené do více let
Pro víceleté dotace pro kulturu, sport
a tělovýchovu bylo v rozpočtu pro rok
2022 rezervovaných více prostředků
než v roce předešlém. Na sport a tělo-
výchovu se objem financí oproti roku
2021 zvýšil o 798 tis. na celkových 5,5
mil. korun, na kulturu se částka zvýšila
o 307 tis. korun na celkových 1,7 mil.
korun. Celkově tak město ze svého
rozpočtu na víceletých dotacích v ob-
dobí 2020–2023 vyplatí částku 19,5 mil.
korun 11 sportovním oddílům. Více-
leté dotace v oblasti kultury mají při-
znané čtyři subjekty a po navýšení jim
město v rozmezí let 2021–2023 vypla-
tí celkem 4,9 mil. korun. 

Individuální dotace pro hokejový
klub
Zastupitelé také rozhodli přidělit dota-
ci individuální, a to TJ. HC Jablonec
nad Nisou ve výši 300 tis. Kč na pro-
jekt JHS (Jablonec Hockey System) –
koncepce pro rozvoj mládeže v T. J.
HC Jablonec nad Nisou, z. s. „JHS je
podle žadatele inovativním komplex-
ním systémem rozvoje hokejového
hráče od dětství po dospělost pro-
střednictvím specifických tréninko-
vých metod, které poskytuje hokejový
klub napříč všemi mládežnickými ka-
tegoriemi bezplatně. Konkrétně indi-
viduální dotace je určená na trenérské
a manažerské služby,“ informuje Má-
nek.

V pondělí 23. května předávali primátor statutárního města Jiří Čeřovský, ředitel gymnázia Tomáš Hofrichter a třídní učitelka
Iva Skořepová maturitní vysvědčení studentům Gymnázia Dr. Antona Randy. Slavnostní akt se na radnici konal 

po dvou letech. Foto Jiří Endler
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Čemu se v komunální politice věnujete?
Tím, že jsem povoláním učitel, vedu DPS Vrab-
čáci a od roku 1999 jsem ředitelem Městského
divadla Jablonec, mám velmi blízko k odvětvím
s tím souvisejícím. Snažím se prosazovat pod-
poru zejména živé kultury a myslím, že v mi-
nulých letech se nám podařilo nastavit rozum-
ná pravidla, která subjektům umožní získávat
různé dotace a granty. Úzký vztah mám nejen
ke školství, ale i k sociální problematice a spor-
tu. Také jsem jedním z oddávajících, a to mě
velmi baví.

Jste vystudovaný pedagog, jaká aprobace?
Hudební výchova, i když jsem ji studovat pů-
vodně nechtěl. Avšak moji rodiče nechali ve
městě poměrně velkou hudební stopu. Učili na
tehdejší „lidušce“, maminka Ludvika byla kla-
víristkou, tatínek Joachym byl varhaník a sbor-
mistr pěveckého sboru Jizeran. Od malička
jsem hrál na různé nástroje, jezdil na soutěže,
ale to, že půjdu na hudební obor, mě nenapad-
lo, to mi bylo tak nějak „nařízeno“.

Učil jste po škole?
V roce 1990 jsem nastoupil do ZŠ Mozartova
a v roce 1992 jsem na popud tehdejšího ředite-
le Jiřího Pecháčka založil DPS Vrabčáci.
Postupně jsme jezdili na soutěže a koncertova-
li s osobnostmi české kultury. Největším pro-
jektem se stal koncert v roce 1998 s Petrem
Dvorským a Lucií Bílou. Podařilo se mi oslovit
sponzory a partnery, čímž jsem si dokázal, že
podobné akce umím produkovat. Byl to tehdy
pěkný koncert a začátek mojí další životní éry.

Další etapou byl post ředitele v divadle?
Přesně tak, v roce 1999 jsem se ve 33 letech při-
hlásil na konkurz ředitele Městského divadla
v Jablonci. Ten jsem vyhrál a 1. dubna se stal
nejmladším ředitelem divadla v republice. Po-
stupně jsem se učil nové řemeslo manažera
a myslím, když se ohlédnu zpět, že divadlo pat-
řilo a stále patří mezi úspěšné stánky Thálie
v republice. Máme v divadle skvělý tým lidí,
nabídka představení je velmi pestrá a diváci
k nám stále velmi rádi chodí.

Na co jste pyšný?
Toho je více. Jsem hrdý zejména na ty koncerty
světových es – Magdalény Kožené, Petra Dvor-
ského, Evy Urbanové a Štefana Kocána. Jezdí
sem i významní umělci české kultury. Pyšný
jsem i na sbor Vrabčáci, se kterým jsme byli
pětkrát v Mexiku a dvakrát byli nejlepším sbo-
rem v rámci ČR.

Je patrné, že hudba je vaše vášeň, máte i jiné
aktivity?
Hudba jistě převládá, navíc nás provází takřka
na každém kroku. Ale kromě ní mám moc rád
pěkné filmy, blízko mám i ke sportu. Pravidelně
chodím cvičit do fitka.

Jak vnímáte současný Jablonec?
Jako město, které má úžasnou historii a objekty,
kterými se můžeme velmi pyšnit. Myslím si, že
jsme v době Rakouska-Uherska a první republi-
ky patřili k nekrásnějším městům vůbec. Samo-
zřejmě architektura socialismu zde zanechala
jistou stopu, ale i to jakou, určí historie. A k sou-
časnosti? Mrzí mě, že se tady poslední čtyři roky
zastavil rozvoj města a spí. Částečně to přisuzuji
době kovidové, a také špatné atmosféře ve spo-
lečnosti. Myslím, že by se lidé měli spojit a pozi-
tivně pracovat na rozvoji a rozkvětu města.

Co konkrétně vám vadí?
Na to je snadná odpověď. Infrastruktura a tran-
zit města. Ten je tristní, bez ohledu na počet
uzavírek. Měli bychom si vzít příklad třeba
z Hradce Králové a pokusit se průjezd městem
zjednosměrnit. Velký problém je „oživení“ měs-
ta. Každé volební uskupení to má ve svém vo-
lebním programu, ale podívejte se, co se za čty-
ři roky stalo. Nic. Stejně tak každý chce změnit
prostředí u přehrady, která je živoucím srdcem
a centrem města. Za 24 let, co jsem v politice, se
ale prakticky nic nezměnilo.

Jaký je Pavel Žur?
Je to praktik i snílek, kreativní člověk se srd-
cem na dlani. Je to člověk, který má rád život
a lidi. Je přátelsky nastavený, otevřený, ale i ne-
ústupný. Pokud mu někdo zkříží cestu, je pro
něj vyautován, i když to není vždy, z pohledu
politika, rozumné. Je jablonecký rodák a člo-
věk, kterému nikdy nebude život v Jablonci
lhostejný, zároveň je schopen se domluvit
a spolupracovat.

Jiří Endler

Pavel Žur
Mám rád život a lidi

■ Pavel Žur
Narozen 1966, absolvent Gymnázia
u Balvanu, následně vystudoval na Peda-
gogické fakultě Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí n. L., od roku 1992
sbormistr DPS Vrabčáci, v roce 1999 se
stal ředitelem Městského divadla Jab-
lonec nad Nisou. Zastupitelem města je
od roku 1998, v roce 2018 kandidoval
za stranu Nová budoucnost pro Jab-
lonec.

■ Představujeme zastupitele města

Foto 3x archiv Pavel Žur

Pavel Žur je také jedním z oddávajících
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Muzeum otvírá WoW Svět zázraků
Přesně po dvou letech od dokončení skleně-
né přístavby otevře Muzeum skla a bižuterie
očekávanou stálou expozici vánočních oz-
dob. První návštěvníky uvítá v neděli 26. červ-
na. Ještě předtím ale vzdají v muzeu hold
sklářským ikonám, manželům Roubíčko-
vým. Novou sezónu zahájí v červnu i Kris-
tiánov.

Vizuálně atraktivní, zážitková expozice vás po-
veze zaoceánským parníkem až do daleké
Ameriky, na Manhattan, kam se vydávala velká
část českých vánočních ozdob za svým zákaz-
níkem. „Věříme, že Svět zázraků / World of
Wonders bude velkým lákadlem a jejich dojem
z ní bude zkrátka WoW!,“ řekla ředitelka mu-
zea Milada Valečková. Autorem řešení je známý
designér Jakub Berdych ml. Karpelis, logo ex-
pozice, vytvořil David Matura.

Slavnostní otevření pro veřejnost se chystá na
neděli 26. června. „Jelikož je prostor expozice
poměrně omezený a chceme návštěvníkům po-
skytnout klid a pohodlí při vstřebávání zážitku,
rozhodli jsme se prodloužit otvírací dobu až do
22. hodiny. Fakticky se tak mohou těšit na dru-
hou muzejní noc,“ vysvětluje Marie Víšková
z muzea. A nebude to jediná novinka, Současně
bude mít svou premiéru nový muzejní ateliér,
kde bude po celý den, až do 18 hodin, zvoneč-
ková dílna. Od 14.30 vystoupí na Letní scéně
Eurocentra oblíbený Big’O’Band a v 16 hodin
návštěvníci symbolicky odzvoní otevření expo-
zice. 

Z důvodu dokončování expozice bude muzeum
ve čtvrtek 23. června celý den uzavřeno.

V červnu vzdá muzeum též poctu dvěma ve-
likánům českého i světového uměleckého
sklářství, manželům Miluši a Renému Roubíč-
kovým, kteří by letos oslavili 100. narozeniny.
„Na základě dohody s rodinou a sklářským
mistrem Jiřím Pačinkem, který s nimi dlouhá
léta spolupracoval, uspořádáme dokonce dvě
výstavy současně,“ uvedl hlavní kurátor muzea
Petr Nový. Obě začínají společnou dvojvernisá-
ží 9. června, v Jablonci se uskuteční výstava na-
zvaná Jen my dva, Křišťálový chrám v Kunra-
ticích u Cvikova bude hostit Setkání. „Každá
z nich bude mít svůj vlastní příběh a jinou at-
mosféru,“ slibuje Nový.

Od 16. června se ve stálé expozici skla jablo-
neckého muzea představí projekt Evropský stůl
připravený pro Crystal Valley k reprezentaci
kraje v rámci předsednictví ČR v Radě EU.
Skláři z Liberecka zhotovili podle návrhu vý-
tvarnice Márie Burešové nápojové sklo symbo-

lizující všech 27 zemí Evropské unie. Pokračo-
vat bude také umělecky zaměřená výstava Ves-
mír v originální scénografii Ricarda Hoineffa.

V sobotu 18. června předpokládáme zahájení
nové sezóny muzeem spravované expozice
sklářství v Jizerských horách v tzv. Liščí boudě.
„S ohledem na již od podzimu probíhající ná-
ročnou likvidaci dřevomorky v objektu a také
na složité přemisťování agregátu na výrobu

elektrické energie mimo něj jsme už neměli
kapacitu na zařazování novinek. Ale mezi námi
– na Kristiánově je krásně za všech okolností,“
zve k návštěvě Milada Valečková. V červnu bu-
de otevřeno pouze víkendově od 10 do 17 hodin
a mimo tento termín pro předem objednané
skupiny. 

Všechny akce se konají v rámci Meziná-
rodního roku skla. (mv)

René Roubíček Miluše Roubíčková

Novinkou Noci kostelů bude jarmark
Letošní Noc kostelů v Jablonci bude prová-
zet neobvyklá akce. Na Horním náměstí za
kostelem se už od 14 hodin hodin rozezní
hudba a zavoní káva. Nápad uspořádat jar-
mark, kterým se otevře již tradiční Noc kos-
telů, vzešel z jablonecké ekumeny.

„Chtěli jsme, aby Noc kostelů nezůstala jen uvnitř,
ale vyšla ven k lidem na čerstvý vzduch. My-
šlenka, že otevřeme kostely a lidé přijdou do-
vnitř, je skvělá, ale časem trochu omrzí. A na-
víc, je to stále ono – pojďte dovnitř a uvidíte. Ale
já si myslím, že by letos nezaškodilo udělat to
naopak a vyjít ven něco nabídnout,“ říká
Roman Hampacher, jeden z organizátorů této
neobvyklé akce.

A na co se vlastně mohou Jablonečané těšit?
Tak především na putovní výstavu kresleného

humoru Pavla Bosmana. Potom na výtvarné
workshopy, EKO-stánek, čerstvou kávu a před-
staví se také dobrovolnické centrum Červený
trpaslík.

Uprostřed dění se na pódiu vystřídají písnič-
káři, loutkové divadlo a jako zlatý hřeb vystou-
pí místní seniorský soubor Izerína, který celou
akci uzavře. „V 17 hodin, kdy dozní poslední tó-
ny, se již posluchači mohou přesunout do kos-
tela Nejsvětějšího srdce Ježíšova, kde tradiční
mší započne Noc kostelů, tak jak ji známe.
Jarmarkem totiž celá akce nekončí, ale naopak
začíná,“ upozorňuje Hampacher a dodává:
„A tak v následujících hodinách můžete obejít
všechny jablonecké svatostánky, které nabízejí
zajímavý program. Inu, jak se říká, přijďte po-
bejt.“ 

(rh, end)Kresba Pavel Bosman

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie
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Skleněná Muzejní noc pod Ještědem 2022
Projekt Muzejní noc pod Ještědem je součás-
tí Festivalu muzejních nocí, který volně na-
vazuje na Mezinárodní den muzeí. Letošní
ročník, oslavující především Mezinárodní
rok skla, se koná v pátek 10. června v čase
mezi 18. a 24. hodinou a zve do jabloneckých
institucí i dalších kulturních stánků Liberec-
kém kraji. Na trase Jablonec–Liberec bude
tradičně fungovat kyvadlové spojení histo-
rickým autobusem se zastávkou v ulici Li-
panská (pod muzeem). 

A co pro vás jednotlivé instituce připravily?

Muzeum skla a bižuterie 
v Jablonci nad Nisou
www.msb-jablonec.cz (pouze do 23 hodin)
Stálé expozice skla a bižuterie a aktuální výstavy:
• Vesmír – současné studiové sklo a šperk –
autorská díla čtyřiceti současných českých
tvůrců na dané téma v atraktivní instalaci scé-
nografa Ricarda Hoineffa.
• Jen my dva – umělecké unikáty Miluše
a Reného Roubíčkových připomenou 100 let
od jejich narození.
Výstavy ve výstavě:
• Jiří Pačinek 50 – připomenutí významného
životního jubilea výtečného českého skláře.
• Vzorkařky jablonecké bižuterie – Stanislava
Čechová, Zdena Hájková, Vlasta Koldovská
a Marcela Kourková.
• Tvůrčí dílna pro rodiny s dětmi – zdobení skle-
něného magnetu.

Kultura Jablonec
www.kulturajablonec.cz
Dům J. a J. V. Scheybalových
• Jablonec proti proudu času (objektivem
Petra Krajíčka) – retrospektivní fotografická
výstava mapující Jablonec nad Nisou před tři-
ceti lety.
Kostel sv. Anny, Anenské náměstí 
• František Jiroudek – Malíř skryté krásy – vý-
stava obrazů významného regionálního rodáka.
Nová radnice, Mírové náměstí 
• Večerní Jablonec z radniční věže
18.00–23.00 hodin (každou půlhodinu, 23.00
poslední výstup). Pouze za příznivého počasí
a v doprovodu průvodce, sraz v turistických in-
formacích v budově radnice. Maximální kapa-
cita skupinky je 20 osob ve dne, po setmění 15
osob (pouze pro starší 10 let). Za deště či bouř-
ky bude probíhat ve stejných termínech ná-
hradní program-prohlídka funkcionalistických
zasedacích místností. 

Městská galerie MY
www.jablonec.com
• Válka je vůl 
Benefiční výstava 20 výtvarníků z Jablonecka
a Liberecka proti válce a násilí.

Vstupní dominantu výstavy tvoří skleněná
protitanková zábrana Československý ježek,
která se v provedení Martina J. Pouzara promě-
nila v křehký pacifistický symbol. 

Vystavující umělci: liberecký malíř Rostislav
Zárybnický, který se narodil v roce 1936 ve Volyň-

ské oblasti na Ukrajině, sochař a malíř Jiří Dostál,
malíři Tomáš Plesl, Aleš Novák, Vladimír Kom-
ňacký a Zuzana Kadlecová, grafici Jan Měřička,
Roman Karpaš, Zdena Hušková, Eva Vlasáková
a Jana Kasalová. Fotografy reprezentují Jiří Ji-
routek a Jana Hunterová, zastoupen je medailér
Petr Horák, sklářská výtvarnice Anna Polanská,
keramička Iva Ouhrabková a šperkařky Ludmila
Šikolová, Radka Jandová či Jolana Čtvrtečková. 

Dobrovolné vstupné je věnováno na humani-
tární účely spojené s ukrajinským konfliktem. 

Univerzitní Galerie N 
Technické univerzity v Liberci, 
Fakulty textilní, Katedry designu
www.katedradesignu.cz/galerie-n
• Výstava semestrálních studentských prací
bakalářského studijního programu Návrhářství
– zaměření Návrhářství skla a šperku a nově
i magisterského studijního programu Design –
textil, oděv, sklo, šperk.
• Komentované prohlídky pedagogů Katedry
designu.
• Módní přehlídka vybraných kolekcí oděvů
a šperků – v 18 hodin.
• Workshop ve školních dílnách Katedry de-
signu – mezi 19. a 22. hodinou.
• Prohlídka budovy i zázemí.

Podrobný program, včetně nabídky ve Vrati-
slavicích a Liberci, najdete na letáčcích, webech
organizací a FB. Sdílejte s námi atmosféru na
#muzejninoc. Akce se koná v rámci Mezinárod-
ního roku skla. (mv)

Muzejní noc pod Ještědem, foto Muzeum skla a bižuterie

Jednou ze zastávek bude také Městská galerie MY

Foto Univerzitní Galerie N
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Folklórní fenomén Jizerských hor – Nisanka
V letošním roce uplyne 25 let, kdy stojí v čele
Folklorního souboru Nisanka Jana Hamp-
lová. V souboru tancuje a zpívá nepřetržitě
37 let, a za tu dobu se pro ni Nisanka stala
nejen srdeční záležitostí, ale i způsobem ži-
vota. 

Za jejího vedení se soubor zúčastnil velkého
množství festivalů v České republice, k těm
nejvýznamnějším patří mezinárodní folklorní
festivaly Strážnice, Plzeň, Písek, Frýdek-Místek,
Karlovy Vary, Lázně Bělohrad, Dolní Čermná
a Liptál, v zahraničí se představil v Itálii,
Chorvatsku, Makedonii, Německu a Polsku, vý-

jimečnou prezentací byla vystoupení v brazil-
ských městech Sao Paolo, Bataypora a Nova
Petrópolis. Významným počinem byl projekt
Spojeni písní financovaný z česko-polského
programu v rámci Euroregionu Nisa, který ma-
poval lidové písně na české a polské straně po-
hraničí a jeho výsledkem bylo vydání společného
CD a zpěvníku. Třikrát se Nisanka představila
i na národní přehlídce choreografií v Jihlavě,
pro účast byla vybrána i v roce 2020, na ni
ovšem z důvodu pandemie nedošlo. Nisanka
však není pouze interpretem, ale také význam-
ným organizátorem. Několikrát pořádala pře-
hlídky folklorních souborů severovýchodních
Čech Prameny, každoročně organizuje Vánoce
s Nisankou, aktivně se podílí na kulturním pro-
gramu v rámci Velikonočních slavností, v po-
sledních letech je to i Večer s cimbálem nebo
Lidová muzika nekouše. 

Díky Hamplové se Nisanka zapojila i do mno-
ha akcí, které jsou založeny na propojení dětí,
mládeže a dospělých. Od roku 2004 se tak sou-
bor velmi zásadním způsobem podílí na orga-
nizaci soutěže dětských zpěváků lidových písní
Zpěváček na regionální i národní úrovni a pře-
hlídky dětských folklorních souborů. Z jejího
podnětu byla v roce 2014 založena tzv. Pří-
pravka, kde se dopékají budoucí členové dospě-
lého souboru. Všechny tyto aktivity jsou založeny
především na jejím osobním nasazení, příkla-

du a chuti předávat dovednosti, zkušenosti
a lásku k lidové kultuře našich předků, k níž
jsou zapotřebí nezdolná vůle a energie, jež pro-
jevuje všude tam, kam se vrtne. Kdo ji někdy
viděl na pódiu, může jen potvrdit. Důležitá je
ale také podpora rodiny a všech členů souboru,
a tu vedoucí souboru má.

Nisanka se pod vedením Jany Hamplové stala
fenoménem, který velmi úspěšně reprezentuje
Jablonec nad Nisou u nás i v zahraničí a přive-
dl k lidové písni a tanci mnoho zpěváků, taneč-
níků a hudebníků všech věkových kategorií.
Přejeme Nisance a její vedoucí mnoho úspě-
chů, ať ji energie vydrží i do dalších let. (hj)

Foto archiv FS Nisanka Foto archiv FS Nisanka

Červnové barvy Jabloneckých tónů

Úvodní výkop mají Jablonecké tóny 2022 za
sebou. Postarala se o něj skupina Jelen, která
oslovila návštěvníky na Mírovém náměstí
26. května večer. Svou úloha ovšem sehrála
i základní umělecká škola, která byla ja-
kýmsi předskokanem se svým programem
u obchodního domu Central. O co bude čer-
ven programové střídmější, o to bude pro-
gramová nabídka bombastičtější. Jablonec
ovane i newyorské povětří.

První červnovou hvězdou na nebi Jabloneckých
tónů bude jazzový trumpetista Laco Deczi se
svou kapelou Celula New York. Ačkoliv se mu-
zikant narodil v roce 1938 ve slovenském Ber-
nolákovu, wikkipedie ho označuje jako ame-
rického jazzového trumpetistu, hudebního
skladatele a malíře slovenského původu, který
odešel z Bratislavy v roce 1962 nejprve do
Prahy a v roce 1985 emigroval z Českosloven-
ska. Kromě mnoha alb má na svém kontě také
filmovou hudbu ke čtyřem snímkům, mezi kte-
rými je i Kalamita Věry Chytilové, kde si střihl
postavu strojmistra a trumpetisty Doudy. Žije
většinou v New Yorku, do Česka či na Slo-
vensko se však vrací pravidelně, většinou na

dvě turné v roce. V kapele s ním hraje i jeho
nejstarší syn Vaico, a to na bicí. V Jablonci nad
Nisou se Laco Deczi s kapelou představí ve
čtvrtek 9. června od 20 hodin na Letní scéně
Eurocentra. Už teď jsou v předprodeji vstupen-
ky za 450 Kč, které jsou k dostání v recepci
Eurocentra, studenti a ZTP zaplatí 225 Kč, děti
do 12 let přímo na koncertě si připraví pouhou
desetikorunu.

Také na další červnový koncert je třeba si
koupit vstupenku. Ve středu 15. června od 20
hodin na Letní scéně Eurocentra totiž vystoupí
folková zpěvačka Radůza s kapelou a představí
své nejnovější album, jež vydala na začátku
března. Nebe je odemčené, jak se album jme-
nuje, se zcela neplánovaně stalo dvojalbem. Jde
o nejotevřenější a nejniternější Radůzin počin.
A jak sama písničkářka uvádí, ačkoli po řadě
koncepčních desek chtěla napsat album nekon-
cepční, záměr jí úplně nevyšel. „Vlastně jde
o upřímný, místy až syrový deník posledních tří
let mého života. Na albu uslyšíte i písničky in-
spirované domácí výukou mých dětí, či české
verze písní, které ráda zpívám s přáteli,“ přibli-
žuje Radůza obsah dvojalba naplněného přede-
vším písněmi odrážejícími její cestu životem.

Vstupné v předprodeji činí 350 Kč, přímo na
koncertě zaplatíte 400 Kč, studenti a ZTP polo-
vic a děti do 12 let, které dorazí na koncert, pů-
jdou pouze za symbolických deset korun. 

Ve čtvrtek 23. června má pak bohatý program
pod názvem V rytmu ZUŠ připravená Základní
umělecká škola v Jablonci nad Nisou. Po 16. ho-
dině se na podiu před OC Central představí
všechny obory školy – bude se hrát, zpívat i tan-
čit. A ještě si můžete k potravě duše vychutnat
třeba skvělou kávu v některé z místních občer-
stvovacích stanic. 

Červnový program uzavře koncert Orchestru
Rudy Janovského plný příjemných swingových
melodií. Ty se z Letní scény Eurocentra začnou
linout po 16. hodině, hned po swingu, který bu-
de součástí programu Muzea skla a bižuterie.
A ještě datum – tím je neděle 26. června a kon-
cert je bez vstupného. 

Pouze za velké nepřízně počasí se plánované
koncerty z letní scény přesunou do velkého sá-
lu Eurocentra. 

A jaké bude léto ve znamení Jabloneckých to-
nů? Skutečně více než bohaté. S hudbou růz-
ných žánrů se budete setkávat na Letní scéně
Eurocentra, v Tyršových sadech ne v jablonec-
kých kostelích. Ale o tom zase v příštím čísle
Jabloneckého měsíčníku, nebo už teď na webu
www.jablonecketony.cz. (jn)

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou

Radůza, foto Jana Pechlatová
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Šansony Edith Piaf zněly k svátku matek
Druhá květnová neděle každoročně přináší
Den matek. Vzdáváme tím poctu všem mat-
kám a mateřství jako takovému. Město
Jablonec nad Nisou při této příležitosti při-
pravilo v prostorách kina Junior všem ma-
minkám dárek, a tím bylo divadelní před-
stavení Edith Piaf: Dnes nechci spát sama.
U vstupu do sálu předal všem příchozím ná-
vštěvníkům malý dárek vyrobený dětmi
z místních mateřských škol náměstek pri-
mátora pro oblast humanitní David Mánek.

Představení mělo původně zpestřit ve městě již
adventní program, ale vzhledem k tehdejší epi-
demiologické situaci související se šířením ná-
kazy COVID-19 bylo nuceně přesunuto na jar-
ní měsíce letošního roku. Aktuálně tedy město
svůj tehdejší slib dodrželo a návštěvníci kina
Junior měli možnost vychutnat si zpívaný ná-

hled na rozporuplný život geniální francouzské
šansoniérky Edith Piaf. „Jsem velmi rád, že se
podařilo i díky přesunu představení odstartovat
novou a milou tradici. Den matek je jedním ze
dnů, kdy máme možnost poděkovat všem ma-

minkám. Ty jsou a budou vždy oporou dětem,
i proto jsem moc rád, že se do naší oslavy za-
pojily i děti z místních mateřských škol a při-
pravily spolu s paními učitelkami krásné dá-
rečky, za což jim velmi děkuji,“ dodává David
Mánek. 

Městskou oslavu Dne matek přijel do Jab-
lonce nad Nisou se svým emociálním zpraco-
váním životního příběhu plného šansonových
písní podpořit Divadelní soubor Cylindr. Světo-
známou a oblíbenou šansoniérku známou pod
pseudonymem Vrabčák ztvárnila Vanda Hause-
rová, ostatní postavy společně s doprovodem na
klavír a akordeon zvládla Petra Bílková. Autoři
poutavého představení pro charakteristiku své-
ho díla použili slova samotné Edith Piaf: „Šan-
son je vlastně příběh, a ten musí být takový, aby
mu lidé věřili. Musí rvát srdce, a naříkat, to je
můj žánr.“ (jš)

Křišťálový ráj v Jablonci nad Nisou
Svaz výrobců skla a bižuterie připravil pro
návštěvníky Libereckého kraje a Jizerských
hor velkou novinku. Ve středu 1. června
otevře nové bižuterní centrum Křišťálový ráj
v centru města v Jungmannově ulici 497/6
(dříve Dům nábytku), které po jedenácti le-
tech nahradí oblíbený Palace Plus. 

Křišťálový ráj se stane centrem turistických ak-
tivit svazu a nabídne návštěvníkům Jablonce
nad Nisou v sezóně 2022/23 mnoho zajímavých
akcí. V novém centru se představí produkce
25 bižuterních firem a předních českých zna-
ček Preciosa a Granát. Široká bude i nabídka
skla v čele s největšími českými výrobci Crystal
Bohemia, Poděbrady a Crystalex Nový Bor. 

„Stranou nezůstanou ani regionální výrobci
skla a dárkových i dekorativních předmětů.
Prezentovat se budou i přední výrobci skleně-
ných vánočních ozdob. Interiér obohatí dvanáct
značkových svítidel z firmy Preciosa Lighting
a nové vitríny značek. Zbožový koncept počítá

s pravidelným představením novinek a rozšíře-
ním produktové nabídky ve stylu mladá móda.
Zachovány zůstanou i oblíbené kreativní dílny
pro děti i dospělé,“ říká předseda představen-
stva Svazu výrobců skla a bižuterie Pavel
Kopáček.

Svaz bude centrum provozovat sám v úzké
spolupráci s členskými firmami. „Přejeme si,

aby se Křišťálový ráj stal novým centrem turis-
tických aktivit svazu a nabídl návštěvníkům
mnoho zajímavých akcí a zážitků,“ dodává Ko-
páček.

Slavnostní zahájení provozu se koná 1. červ-
na v 10 hodin.

Křišťálový ráj dětem
3.–4. června
První událost, která se uskuteční v pátek 3. červ-
na od 9 do 17 hodin a v sobotu 4. června od 9 do
15 hoddin, je připravena především pro děti
a rodiče. Ti se mohou těšit na několik kreativ-
ních dílen, kde si navléknou korálky podle své
fantazie, vyzkouší malování skleněných ptáč-
ků, vyrobí drobné dárky apod. Dílny povedou
zkušené designérky. Svou tvořivost mohou vy-
zkoušet rodiče i prarodiče. Překvapením bude
speciální kolekce dětské bižuterie. Část progra-
mu se bude konat před bižuterním centrem,
připraveno je i občerstvení.

(pk, end)

Nové komentované prohlídky: Za slavnou
minulostí Liberce a Jablonce nad Nisou
Poznejte jabloneckou secesi i liberecké baroko
a klasicismus při komentovaných procház-
kách s historikem Jaroslavem Zemanem. 

Procházka Secesní Jablonec nad Nisou připo-
mene dobu přelomu 19. a 20. století, kdy město
procházelo díky výrobě skla a bižuterie jedním
z největších období své slávy. Secese je zkrátka
chloubou Jablonce a uvidíte, kolik skvostných
domů denně míjíme bez povšimnutí!

Na přelomu 20.–30. let, v době všeobecné kri-
ze, došlo k výstavbě dvou nejvýznamnějších
dominant Jablonce: nové radnice (architekt
Karl Winter) a kostela Nejsvětějšího srdce
Ježíšova (architekt Josef Zasche). Právě tyto
stavby spolu s dalšími významnými veřejnými
budovami jsou cílem procházky Meziválečné
období v Jablonci.

Na vlastní oči budeme tak moci sledovat fas-
cinující rozmach města ovlivněný dobovými
architektonickými směry, který z někdejší
uhlířské osady učinil Jablonec světovým cent-
rem bižuterního průmyslu.

Témata a termíny prohlídek
• Secesní Jablonec nad Nisou – v pondělí 20. 6.
a 15. 8. 2022 od 16 do 17.30 hodin

• Meziválečný Jablonec nad Nisou – v pondělí
11. 7. a 12. 9. 2022 od 16 do 17.30 hodin.

• Dolní centrum Liberce – v pondělí 27. 6., 18. 7.,
22. 8. a 19. 9. 2022 od 16 do 17.30 hodin.

Začátek a konec prohlídek: Jablonec nad Nisou
– radnice na Mírovém náměstí (Turistické in-
formace) / Liberec – palác Dunaj na Souken-
ném náměstí.

Předprodej vstupenek na komentované pro-
hlídky na www.evstupenka.cz.

Více informací na www.jizerky.cz, na telefo-
nu 774 667 677 – Jablonec, nebo na telefonu 485
101 709 – Liberec. 

Organizátorem prohlídek je Turistický region
Jizerské hory – Liberecko, Jablonecko, Frýdlant-
sko a Tanvaldsko.

(rsch)
Dům v Opletalově ulici

Foto Radka Baloghová

Foto Jiří Endler
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Jak jste se k fotografování dostal?
Fotografie mě lákala od mládí. Zajímalo mě, jak se
fotí i jak se snímky zpracovávají. Nejprve jsem fotil
fotoaparátem Voigtländer, který jsem našel u dědy na
půdě. Tím jsem také prarodiče i jejich psa Haryka vy-
fotil a pak týden čekal, než film a snímky v drogerii
zpracovali. Svůj první aparát jsem si koupil asi ve
14 letech. Východoněmeckou Pentonu na kinofilm za
390 korun.

Chodil jste do nějakého kroužku?
Ne, nikam. Vše jsem se učil sám. Nastavit clonu, čas
závěrky. Zkoušel jsem vyvolat negativ a následně
z něj udělat pozitiv. Fascinovalo mě, jak se v misce
s vývojkou začaly postupně objevovat snímky. Pak
následovalo ustálení, důkladné vyprání a usušení ne-
bo vyleštění. Když něco chcete dělat, zvládnete to
snadno. Fotokomoru jsem si dělal v pokojíčku. Večer
přehodil přes zatažené okno deku, na psací stůl po-
stavil vypůjčený zvětšovák, do misek namíchal lázně
a dalo se dělat. Měl jsem i nějaké knížky, nebo mi po-
radil pan Bureš v českolipské prodejně foto-kino.

Kdy jste začal fotit profesionálně?
Bylo to v roce 1984, kdy jsem se od kamaráda dozvě-
děl o volném místě fotografa v propagaci Bižuterie. To
nebyla žádná tvůrčí fotografie, fotil jsem pracovní
portréty vzorných pracovníků, návštěvy známých
osobností a politiků a schůze. A ve volném čase sport. 

Jaký sport jste nejraději fotil?
Mně byla a je velmi blízká atletika. Tu jsem dělal od
žáků v České Lípě a vlastně i díky ní jsem skončil
v Jablonci. Ve škole jsme dostali nabídku volných
míst do skláren v šumavské Lenoře, v Poděbradech
a v Jablonci. Nerozhodoval jsem se ani vteřinu, atle-
tika vyhrála. V oddíle jsem byl zařazen do skupiny
Miloše Dajbycha, a tam mi došlo, že tak dobrý jako
moji přátelé z tréninkové party nikdy nebudu. Ale
můžu být dobrý s fotoaparátem, protože s tím jsem
byl v oddíle jediný. Přesně jsem věděl, jaký moment
pohybu chci zachytit.

Jak jste pokrýval náklady?
Snažil jsem se vydělat a fotky jsem prodával oddílu za
proplacené paragony a kamarádům za tři koruny. Stal
jsem se dopisovatelem Novin Jablonecka a krajského
deníku Průboj. Tam byl honorář za otištěný snímek
po zdanění 18 a 27 korun. Šestatřicet políček na filmu
někomu vystačilo na dvoje Vánoce a dvě dovolené.
Mně ten počet taky vyhovoval a když bylo třeba, část
filmu jsem v komoře ustřihl, vyvolal a zbytek nechal
na příště. O neomezeném počtu, jako u digitálu, jsem
snil při focení na Janovských 11 a 19 km. V propozi-
cích závodu bylo slíbeno, že každý závodník dostane
poštou výsledky a foto z trati. Ale jak vyfotit kolem pě-
tistovky běžců, když máte k dispozici jen 36 obrázků?
Museli jsme být ve dvojici, když jeden dofotil, musel
převinout film zpátky do kazety a fotil druhý. Výměna
trvala něco přes minutu a někdy se to stihlo opravdu
na poslední chvíli. 

Také jste přešel na digitální foťák?
Dokud mě fotografie živila, dělal jsem na kinofilm.
Digitální foťák jsem si koupil v roce 2005 a fotil s ním

jen pro sebe. Posledních sedm let, kdy jsem jako dů-
chodce dostal od syna z hecu trekové hůlky, chodím
a fotím. A nevím, co mě víc baví, jestli chůze nebo
focení. Jdu, koukám kolem sebe a fotím to, co mě za-
ujme. A když po 15 kilometrech mám dvě fotky, kte-
ré se mi líbí, tak jsem prožil pěkný den. 

Kdy jste se vydal na soukromou dráhu?
Na volnou nohu jsem nastoupil v roce 1990. O dva roky
později se mi splnil sen a stal jsem se fotoreportérem
pro tehdy vznikající Jablonecký deník, který vedla
Irena Ottisová. Ovšem u té práce jsem vydržel pouhé
čtyři měsíce. Mé představy o práci se od té skutečné
lišily. Z deníku jsem odešel, pracoval pro Bohumila
Jakoubě nejprve ve fotokomoře a později na minila-
bu v Kodak Expressu a zároveň fotil pro kancelář sta-
rosty. V roce 2008 jsem si minilab pronajal, ale nedo-
padlo to. Přišel mocný nástup digitální fotografie, lidi
přestali fotit na film a já zpracovávat snímky. V roce
2010 jsem podnikání nuceně ukončil a šel pracovat
do Železného Brodu do Detesku. Zde jsem měl danou
pracovní dobu a stálé peníze, mohl vydělávat a s vel-
kou pomocí mojí ženy a celé rodiny splácet dluhy,
které po podnikání zbyly.

Nyní chystáte výstavu, o čem bude?
Ta vznikla více méně náhodou. Dostal jsem skener
a postupně jsem digitalizoval na 60 tisíc dochovaných
negativů. Trvalo to tři a půl roku. Když jsem to do-
končil, chtěl jsem k mým 70. narozeninám vydat
knížku o 35 letech života v Jablonci v rozmezí let 1973
až 2007. Rok jsem pročítal v archivu novinové články
a hledal spíše takové perličky z Jablonce a okolí.
Ovšem začala doba covidová a já udělal pouze jeden
výtisk, a to pro sebe. Nedávno jsem se o tom zmínil
Petru Vobořilovi z Kultury Jablonec, knihu si prohlé-
dl a řekl, že uděláme výstavu. No a tu nyní už čtyři
měsíce připravujeme. Budou na ní fotky napříč žánry
ze života Jablonečanů, ale asi nejvíc ze zlaté éry jab-
lonecké atletiky. Vernisáž je plánována na červen.

Jiří Endler

Petr Krajíček 
Nejsem turista, chodím si a fotím

■ Tvář Jablonecka

Narodil se v roce 1951 v České Lípě, odmaturoval na Střední průmyslové škole sklářské
v Novém Boru, v roce 1972 se přistěhoval do Jablonce. Pracoval ve Skleněné bižuterii,
v Preciose jako technolog tvarování skla a rok v galvanizovně v Javozu. Od roku 1984
se profesionálně věnuje fotografii.

■ Z knihovny
Václav Moucha, 
Bořivoj Nechvátal 
a Ladislav Varadzin: 
Vyšehrad knížecí a královská
akropole: svědectví archeologie
Kniha pojednává o ústředním areá-
lu vyšehradského hradiště předsta-
vujícího v 11. a 12. století přední
politické a mocenské centrum čes-
kého státu. Vychází z komplexního
zpracování rozsáhlých, avšak do-
sud nevyužitých pramenů získa-
ných plošnými archeologickými
výzkumy od roku 1924 do součas-
nosti. Sestává z 22 původních kapi-
tol připravených specialisty na pra-
věkou a středověkou archeologii,
bioarcheologické obory, historic-
kou metalurgii a geologii. Text do-
provází rozsáhlá fotografická a plá-
nová příloha. Začíst se či si knihu
jen prolistovat lze v přízemí Měst-
ské knihovny Jablonec nad Nisou.

■ Nábory 
talentovaných dětí
DPS Vrabčáci a Vrabčata
Dětský sbor Vrabčáci a jeho příprav-
né sbory Vrabčata a Písklata vyhla-
šují konkurz do všech svých odděle-
ní. Zvány jsou děti od šesti let, které
se mohou hlásit 13. a 15. 6. v pře-
dem domluveném čase ve zkušeb-
ně v ZŠ Mozartova v Jablonci. „Zá-
jemci o zpěv v našem sboru musí
projevit základní hudební cítění
a připravit si dvě lidové písně,“ upo-
zorňuje zpěváčky sbormistr Pavel
Žur. Zkoušky během školního roku
probíhají v pondělí a ve středu.
Kontakt: Pavel Žur, tel. 603 846 440,
e-mail: pavelzur@seznam.cz. 

ZUŠ Jablonec nad Nisou
Základní umělecká škola v Jablon-
ci pořádá zápisy do oborů, které
mohou žáci absolvovat v následují-
cím školním roce. 
Zápisy ZUŠ, Horní nám. 1, 
Jablonec n. N.
• Hudební obor – od pondělí 6. 6.
do pátku 10. 6., 14–17 hodin.
• Taneční obor – úterý 7. 6., 15–17
hodin. Doplňující zápis.
• Pěvecké sbory sboru Iuventus,
gaude! – pondělí 6. 6. a středa 8. 6.
14–17 hodin.
• Výtvarný obor – úterý 7. 6. a stře-
da 8. 6., 14–17 hodin; čtvrtek 9. 6.
15–18 hodin (ZUŠ Nádražní 472,
Rychnov u Jablonce nad Nisou).

Zápis ZUŠ, Podhorská 47a, 
Jablonec n. N.
• Literárně-dramatický obor – stře-
da 8. 6. a čtvrtek 9. 6., 14–17 hodin.
Podmínkou zápisu je věk minimál-
ně 5 let a předem vyplněná přihláš-
ka na webové stránce www.izus.cz.

Foto archiv Petr Krajíček
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Výstava Jablonec proti proudu času
V pátek 10. června bude v Domě manželů
Scheybalových zahájena nová výstava, která
mapuje 35 let v životě města Jablonec nad
Nisou. Objektivem svého fotoaparátu běžný
život i mimořádné události zachytil Petr Kra-
jíček.

Výstava nabídne pohled do života Jablonečanů
sedmnáct roků před a osmnáct po zlomovém 17.
listopadu 1989. Obsahuje výběr z šedesáti tisíc
negativů, zachycujících lidi, stavby a události
v období let 1973–2007. Je vzpomínkou na krás-

nou éru černobílého kinofilmu a barevných dia-
pozitivů, kdy byly důležité pojmy clona, čas, za-
ostření, citlivost filmu, hloubka ostrosti a barva
světla. To vše uvidíte navíc doplněné o nejzají-
mavější události pětatřiceti ročníků okresních
novin.

Zahájení výstavy se uskuteční v rámci Muzejní
noci pod Ještědem v pátek 10. června. V Domě
Scheybalových bude mimořádně otevřeno od 18
do 24 hodin. Výstava potrvá do konce března
2023 a od podzimu ji doprovodí cyklus tematic-
kých besed. Pořádá Kultura Jablonec, p. o. 

Výstava Jablonec proti proudu času
Dům Scheybalových, Kostelní 1/6, Jablonec nad
Nisou, 10. 6. 2022–31. 3. 2023, otevřeno: všední
dny 13–17 hodin, (dopoledne po tel. dohodě +420
774 667 677), soboty 10–13 hodin, vstup zdarma,
více na www.kulturajablonec.cz.

Výstava skla a porcelánu 1973. V červenci
patřilo jablonecké Výstaviště první mezinárodní vý-
stavě skla a porcelánu. Zdaleka nejvíce diváků se
tísnilo na letní scéně při každém představení Skle-
něné pohádky. Tu přímo pro jabloneckou výstavu, ja-
ko zábavnou revue s písničkami, napsali scénárista
Jaroslav Dietl a režisér Ján Roháč. Účinkovali velice
populární herci a zpěváci divadla Semafor.

Pohled z radniční věže na Mírové náměstí.
Ochoz byl poprvé otevřen u příležitosti Výstavy skla
a porcelánu v roce 1973. 

Expo ralley Jizerskými horami byla jednou z do-
provodných akcí Výstavy skla a porcelánu v roce 1973. 

Letní kino zahájí sezonu 25. června
V Jablonci unikátní filmové promítání pod
širým nebem odstartuje 25. června po setmění,
tedy zhruba od 22 hodin. O tom, jaký snímek
se bude v premiéře v letním kině promítat,
rozhodnou diváci svým hlasováním.

Máte jedinečnou možnost rozhodnout o zahajo-
vacím snímku. „Souboj filmů superhrdinů Bat-
man versus Spider–Man: Bez domova ovlivníte
přes anketu na našich webových stránkách a so-
ciálních sítích od 1. do 15. června,“ vysvětluje
Adam Gody Kocián, vedoucí jablonecký kin.
Vstupné na premiérové promítání v letním kině
bude dobrovolné a vybírat se bude při odchodu
z kina. „Nenechte si tak ujít skvělou příležitost vi-
dět své oblíbené komiksové hrdiny na velkém
plátně pod širým nebem,“ zve návštěvníky Ko-
cián.

Areál letního kina bude otevřen hodinu před
začátkem promítání a návštěvníci si tak budou
moci zpříjemnit letní večer pod hvězdným ne-

bem s reprodukovanou hudbou k nejnovějším
filmům. Stánek s občerstvením bude otevřen po
celou dobu promítání a vybírat si bude možné

z pestré nabídky pochutin a nápojů. „Letošní no-
vinkou bude stánek se specialitami na gril, kde
připraví lahodné buřty a mnoho dalšího. Na za-
hnání žízně bude k dostání chlazené pivo nebo li-
monády, na zahřátí pak čerstvě mletá káva či al-
koholické nápoje. Samozřejmě nesmí chybět
popcorn, který bude k dostání v několika příchu-
tích pro všechny filmové fanoušky, kteří si bez
něj nedovedou sledování filmu představit,“ láká
na bohaté občerstvení vedoucí kin.

Také letos je hlediště uzpůsobeno pro kuřáky
i nekuřáky. Kdo si přinese, může si vychutnat
promítání z travnaté plochy v přední části před se-
dačkami. K dispozici budou také deky a deštníky
k zapůjčení za vratnou zálohu 100 Kč. Návštěv-
níci mohou přijít i se svým psím mazlíčkem, ale
pozor, pes musí mít po celou dobu nasazen ná-
hubek a být na vodítku. „Kapacita kina je přibliž-
ně 800 míst, takže pokud budete chtít svá oblíbená
místa, určitě doražte co nejdříve,“ uzavírá po-
zvánku Adam Gody Kocián. (nl, end)

Alternativní festival Šmelc opět u přehrady
V sobotu 4. června od 14 hodin se uskuteční
již 9. ročník hudebně-divadelního festivalu
Šmelc pro děti do sta let. 

„Celé odpoledne a večer (hlavně v noci) bude
patřit divadlu a hudbě pro celou rodinu. Děti se
mohou těšit na pohádky. Ta první po Locice,
začne ve 14 hodin, ta druhá, o Stolečku, prostři
se, v 17 hodin,“ říká pořadatel Áda Špaček. 

V rámci odpoledne si návštěvníci budou mo-
ci vyslechnout jablonecké uskupení Písně duší
a maxovský band Kdy už tam budem. „Také le-
tos na Šmelcu mohou diváci zažít improvizovaná

vystoupení v podání liberecké divadelní skupiny
Imjoy a spolku Veselých loutek. Se zapadajícím
sluncem roztančí vaše duše i nohy nezaškatul-
kovatelná kapela Movie Brakers,“ zmiňuje dal-
ší program Špaček.

Vstupné pro děti do 15 let je zdarma a ostatní
zaplatí 200 korun. „Možná přijde i žonglér,“
doufá pořadatel.

Další akcí, která se 16. června od 19 hodin
u Létajího piva uskuteční je koncert Tanvald-
ského komorního orchestru. Ten bude hrát pod
taktovkou italského dirigenta Graziana Sanvita
skladby klasické a filmové hudby. (end)

Foto 3x Petr Krajíček

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

Foto archiv Šmelc
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Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N. 
tel. 778 960 556 
e-mail: hala.recepce@sportjablonec.cz
www.sportjablonec.cz

TANEC
12. 6. /neděle/ 9.00 hodin
CZECH DANCE MASTERS 
– JARO 2022
Taneční soutěž pořádá TAKT Liberec.
Bližší informace na www.takt-lbc.com.
Celá hala.

15. 6. /středa/ 9.00 hodin
A-STYL SHOW
Taneční akci pro mládež pořádá 
P. J. ART PRODUCTION, s. r. o. Bližší 
informace na www.pjart.cz. Celá hala.

VOLEJBAL
4. 6. /sobota/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
ZAMĚSTNANCŮ
Klání pořádá ČSSZ Praha.

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

12. 6. /sobota/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
MUŽŮ A ŽEN 3. KOLO
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
ve spolupráci s KAS Liberec.

14. 6. /úterý/ 9.00 hodin
ZÁVODY O NEJRYCHLEJŠÍHO
PRVŇÁKA A PRVŇAČKU
JABLONECKÝCH ŠKOL
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ.

16. 6. /čtvrtek/ 16.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
NEJMLADŠÍHO ŽACTVA 3. KOLO
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ 
ve spolupráci s KAS Liberec.

18. 6. /sobota/ 8.00 hodin
OKRESNÍ KOLO V POŽÁRNÍM
SPORTU

Pořádá Okresního sdružení hasičů
ČMS Jablonec nad Nisou.

Fotbalový areál Břízky
www.fkjablonec.cz
11. 6. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – FK PŘEPEŘE
ČFL skupiny B, 29. kolo.

Fotbalový areál Mšeno
www.fkjablonec.cz
5. 6. /neděle/ 10.15 a 12.30 hodin
FK JABLONEC – FK NERATOVICE-
BYŠKOVICE
Česká liga dorostu U19+U17, 28. kolo.

5. 6. /neděle/ 14.45 a 16.30 hodin
FK JABLONEC – FK PARDUBICE
Česká liga žáků U15+U14, 24. kolo.

12. 5. /sobota/ 10.15 a 12.30 hodin
FK JABLONEC – FC HRADEC
KRÁLOVÉ B
Česká liga dorostu U19+U17, 29. kolo.

18. 6. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
FK JABLONEC – FC HRADEC
KRÁLOVÉ
Česká liga žáků U15+U14, 26. kolo.

Jablonecká přehrada
18. 6. /sobota/ 14.00 hodin
PRASOLOPPET 2022
21. ročník tradičního běhu na klasic-
kých lyžích v zimním oblečení kolem
první přehrady. Start ve 14 hodin na
louce u hráze. Přihlášky na webu
www.prasoloppet.banda.cz.

24. 6. /pátek/ 16.00 hodin
BEER RUN 2022
Šestý ročník pivního běhu je tu.
Tradiční závod okolo přehrady Mšeno,
kdy musí během tří kilometrů,
každý běžec o degustovat šest
malých piv u stánků okolo. Sežeňte si
parťáka, vymyslete si název týmu
a začněte se pořádně hecovat v přís-
pěvcích, pod kolik minut to uběhnete
a kdo se zapíše na putovní pohár, který
je k vidění na Slunkách. 
Chybět nebudou poháry, medaile,
trička, fotokoutek, mejdan na konci
a hektolitry piva. 
Více na beerrun.cz

■ Nabídka sportovních pořadů

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

2. 6. /čtvrtek/ 9.15 hodin a 10.45 hodin
ČTENÍ I PRO NEČTENÁŘE
Autorské besedy nad knížkami se spi-
sovatelkou Ester Starou. V rámci akce
Knížka pro prvňáčka! (zadáno).

7. 6. /úterý/ 14.00 hodin
EVROPSKÉ NÁRODNÍ PARKY
Pravidelné promítání z cyklu
Na cestách kolem světa.

7. 6. /úterý/ 17.00 hodin
MARS PATHFIDER – čtvrtstoletí
od znovudobytí Marsu. 
Astronomické okénko Martina Gembece.

14. 6. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou tre-
nérkou Jiřinou Ziklovou na možnosti,
které skrývá vaše paměť.

14. 6. /úterý/ 17.00 hodin
RAMPA V URANOVÝCH DOLECH
Petr Košek představí svou knížku
o programátorovi Rampovi, který v době
normalizace nastoupí do výpočetního
střediska uranových dolů a spolu se
svým kamarádem zažívá spoustu
poutavých příhod.

16. 6. /čtvrtek/ 16.00 hodin
ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
14. ROČNÍK FOTOGRAFICKÉ
SOUTĚŽE 
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen výhercům.

23. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BALI A JÁVA
Cestovatelská beseda s Ondřejem Kafkou.

28. 6. /úterý/ 14.00 hodin
JIZERSKÉ HORY
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

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

1. 6. /středa/ 13.00–17.30 hodin
DEN DĚTÍ CIRKUS
Zábavný den pro děti i jejich rodiče.
Zahrada Pivovaru Volt, vstup na
soutěžní stanoviště 40 Kč.

5. 6. /neděle/ 10.00–17.00 hodin
HRY WARHAMMER 40 K
Soutěžní den her Warhammer, 
Bloo Bowl a Age of Sigmar. 
Akce se koná v OC Central.

6.–12. 6. /pondělí–neděle/
RODINNÝ POBYT
Rodinný pobyt nejen pro maminky
s dětmi na Moravě ve Vracově.
Přihlášky na webu.

10.–11. 6. /pátek–sobota/
PYŽAMOVÁ PÁRTY
Zakončíme školní rok přespávačkou
ve Vikýři. Pro všechny kluky a holky
školou povinné. Přihlášky do 6. 6.

11.–12. 6. /sobota–neděle/
PŘECHOD JIZEREK
Výprava do Jizerských hor s přespáním
v útulně nebo přístřešku. Přihlášky do
6. 6.

Od 19. 6. 
ZOOMING U NOVOVESÁKU
Pátrací hra u Novoveského koupaliště.

16.–22. 6. /čtvrtek-středa/ 
STEZKA KE DNI TATÍNKŮ
Akce v zahradě DDM Vikýř pro děti
s rodiči na oslavu Dne otců.

17. 6. /pátek/ 15.00–22.00 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Tradiční akce k zakončení školního
roku na zahradě Vikýře.

23.–25. 6. /čtvrtek–sobota/ 
10.00–19.00 hodin
SVATOJÁNSKÁ STEZKA
Naučná i tajemná stezka v zahradě
DDM ke Svatojánské noci a jejímu
kouzlu.

25. 6. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ
Veřejný florbalový turnaj 2 × 2 v OC
Central, startovné 20 Kč/ osoba.

25. 6. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
DESKOHRANÍ
Ukázka a soutěže v hraní deskových
her v OC Central.

30. 6. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
MOZKOHERNA
Oslavte vysvědčení vašich dětí letos
jinak. Co se společně zúčastnit naší
mozkoherny? Akce je vhodná pro
všechny jedince ve věku 6–99 let, kteří
rádi řeší hlavolamy a hrají společné
i individuální mozkohry. Můžete vyslat
i děti samotné. 50 Kč/osoba. Přihlášení
předem na webu nutné.

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

3. 6. /pátek/ 18.00 hodin
KONCERT KOMORNÍHO
SMYČCOVÉHO SOUBORU A HOSTŮ
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

15. 6. /středa/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

23. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin
V RYTMU ZUŠ
Akce probíhá v rámci festivalů ZUŠ
OPEN a Jablonecké tóny u OC Central.

24. 6. /pátek/ 19.00 hodin
LETEM VÁNOČNÍM SVĚTEM –
PŘELOŽENÉ VÁNOČNÍ
VYSTOUPENÍ
Hudebně-taneční zpracování vánoč-

ních koled z celého světa doplní žáci
literárně-dramatického oboru.
Na úpravě scény se podílí žáci výtvar-
ného oboru. Městské divadlo.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz

5. 6. /neděle/ 9.00–12.00 hodin
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
V 9 hodin start u Prutu u přehrady,
na cestě váš čekají pohádkové postavy
a budete plnit zajímavé úkoly.
Startovné děti 10 Kč, dospělí 70 Kč.

■ Červený trpaslík
Palackého 65, Jablonec n. N. 
telefon 607 653 910.

4.–5. 6., 11.–12. 6. /sobota–neděle/ 
8.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
Rekvalifikační kurz akreditovaný
MŠMT pro budoucí zdravotníky
na dětských táborech. Přihlášky na 
kurzy@cervenytrpaslik-jbc.cz. 
Akce pro přihlášené.

23. 6. /čtvrtek/ 16.00 hodin
JAK SI PORADIT… SKORO SE VŠÍM
Kdo pomůže a jak se vyrovnat se situací?
1. ročník neformálního setkání na téma
posílení provázanosti propojení zdravot-
ních a sociálních služeb v oblasti domácí
péče pod záštitou primáře odd. CEDR
Nemocnice Jablonec M. Jastraba.

POMŮŽEME VÁM PEČOVAT DOMA
Pečujete o své blízké, nebo vás to čeká?
Potřebujete nějakou kompenzační po-
můcku nebo rady? Teoreticko-praktic-
ké tři stupně kurzů domácího pečova-
telství, nebo možnost individuálního
poradenství a pomoci. Tel.: 725 353 550,
e-mail: pujcovna@cervenytrpaslik-jbc.cz.

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM!
Domluvte se s naším koordinátorem
dobrovolnictví. Čeká vás základní
proškolení dobrovolníka a potom už
se jen zapojit do našich aktivit. 
Tel.: 607 653 910, e-mail: dobrovolnici@
cervenytrpaslik-jbc.cz 

Foto archiv Prasoloppet
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Chronologicky nejstarší událostí je 110. výročí
úmrtí jednoho z nejdůležitějších jabloneckých
kronikářů, pedagoga, vlastivědce a spolkového
činovníka Adolfa Lilieho (1851–1912). Tento
chrastavský rodák stál u zrodu souborného his-
toricko-vlastivědného pojednání o Jablonecku,
které vyšlo roku 1894 (v druhé poopravené verzi
pak ještě roku 1895) pod názvem Der politische
Bezirk Gablonz, tedy Politický okres Jablonec.
Iniciátorem vzniku díla byl okresní Spolek uči-
telů, který pověřil vypracováním zvláštní výbor
pod vedením Adolfa Lilieho jakožto hlavního
redaktora. Kniha je dodnes nepřekonaným po-
pisem regionu, nese podtitul Vlastivěda pro
školu a dům a byla určena jako pomůcka pro
školní vyučování. 

Význam Adolfa Lilieho je ale mnohem větší;
vedl jabloneckou městkou pamětní knihu, sou-
běžně se zabýval dějinami mnoha spolků.
Většiny z nich byl i členem; některým korpora-
cím kroniku též přímo vedl, jiným spolkům
alespoň sepisoval jejich dějiny a umožňoval
jim tak vydávat různé dodnes velmi ceněné pa-
mětní publikace (festschrifty) k důležitým oka-
mžikům v dějinách jak těchto sdružení, tak

i obcí, kde působila. Autorem několika dalších
děl (spíše literárního charakteru) byl Lilie i pod
pseudonymem Wolfgang Schild. 

Co v archivu návštěvníci uvidí? Vedle několi-
ka Lilieho dochovaných osobních dokumentů
(fotografie, záznam v evidenci domovského
práva, parte či nekrolog) a výše zmíněné tis-
kem vydané jablonecké okresní kroniky bude
vystaveno i několik ukázek pamětních tisků
(zmíněných festschriftů) z jeho tvůrčí dílny –
např. pro rozhlednu Štěpánka 1892, novou jab-
loneckou cvičebnu 1898 nebo divadlo 1907; dále
ukázka originálů několika děl rukopisných – kro-
nik města Jablonce i pamětnic spolkových. 

Vzhledem ke své důležitosti a někdejší regio-
nální proslulosti nebude letos Lilie předmětem
zájmu jen jabloneckých archivářů, ale v září
letošního roku se zřejmě stane i tváří pravidel-
né jablonecké připomínky oslav Dne evropské-
ho dědictví.

V létě 2022 si v Jablonci připomínáme i 100. vý-
ročí konání regionálního festivalu s názvem Ji-
zerskohorský týden domácí kultury a práce, te-
dy Isergebirgswoche für heimische Kultur und
Arbeit. Akce se na přelomu července a srpna
1922 stala v silně specifických podmínkách po-
čátku dvacátých let dvacátého století pozoru-
hodnou manifestací svébytnosti a ekonomické,
politické i kulturní vyspělosti zdejších němec-
kých obyvatel Jizerských hor. Tedy lidí, kteří cí-
tili silnou potřebu veřejně deklarovat jak své
vnitřní překonání utrpení způsobeného první
světovou válkou, tak vlastní názor na začlenění
svého regionu do nově vzniklé Československé
republiky a např. i na výsledky právě skonče-
ného celostátního sčítání lidu roku 1921. 

K výročí tohoto opravdu kulatého jubilea bu-
de archiv poprvé ve své historii prezentovat do-
kumenty uložené ve speciálním fondu nazva-
ném samozřejmě Isergebirgswoche, jenž je
charakteru spíše sbírkového než archivního.
Uvidíte zástupce úředních dokumentů jako je

prestižní sumář členů hlavního výboru, ukázka
darů sponzorů, návrh výdajů na část expozice
či vzorek korespondence organizátorů jak
s (případnými) donátory, tak s všeobecně uzná-
vanými jizerskohorskými osobnostmi, jejichž
podpora měla přinést akci vážnost a prestiž.
Protože ale byla snaha nezanedbat ani propa-
gaci, bude možno se potěšit i ukázkami pečlivě
vedených novinových výstřižků a fotografií.
Pořadatelé přitom nenechávali vše na libovůli
novinářů, naopak řadu zpráv pro tisk sami ak-
tivně vytvářeli a následně se poctivě snažili
každou kdekoliv otištěnou zprávu zaznamenat
i pro budoucnost.

Stalo se už skoro tradicí, že při každém roč-
níku MDA připomínáme i nějaké výročí spojené
s životem jablonecké předválečné české menšiny.
Nejinak tomu je i letos! V květnu totiž uplynulo
již devadesát let od vydání velkolepého českého
Průvodce po Jablonci nad Nisou a okolí. Známý
jablonecký knihkupec a nakladatel Josef Flo-
rian na jaře 1932 s pomocí místní pobočky Klubu
českých turistů a semilské tiskárny Josefa Glose
konečně realizoval vizi přehledného, kvalitního
(přílohou je dokonce barevná mapa) a přitom
stále relativně levného (cena 9 Kč) pomocníka
pro stále početnější české návštěvníky Jizerek.
Autor publikace, Bohumil Kinský z České Lípy
(1898–1987) byl takřka renesančním polyhisto-
rem. Pro tohoto pedagoga, muzejníka, vlastivěd-
ného a osvětového pracovníka, malíře, fotografa,
především ale zaníceného propagátora turisti-
ky byl sice jablonecký Průvodce pouze jedním
z celé řady děl, která vytvořil, pro nás místní ale
jistě tím nejdůležitějším.

Návštěvníci archivu uvidí originál zmíněné
publikace; pro porovnání budeme prezentovat
i ukázky některých soudobých konkurenčních
regionálních průvodců německých – příkladně
ve třicátých letech pro veřejnost velmi atraktiv-
ních turistických pomůcek z dílny jablonecké-
ho kartografa Gustava Adolpha (1853–1937);
a také vzorek děl mladších, vzniklých pro po-
třeby cestovního ruchu až po roce 1990. 

Kromě uvedených výročí je možno se během
pobytu v archivu zamyslet i nad dalšími přede-
vším regionálními výročími; třeba nad 135 lety
existence nejstarší české železné rozhledny
Slovanka vzniklé roku 1887. 

Sraz zájemců před hlavní budovou archivu je
vždy v 9, ve 12, v 15 a v 18 hodin. 

Více na webu www.soalitomerice.cz/soka-
jablonec-nad-nisou i na Facebooku SOA v Lito-
měřicích. Jan Kašpar, vedoucí archivu

Jablonecké archivní
Cimélie ’22 

Státní okresní archiv (SOkA) Jablonec nad Nisou se ve čtvrtek 9. června 2022
historicky již po desáté připojí k celosvětovým oslavám Mezinárodního dne
archivů (MDA). Tradiční prohlídka zajímavých exteriérů i interiérů secesní
budovy SOkA (někdejší městský chorobinec/chudobinec z let 1908–1909), přiblížení
odborné práce archivářů, seznámení se s novinkami v činnosti archivu za poslední
dva kovidové roky, to vše bude opět spojeno s připomínkou několika letošních
zajímavých regionálních historických výročí.

Pedagog B. Kinský (stojící v brýlích uprostřed) mezi kolegy učiteli, foto archiv SOkA

Jablonecký kronikář A. Lilie, foto archiv SOkA

Fotoalbum z průběhu festivalu 
Isergebirgswoche 1922, foto archiv SOkA
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

1. června 1922, 149, strana 1, R, V
Praha. Poslanecký výbor pro výživu zahájil
poradu o hospodářské krizi a o zvýšení cen masa.

3. června 1922, 151, strana 6, 7, V
Rychnov. Tělocvičná exhibice. Včera jsme vi-
děli nádhernou pódiovou skladbu pod vedením
našeho náčelníka Konrada Henleina. Další vy-
stoupení se bude konat 11. 6.

Poznámka CH. P.: Konrad Heinlein, bankovní
úředník, turner, politik, *6. 5. 1898, Vratislavice
n. N., †10. 5. 1945, sebevražda ve vězení, Plzeň.

Rodinná kronika. Dnes 3. 6. se ve Vídni vdává
slečna Else Paschoutová, dcera paní Anny
Paschoutové z Jablonce, s panem Taha Ahmed
el Foukhi, exportérem z Káhiry.

6. června 1922, 153, strana 1, 4, 7, 9, 10, V
V Mnichově vyšla kniha Herberta George
Wellse Naděje na mír. Jablonecký poslanec pan
Medinger pro nás několik citátů: Katastrofa ro-
ku 1914 stále běží v plném rozsahu. Konference
ve Versailles předstírala, že dá vše do pořádku,
ale nic do pořádku nedala. Jediná opravdová
jistota britského impéria leží v tom, že je velký
systém anglicky mluvících států výhodou pro
celé lidstvo. Pozorujeme zápas rozumu se zdi-
vočelým vlastenectvím.

Jablonec. Ruština. Vzhledem ke smlouvám me-
zi Německem a Ruskem se otevírají nové mož-
nosti pro obchod. Jablonec nesmí stát stranou.
Přemýšlíme o tom, že ruský kroužek dá mož-
nost mnoha našim zajatcům, kteří se vrátili
z Ruska a naučili se tam rusky, setkávat se.
V úterý večer v osm hodin můžete nezávazně
přijít do Německého domu.

Inzerát. Kino invalidů přijme promítače, po-
kud možno invalidu. Nástup možný okamžitě.

Inzerát. Kurz češtiny také pro německé bran-
ce. Zveme zájemce ve středu 7. 6. v osm hodin
večer do kanceláře č. 2 na Novém trhu, vedle
radnice. Telefon č. 92.

Inzerát. Dám za vlastní děvčátko, stáří 13 týd-
nů. Adresa pod zn. Elsa v redakci.

15. června 1922, 162, strana 4, R
Jablonec. Klub Cercle polyglote. 9. 6. jsme vy-
slechli zajímavou přednášku pana Gerosy o jeho

cestě z Itálie do Jablonce. Ve své jadrné italštině
vyprávěl, že jeho plán vzbudil v celé rodině
senzaci. Pro ně byla Bohemie – Böhmen – zemí
z jiného světa. Obdivovali ho jako hrdinu, který
se odvažuje cestovat do nitra nejtemnější
Afriky. Přesto se rodiče obměkčili a vybavili ho
bezpečnostními zámky a mnoha radami. Zají-
mavé byly jeho první dojmy a srovnání před-
sudků se skutečností. 16. 6. bude vyprávět pan
Colombo o Monte Carlu a pan Rajovský o Her-
bertu Spencerovi.

16. června 1922, 163, strana 2, 4, 18, R, V
Jablonec. Včerejší svatodušní procesí přivola-
lo do ulic a na Starý trh velké množství lidí. Pro-
cesí opustilo kostel v půl jedenácté. Stovky děv-
čátek v bílých šatech, ve vlasech pestré mašle,
nesly košíčky s květinami. Následovaly členky
katolického svazu dívek, ostrostřelci, ducho-
venstvo, připojily se stovky mužů, žen a dětí. Na
Starém trhu stály čtyři oltáře, ke kterým proce-
sí, doprovázené kapelou, zamířilo. Ale než do-
šlo ke třetímu oltáři, spustil se hustý déšť. Kdo
se nestihl schovat, promokl na kůži. Litovali
jsme zejména děti.

Humor v restauraci. Host: Pane vrchní, už jsem
jedl lepší polévku! – Vrchní: Ale určitě ne u nás!

Časy se mění. Psal se rok 1850. Dívenka: Te-
tičko, co je to stříbrná svatba? Teta: To je, když
jsou dva lidé spolu 25 let po svatbě. 

Psal se rok 1900. Dívenka se stejnou otázkou.
Teta: To bylo tenkrát dávno, když byli dva lidé
25 let po svatbě ještě spolu.

V roce 1950. Dívenka se stejnou otázkou.
Teta: Stříbrná svatba? Když se 25× rozvedeš
a 25× vdáš.

Sport. DSK Jablonec × Sportklub Mladá Bo-
leslav 3:1. Zelenobílým včera štěstí přálo. Při
férové hře boleslavští prohráli, čímž jsme spla-

tili naši minulou prohru 2:1. Obě strany bojo-
valy obětavě, ale slušně, což částečně ovlivnil
i rozhodčí pan Schwarz. Jablonec nastoupil
oslaben o Meissnera. Nahradil ho plnohodnot-
ně Rudolf. V neděli hrajeme proti Drážďanům,
což jsou mistři 1. třídy.

Inzerát. Všeobecný německý lovecký spolek –
pobočka 14 – v Jablonci pořádá ve dnech 17.
a 18. 6. v areálu letního divadla na Proseči mist-
rovství ve střelbě na hliněné holuby pod zášti-
tou majitele sychrovského panství Dr. Alaina
Rohana. Bojuje se o cenu města Jablonce. Ceny
se udílejí 18. 6. v 9 hodin večer v jídelně hos-
tince pana Rudolfa Hübnera, který se rovněž
nachází v areálu divadla. Prvotřídní pušky, ná-
boje a občerstvení na místě.

17. června 1922, 164, strana 5, V
Sport. Závod v běhu okolo přehrady se bude
konat 18. 6. od dvou hodin odpoledne. Start od
Mahlovy vily (nyní pivovar Volt). Očekává se
přibližně 39 závodníků. Prosíme veřejnost, aby
nevstupovala na závodní dráhu. Psi musí být na
vodítku, děti pod dohledem rodičů. Závod se
koná za každého počasí.

18. června 1922, 165, strana 2, R
Černá kronika. Lučany. Včera dopoledne vyra-
zil mačkář Osvald Tippelt na houby do lučan-
ských lesů. Nedaleko cesty u hostince U Švýcar
ve smrčkách našel mrtvolu ženy v pokročilém
stupni rozkladu. Žena byla oblečena do modré
ševiotové sukně, světlé blůzky, černých pun-
čoch a bot, ruce v černých rukavičkách. Vedle
lebky ležely černé vlasy. Ruce ženy, ležící na
zádech, byly zaryty do země. Smrt nastala zřej-
mě někdy v pozdním podzimu, protože předtím
na přilehlém pozemku pracoval majitel Her-
mann Zimmermann.

30. června 1922, 177, strana 4, V
Loučná. Vysvěcení kostela sv. Josefa se ode-
hraje v neděli 16. 7. Oltář a lavice byly zhotove-
ny podle plánů architekta Roberta Hemmricha
sochařem Josefem Kindermannem z Frýdlantu.
Obraz sv. Josefa namaloval soukromník pan
Josef Hübner z Jablonce. Program: V 9 hodin
ráno přivítání čestných hostů: duchovenstva,
zástupců obce Loučná a Janova, školského vý-
boru, učitelů a spolků. V 10 hodin zazní světící
chorál přednesený spolkem Eiche (Dub) z Louč-
né, následuje církevní vysvěcení kostela a slav-
nostní mše. Kostel je dílem architekta Roberta
Hemmricha.

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. června. 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 květnového kvízu: Gustav
Ginzel se na Jizerce zasloužil o rozšíření jed-
noho druhu rostliny, která se v průběhu let roz-
rostla i za hranice Hnojového domu. Koberce
těchto jarních květin sem tak každý rok přilá-
kají stovky obdivovatelů: Jedná se o narcisy.
Výhercem otázky na květen 2022 je čtenářka
Věra Jiřištová.

Otázka na červen
Jedno z muzeí v našem regionu získalo v letoš-
ním roce osobní věci a horolezecké předměty
Gustava Ginzela, které mu věnoval jeho bratr
Hans. Tyto exponáty můžete spatřit:

a) v Městském muzeu v Železném Brodě

b) v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

c) v Severočeském muzeu v Liberci

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

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Korespondenční lístek s logem festivalu Isergebirgswoche
z roku 1922. Foto archiv SOkA Jbc



(21)

jablonecký měsíčník červen 2022

■ Jablonecké maličkosti LXX.

Nepřekvapuje mne to, ale je pravda, že ně-
které jablonecké maličkosti trpělivě odolá-
vají úplnému rozluštění. Víme o nich leccos,
ale ne všechno. Úplnost či alespoň jasnost je-
jich příběhu dostává trhliny. Tak třeba ta
podivně rovná skála vedle rozhledny Nad
Prosečí.

O rozhledně postavené na Prosečském hřebeni
podle projektu jabloneckého architekta Roberta
Hemmricha a otevřené v srpnu roku 1932 víme
leccos díky podrobné zprávě v ročence Němec-
kého horského spolku pro Ještědské a Jizerské
hory. Ale o jejích dvou předchůdkyních na stej-
ném hřebeni máme podstatně méně informací. 

Traduje se, že obě dřevěné vyhlídkové věže
stály na stejném místě jako nejnovější rozhled-
na ze žulových kvádrů. Jenže to je zjevný ne-
smysl, protože Hemmrichova
věž je postavena pod masivní žu-
lovou skálou, kterou ovšem vy-
soce přečnívá, a to díky tomu, že
patří se svými 28 metry výšky
k nejvyšších tradičním rozhled-
nám Jizerských hor. Jenže její
předchůdkyně měly výšku pou-
hých 6 a 12 metrů a hned vedle
skály by působily podivně.

Koukněme nejdříve na jejich
historii. První z nich – obyčejnou
čtyřhrannou trámovou konstruk-
ci s vyhlídkovou plošinou – posta-
vil na pozemcích Karla Hübnera
z Proseče roku 1892 Německý hor-
ský spolek pro Ještědské a Jizerské
hory. Stejný spolek dva roky
předtím upravil i vyznačil znače-
nou stezku po hřebeni. Roz-
hledna byla otevřena 25. září 1892.
A dobové zprávy o jejím zřízení
hovořily nadšeně: „Už dlouho
předtím byly cesty vedoucí přes
hřeben urovnány a označeny

a tyto práce mělo završit postavení věžičky.
Díky vstřícnosti majitele pozemku, pana Karla
Hübnera z Proseče, získal horský spolek z mno-
ha stran podporu, takže ta strážní věž byla pře-
kvapivě brzy vztyčena. Dne 25. září se usku-
tečnil výlet na Prosečský hřeben a mimořádně
silná návštěvnost potvrdila, že výbor stavbou
věže šťastně ukončil svůj vytyčený úkol.“ 

Ročenka spolku dále uváděla, že celkové ná-
klady na zřízení věže si vyžádaly částku 216
zlatých a 80 krejcarů, která byla vyplacena te-
saři Augustinu Pfohl, zámečníku Franzi Hüb-
nerovi a statikovi – c. k. civilnímu inženýru
Krckovi. Pět dalších zlatek ještě padlo na nájem
pozemku a celkem na pojištění stavby. To se
ukázalo jako velmi prozíravé, neboť již v únoru
1894 věžičku zbořila silná vichřice. Stalo se tak
prý proto, že rok předtím zde zlomyslní lidé po-

škodili zábradlí a uvolnili kotevní šrouby, což
věž učinilo méně bytelnou. Horský spolek ne-
chal pobořenou konstrukci opravit tak rychle
a v původní podobě, že si řada návštěvníků
vlastně ani nevšimla žádné změny. Jenže pří-
rodní živly ani obnovené věži nedaly pokoj.
Trámovou konstrukci 29. července 1901 za di-
voké bouře doslova rozštípal úder blesku.
Spolek tehdy prodal dříví za 50 korun a dalších
436 korun vyinkasoval od pojišťovny Concor-
dia. Na místě pak vznikla nová, v pořadí druhá
prosečská rozhledna podle projektu Roberta
Hemmricha. Otevřena byla v červnu 1908
a sloužila výhledům až do 21. srpna 1921, kdy
ji rozštípal orkán. Nahrazena byla až o 11 let
později onou kamennou vyhlídkovou věží. 

Z historie se tedy nedozvíme, na jakém místě
byly obě dřevěné předchůdkyně vztyčeny.

Zprávy o uvolnění šroubů zlo-
volnými lidmi hovoří o spojení
věže a skály, v některých člán-
cích se ale objevuje i informace,
že věže stály na nejvyšším místě
hřebene, které leží několik set
metrů dále, směrem k Brandlu.
Na skalách vedle dnešní roz-
hledny jsou ovšem jednoznačné
stopy úprav kameníky. Celá hor-
ní část je otesána do podoby ja-
kési plošiny; okolo jsou vytesány
umělé jamky a na přední straně
obrácené k Lukášovu je v mělké
nice i zvětralý letopočet identifi-
kovatelný jako 1907, který by
mohl připomínat úpravu skály
pro druhou věž. Lze tedy speku-
lovat, že obě dvě dřevěné vyhlíd-
kové věže stály jinde než jejich
žulová následovnice. A sice na
hezky tvarované skále, která vy-
držela do dnešních časů. 

Marek Řeháček

Skála nad Prosečí

Jablonecká letní výstava v Hejnicích
První výstavu v galerii obnoveného kláštera
v Hejnicích uspořádala Městská galerie MY
již před dvaceti roky. Od té doby připravila
pro návštěvníky tohoto působivého poutní-
ho místa řadu výstav umělců, spojených
s blízkým regionem Jizerských
hor a Frýdlantska. 

Opakovaně to byl nejvýznamněj-
ší zdejší krajinář Wenzel Franz
Jäger, kreslíř a etnograf Josef V.
Scheybal, rodák z nedalekého Kris-
tiánova u Frýdlantu, malíř Karl
Decker, jizerskohorský spisovatel
Gustav Leutelt a mnozí další. 

Pro letošní léto nachystala
Městská galerie MY do Hejnic vý-
stavu jabloneckého kreslíře, gra-
fika a malíře Viktora Vorlíčka
(1909–1976). Svým výtvarným za-
měřením byl tento skromný umě-
lec především krajinářem. Umělec-
kou inspiraci nacházel v každém
místě, kde během svého aktivní-
ho života působil. V jeho tvorbě
tak nacházíme motivy z Českého
ráje, Podkarpatské Rusi, jihu
Čech, ale především z Jablonecka
a Jizerských hor.

Přestože Viktor Vorlíček věnoval mnoho času
jiné práci než umělecké tvorbě, dokázal vytvo-
řit obsáhlé výtvarné dílo, které zahrnuje stovky
kreseb a desítky grafických listů i maleb. V do-
bě po druhé světové válce Vorlíček upřednostnil

důležité společenské výzvy před osobní umě-
leckou kariérou. Zapojil se do obnovy umělec-
koprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou, jako
památkář pomáhal v záchraně kulturních hodnot
ve vysídleném pohraničí, stál u zrodu umělec-

koprůmyslového muzea v Jablon-
ci nad Nisou, jehož byl i ředite-
lem.

Tradice letních výstav pořáda-
ných jabloneckou Městskou gale-
rií MY byla započata v době, kdy
v Hejnicích působil pater Miloš
Raban, který se zasloužil o po-
vznesení kláštera jako duchovní-
ho a kulturního centra. Tato tra-
dice pokračuje i za současného
ředitele Kláštera Hejnice Jana
Heinzla, jenž na práci svého
předchůdce důstojně navazuje.

Vydáte-li se o prázdninách na
výlet do Hejnic či jejich okolí,
můžete ho spojit s návštěvou
tamní klášterní galerie. Výstava
krajinářských motivů jablone-
ckého výtvarníka Viktora Vor-
líčka jistě zaujme nejen vyznava-
če výtvarného umění, ale také
každého milovníka Jizerských
hor. (MGMY) 

Kresba Petr Ferdyš Polda

Viktor Vorlíček: Jizerka, kresba tužkou
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Prestižní ocenění převzalo sedm
jabloneckých pečovatelek
Jubilejní 10. ročník Jablonecké pečovatelky
už zná své držitelky. Z rukou primátora
Jiřího Čeřovského a náměstka pro oblast
humanitní Davida Mánka si svá ocenění
převzaly 18. května v kulisách nově oživené-
ho Petřína. 

Akce, kterou spolu s městem Jablonec spolupo-
řádá místní Diakonie a Centrum sociálních slu-
žeb, vyzdvihuje výjimečné zásluhy v péči o po-
třebné a lidský přístup při poskytování sociální
služby. K převzatým oceněním patří i dárky,
certifikáty a květiny, vše je zaznamenáno do
pamětní knihy města. Při slavnostním obědě
v obnovené restauraci na Petříně byla příleži-
tost k diskusi a sdílení zkušeností. 

Proč se předávání ocenění nekonalo v měst-
ském divadle v rámci tradičního Koncertu pro-
ti násilí na seniorech, vysvětluje náměstek pri-
mátora pro oblast humanitní David Mánek: „Ne
všem z oceněných dam bylo příjemné ocitnout
se při převzetí cen na divadelních prknech
v záři reflektorů, a proto jsme zvolili prostředí
a formu, která jim je příjemnější. Všechny dá-
my ale samozřejmě obdržely pozvánku i na
zmíněný Koncert proti násilí na seniorech.“ 

Půjde již o 11. ročník koncertu, který se usku-
teční 16. června od 15 hodin. V jeho rámci vy-
stoupí The Beatles Revival z Kladna a Karel
Kahovec. Kromě oceněných pečovatelek je tato
kulturní akce určena samozřejmě i široké ve-
řejnosti. Část vstupenek na koncert bude při-
pravena k vyzvednutí v pokladně městského di-
vadla. (vrk)

Jablonecké pečovatelky
roku 2022

Lucie Pilzová
Centrum pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje, o. p. s.
Paní Lucie Pilzová patří k nejmladším členům
asistentského týmu. Svým trpělivým chováním,
empatickým vystupováním a klidným slovem
působí u klientů vlídně a vnáší do jejich domo-
vů pohodu. Na asistence se těší ona i její klien-
ti. Kolegové ji hodnotí jako tichou, ale spole-
čenskou, nezkazí žádnou společnou akci. Je
pečlivá, starostlivá, nekonfliktní a spolehlivá.
Lucie v organizaci pracuje 3,5 roku a za tu do-
bu ji poznalo více než 20 klientů a klientek.
Jako jedna z týmu je aktivní řidičkou, proto ta-
ké dojíždí na asistence do oblastí dostupných
jen autem. Ač je drobná, zmůže spoustu aktivit,
které by jí mohl lecjaký kolega závidět.

Dana Pelcová
Centrum sociálních služeb Jablonec 
nad Nisou, p. o.
Paní Dana Pelcová pracuje v organizaci od
května 2013. Jedná se o zkušenou pečovatelku,
která přistupuje ke klientům s profesionálním,
individuálním, ale lidských přístupem, a to
s ohledem na jejich potřeby a přání. Je ochotná
a ke klientům se chová ohleduplně, s úctou
a respektem k jejich životním zkušenostem.
Její empatický přístup a pochopení pro druhé
je zárukou dobře odvedené práce, kterou vyko-
nává zodpovědně a s nasazením. Její profesní
zkušenosti jí umožňují správně vyhodnotit
a vyřešit nenadálé situace. Paní Dana má ener-
gie na rozdávání, je kamarádská, skromná a rá-

da si povídá. Je pořádkumilovná, to se projevu-
je v práci i v péči o uživatele, kteří ji vnímají ja-
ko chápající osobu, co se ráda směje a umí jim
zlepšit náladu. Paní Dana Pelcová je profesionál
s velkým srdcem.

Martina Kurpitová
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci
nad Nisou
Za dobrou prací Diakonie Jablonec stojí kvalita
pracovníků. Každý z týmu si je vědom, že se po-
dílí na něčem hodnotném a důležitém. Paní
Martina Kurpitová je velmi zkušená pečovatel-
ka, která je oporou nejen novým kolegyním
a kolegům. Je dobrou týmovou hráčkou, předá-
vá své znalosti a zkušenosti a zároveň umí pra-
covat i samostatně. Dobře rozpozná mimořád-

nou situaci a ví, jak se v ní zachovat. S okolím
jedná vždy s respektem, vlídně a zdvořile. S kli-
enty komunikuje přiměřeně k jejich věku a ak-
tuálnímu zdravotnímu i duševnímu stavu. Paní
Martina podporuje klienty v samostatnosti
a nabízí jim tolik potřebnou emoční podporu.
Je to „srdcařka“ s profesionálním přístupem.
Paní Kurpitová je důležitým dílkem v pěkně la-
dícím obrazu pečovatelské Diakonie Jablonec.

Zina Vítová
Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, p. o.,
Přímá práce s klienty, osobami s mentálním ne-
bo kombinovaným postižením je jí vlastní, vy-
chází ze srdce. Je ochotná, pracovitá a empatic-
ká. Nemá problém s žádným klientem ani
s žádnou prací. Vede klienty i pracovnice ve své
domácnosti, kterou udržuje v čistotě a vzorném
pořádku. Nehledí na vlastní pohodlí, dělá, co je
potřeba.

Jitka Mewaldová
Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, p. o.
Paní Jitka Mewaldová je dlouholetá zkušená
pracovnice, která pracuje v DOZP Erbenova, ve
své domácnosti má klienty s nejvyšší mírou zá-

vislosti. Práce s postiženými je jejím životním
posláním, ve kterém se zcela našla. V práci ji
hodně pomáhá její klidná a přátelská povaha.
Rádi ji mají nejen klienti, ale i kolegyně a kole-
gové. Pokud může, vždycky vyhoví, poradí, vy-
jde vstříc. Je ochotná, pracovitá a empatická.
Nemá problém s žádným klientem ani s žádnou
prací. Všichni si velmi váží jejího smyslu pro
pořádek. Upravuje a zdobí prostředí v organi-
zaci, připravuje a vymýšlí akce, které jsou „ko-
řením“ v klientově životě.

Jaroslava Blašková
Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.
Paní Jaroslava přišla v roce 2014 na setkání zá-
jemců o práci v lůžkovém hospici, který se bu-
doval a otevření se plánovalo až na další rok.

Už během tohoto setkání působila tak milým
dojmem, že jí vedení organizace nabídlo práci
pečovatelky v terénní odlehčovací službě.
Jaroslava je nejen pracovitá a poctivá, ale pře-
devším nesmírně laskavá a trpělivá, schopna se
napojit na potřeby klienta a dělat vše pro to, aby
své poslední dny prožil v maximálním komfor-
tu tělesném, sociálním, duševním i duchovním.
Pro hospic je pravým pokladem a dělá přesně
to, co dělá hospic hospicem.

Markéta Dreslerová
Rodina24, z. ú.
Paní Markéta Dreslerová, osobní asistentka
Rodiny24, je velmi pečlivá ve své práci od sa-
mého začátku působení v organizaci. Ke klien-
tům je vždy vlídná a empatická. Respektuje in-
dividuální potřeby a přání každého z nich.
Současně je podporuje v jejich samostatnosti
a soběstačnosti. Umí si velmi dobře poradit
v nestandardních situacích a věci řeší vždy s ohle-
dem na lidskou důstojnost. Záleží jí na dobře
odvedené práci a pro celý pracovní kolektiv je
oporou. Sdílí své zkušenosti se svými kolegy,
tím přispívá k lepšímu chodu celé organizace.
Přináší zajímavé podněty k aktivizaci klientů
a dokáže dobře rozpoznat jejich momentální
rozpoložení. Vytváří tak přirozeně příjemné
prostředí k žití. Je to člověk na správném místě.

Foto Radka Baloghová



(23)

jablonecký měsíčník červen 2022

■ Ohlédnutí
Důraz na pohybové aktivity
Nedílnou součástí zdravého život-
ního stylu je cvičení a pohyb. Pra-
videlnými pohybovými aktivitami
lze předejít nemocem, oddálit ná-
sledky nemoci nebo některá one-
mocnění dokonce léčit. Minimálně
třetina volnočasového programu
Centra sociálních služeb je zamě-
řená na hýbání se, protahování,
posilování a sportovní aktivity, vy-
brat si může opravdu každý. Vy-
cházky po Jablonci a okolí, spojené
s poznáváním architektonických
zajímavostí a pamětihodností, ma-
jí jednotný název Jablonecké per-
ličky. I delší a náročnější výlety
jsou samozřejmostí, na přelomu
června a července budou připrave-
né trasy do Kateřinek u Liberce
a na zříceninu hradu Roimund
v délce 10 a 13 kilomentrů. V květ-
nu stihli členové klubů seniorů vy-
razit do Jabkenic. Obec u Mladé
Boleslavi je pevně spojena s po-
sledním desetiletím života a tvorby
Bedřicha Smetany. V létě bude při-
pravený autobusový výlet do Pra-
hy. Cvičení na židlích a na podlož-
kách, stejně tak trénink šipek, jsou
celoroční záležitostí. V polovině
května proběhla Jablonecká šipka,
tedy turnaj, do kterého se vedle
domácích hráčů zapojili i šipkaři
z Liberce, Frýdlantu i České Lípy.
Začaly i sezónní sporty. Turnaj ve
hře pétanque letos hostí Frýdlant,
turnaj v mölkky proběhne v září
v Jablonci. Zájemci se za hezkého
počasí schází každé pondělí ve
Mšeně, v areálu v ulici Čelakov-
ského, místa u kovových koulí
a dřevěných kolíků je pro všechny
dost. Kuželkáři už stihli zazname-
nat svůj letošní úspěch, pravidelné
tréninky proměnili v krásné třetí
místo na Liberecké kuželce. Zá-
stupci České Lípy se tentokrát
zhostili sportovního dne. Soutě-
živost jednotlivých družstev senio-
rů byla veliká a radost z výhry ješ-
tě větší. I pohybové aktivity, při-
pravované pod hlavičkou Centra
sociálních služeb, klubů seniorů
a zájmových skupin, spojují lidi
s lidmi. (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 webových
stránkách centrumjablonec.cz, na
vývěskách, u vedoucích jednotli-
vých klubů a zájmových skupin
a také v kanceláři volnočasových
aktivit CSS na telefonním čísle 728
616 492.

Po uvolněných covidových pra-
vidlech se stihl i konec taneční se-
zóny, který vyvrcholil Jarním ho-
pem v Předláncích. Hrál skvělý
Ferles band, který zajistí i letošní
Silvestr před Silvestrem. Vedoucí

jednotlivých klubů měli možnost
pozvat své členy na divadelní
představení o životě Edith Piaf.
Jednalo se o dárek od města ke
Dni matek, chvála se nesla Jab-
loncem. V červnu proběhne tradič-
ní Koncert proti násilí na senio-
rech a velký koncert připravuje
i Izerína, která své příznivce zve
24. června na zahradu klubu se-
niorů Novoveská. V říjnu připra-
vuje CSS tradiční Koncert ke Dni
vzniku samostatného českosloven-
ského státu. 

Spolupráce seniorů mezi městy
Jablonec nad Nisou a Bautzen
V únorovém měsíčníku letošního
roku byla uvedena vzpomínka na
pana Miroslava Čumpelíka, který
v roce 1991 stál u založení part-
nerství s městem Bautzen. Konaly
se Dny německé kuchyně. V roce
1992 byl založený Euroregion NI-
SA pro přeshraniční spolupráci
mezi městy a starosty. Po letité
pauze vztahy obnovil pan Vladimír
Hušek. Toto přátelství se stalo stá-
lým setkáváním seniorů obou
měst. Pan Hušek později ze zdra-

votních důvodů přenechal tuto
činnost svým nástupcům, společ-
né návštěvy byly ale časem zruše-
né. Setkávání přátelům z Budyšína
velmi chyběla. V roce 2017 byla
oslovená paní Erna Kohoutková,
zda by se této úlohy ujala. Doho-
dou mezi městy jsou dvě návštěvy
ročně, jedna v ČR, druhá v Němec-
ku. Organizátoři se vždy snaží, aby
návštěvy byly příjemné a poučné.
V posledních letech se němečtí
přátelé podívali na jabloneckou
Křehkou krásu, do pivovaru v Zá-
sadě, na Ještěd, do Muzea skla
a bižuterie, na jablonecký magist-
rát i do Domu česko-německého
porozumění v Rýnovicích. Přátel-
ství je velmi srdečné a spontánní
z obou stran, o to víc, když bylo
přerušené a pozastavené kvůli ne-
moci Covid-19. Všichni si letos uži-
jí společnou návštěvu přírodní re-
zervace Spreewald. V červenci se
totiž chystají do německých Bená-
tek, na lodičky krásných kanálů.
Za podporu společné česko-ně-
mecké seniorské spolupráce patří
poděkování všem jabloneckým za-
stupitelům. (ek)

„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

30. 6. /čtvrtek/
Výlet Zvířetice, podrobnosti
budou upřesněné zájemcům,
registrace kdykoli.

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

1. 6. /středa/ 13.15 hodin
Procházka kolem kokonínské
sokolovny do cukrárny odjezd
z AN, bus 101.

8. 6. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu, hraje
pan Koprnický – velký sál CSS.

15. 6. /středa/ 8.00 hodin
Autobusový zájezd do Janských
Lázní, pouze pro přihlášené.

22. 6. /středa/ 7.56 hodin
Podpora našich sportovců
v Tanvaldu, odjezd z vlakového
nádraží, od 14.00 hodin promítání
fotek z naší činnosti – velký sál
CSS.

29. 6. /středa/14.00 hodin
Posezení na konci s občerstvením
a tancem, hraje Jizerské trio,
omezený počet účastníků, nutno
se objednat na tel. č. 728 765 650.

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

14. 6. /úterý/ 6.30 hodin
Autobusový výlet – Miletín,
Hořice a zámek Hrádek
u Nechanic. Výběr 260 Kč
proběhne 2. 6., od 14 do 16 hodin
v kavárně Floriánka, 
tel. 602 630 913.

23. 6. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Seminář Sociální služby magistrátu
a Domova důchodců Jablonecké
Paseky – malý sál CSS, zveme
i ostatní veřejnost.

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

14. 6. /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,
od 26. 6. pobyt v Poděbradech.

Výlet do Jabkenic, foto CSS

Spolupráce mezi seniory Jablonec n. N. a Bautzen, foto MMJN
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Domov seniorů U Přehrady – klidné stáří 
Domov vznikl v roce 2015 celkovou rekon-
strukcí původní budovy ubytovny a jídelny
jablonecké Bižuterie. Jde o registrovaného
poskytovatele služeb domova pro seniory
a domova se zvláštním režimem. Jeho služ-
by využívají lidé částečně soběstační, nebo ti,
kteří se o sebe z důvodu tělesného postižení
již nejsou schopni postarat.

„Ve službě domov se zvláštním režimem se za-
měřujeme především na poskytnutí služby klien-
tům s Alzheimerovou chorobou a s ostatními

druhy demence,“ říká Ivana Svobodová, vedou-
cí přímé péče Domova seniorů U Přehrady, z. s.

V jabloneckém domově se všichni snaží o to,
aby se zde klienti cítili jako doma. „Máme zde
110 lůžek, z toho převážnou část tvoří dvoulůž-
kové pokoje. O pohodlí a péči se stará téměř 80
pracovníků. Naše péče je laskavá, vlídná a na
vysoké úrovni. Současně zajišťujeme odbornou
zdravotní péči týmem zdravotních sester a lé-
kařů. O pestrou a vyváženou stravu se zde sta-
rají zkušení kuchaři. Klienti mají každý všední
den možnost výběru ze dvou hlavních jídel,

a tedy každý má možnost, dát si vždy to, co má
rád,“ informuje o chodu domova Svobodová.

Aby klienti mohli vyplnit svůj volný čas, na-
bízí zde každý den nějakou aktivitu. Senioři si
mohou vybrat z pestré nabídky, od sledování
filmů, tvoření výrobků, pečení sladkých i sla-
ných dobrot, hraní her či trénování paměti. „To
vše může být provázené povídáním s ostatními
obyvateli domova. Klienti si také ve společen-
ské místnosti mohou dát kávu a povídat tam.
Navštěvují nás i různí hosté. Ať už hudební sku-
piny, šikovné děti z mateřských školek, nebo
vážený farář, který vždy našim klientům po-
skytne možnost promluvit si o mnohém a pod-
poří je v pozitivním myšlení,“ zmiňuje volnoča-
sový program vedoucí. Pro seniory jsou také
připravovány výlety mimo domov, různé ex-
kurze nebo jen příjemné posezení v přírodě při
kávě a zákusku. 

„V průběhu roku zdobíme tematicky domov
motivy pro dané roční období či tím, co souvi-
sející svátky symbolizují. Vše si vyrábíme sami
za pomoci našich klientů. Ty, kteří se nemohou
z různých důvodů účastnit společných aktivit,
navštěvují naše aktivizační pracovnice a věnují
se jim individuálně. Povídají si s nimi nebo
pouze naslouchají četbě a hlavně – nejsou sa-
mi. Pokud je klient z nějakého důvodu omezen
v pohybu, zajišťujeme kompenzační potřeby,
jako jsou chodítka nebo vozíky, vždy dle indivi-
duální potřeby klienta. O pohyb a dobrou kon-
dici se starají pracovnice, které dokáží s klien-
tem vhodně cvičit, anebo jej podpořit v chůzi
a pohybu. Pokud má klient rád masáže, jsme
schopni i toto přání splnit,“ tvrdí Svobodová.

V brzké době chtějí v domově nabízet pobyto-
vou odlehčovací službu. Ta se poskytuje oso-
bám, které se nemohou z důvodu věku nebo
onemocnění postarat sami o sebe a stará se o ně
rodina v jejich přirozeném prostředí. Blízký,
který o tuto osobu pečuje, tak má možnost si
odpočinout a nabrat nové síly.

(is, end)

Aby byl život dobrý až do konce
Věděli jste, že osm lidí z deseti si přeje prožít
své poslední chvíle se svými blízkými nebo
přímo doma? A právě proto existuje Hospic
sv. Zdislavy. Stará se o nevyléčitelně nemoc-
né, jejichž život se chýlí ke konci. Hospic po-
skytuje paliativní péči, která zmírňuje bolest
a další tělesná i duševní strádání provázejí-
cí nemoc. 

Sestřičky a lékaři pravidelně jezdí do domác-
nosti, poskytnou radu i pomocnou ruku při pé-
či o nevyléčitelně nemocného. Jsou k dispozici
24 hodin denně, sedm dní v týdnu a když je
potřeba, kdykoli přijedou za nemocným a jeho
rodinou. V situaci, kdy se příbuzní nemohou
postarat sami doma, mohou využít služby lůž-
kového hospice. Ten je umístěn v nově zrekon-
struované budově bývalého dětského domova
v samém centru Liberce, doslova pár desítek
metrů od terminálu městské hromadné dopra-
vy Fügnerova a obchodního centra Fórum.
Ačkoli je objekt hospice v centru, není zatížen
hlukem, neboť je téměř ze všech stran chráněn
zelení či vysokými budovami. 

O nemocného pečuje tým profesionálů tvoře-
ný lékaři, všeobecnými sestrami, ošetřovateli
a sociálními pracovníky. V budově hospice je 28
jednolůžkových pokojů s vlastní koupelnou, te-
levizí a bezdrátovým internetem. Pokoj je mož-
né dovybavit dle přání pacienta. Cílem je při-
blížit mu domácí prostředí tak, aby se cítil co

nejlépe. S nemocným může pobývat rodina či
jiná blízká osoba 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
I návštěva čtyřnohého mazlíčka je vítána. V ho-
spici naleznete i kapli, klidný a důstojný pro-
stor k rozhovoru s rodinou či duchovními, kte-
ří sem pravidelně dochází.

Důležitou součástí hospice jsou dobrovolníci.
Nezištně pomáhají a podílejí se na nejrůzněj-
ších činnostech, např. na provozu čajovny a re-
cepce, docházejí k lůžku pacienta a jsou nápo-
mocní při společenských akcích. Hospic nabízí
také odlehčovací (respitní) službu, která je ur-

čena rodinám pečujícím o svého nemocného
v domácím prostředí. Na určitou dobu má je-
jich blízký v hospici veškerou péči a oni si mo-
hou na chvíli odpočinout. 

Hospic nemocnému garantuje, že nebude tr-
pět nesnesitelnou bolestí, že bude zachována
jeho lidská důstojnost a nezůstane sám. Mnoho
pozitivních ohlasů na naši práci nám ukazuje,
že tuto hospicovou preambuli se nám daří na-
plňovat: „Chtěla bych touto cestou z celého srd-
ce poděkovat. Vaše pomoc nám umožnila ne-
chat si maminku doma a být s ní do poslední
chvíle. Stihli jsme jí říct, jak moc ji máme rádi,
jak nám bude chybět a naposledy jsme si spo-
lečně zazpívali… Hospic nám pomohl utišit bo-
lesti a my nebyli nuceni dát maminku do ne-
mocnice, kam tolik nechtěla. Pomohli jste nám
najít cestu v bolesti. Díky,“ Nikola. 

Pokud máte zájem o služby hospice nebo o bliž-
ší informace, neváhejte kontaktovat poradnu
hospice na telefonním čísle: 605 11 13 13. Mů-
žete nás také navštívit v pátek 17. června 2022
v 17 hodin, kdy se na nádvoří hospice koná
Benefice pro hospic. Vystoupí mladý houslista
Daniel Matejča, liberecký písničkář Kuba
Horák a Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ.
Vstupné je dobrovolné a celý výtěžek bude vě-
nován ve prospěch hospice. Jste srdečně zváni.

Bližší informace na www.hospiczdislavy.cz 

(jmat)

Foto archiv Domov seniorů U Přehrady

Foto archiv Hospic sv. Zdislavy
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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/

Přemýšlíte, jak ve svém rodinném nebo byto-
vém domě ušetřit energii? Produkovat vlastní
elektrickou energii díky fotovoltaickým pane-
lům? Nebo chcete postavit nový energeticky
úsporný dům? Prostě jak si snížit účty za ener-
gii a získat do budoucna trochu víc jistoty? Na
září připravujeme s odborníky ze Státního fon-
du životního prostředí bezplatný seminář, kde
vám představíme možnosti, jak získat pro do-
mácnosti a vlastníky bytových domů dotace na
zateplování a výměny oken, instalaci fotovolta-
iky, využití dešťové nebo přečištěné odpadní
vody a další investice, které ulehčí životnímu
prostředí i vaší peněžence. A zodpoví dotazy či
v diskuzi pomohou najít cestu pro to, co potře-
bujete. A myslíme si, že podobně by mělo po-
máhat i město.

Jak důležitá je energetická soběstačnost, se
ukazuje čím dál víc. Dotace jsou šance, jak do

ní investovat i v dnešní těžké době. A to nejen
pro občany. I pro město jsou rostoucí ceny e-
nergie obrovský problém a v nejbližších letech
hrozí, že pohltí velkou část peněz, které dosud
bylo možné věnovat na investice či na kulturu.
Bohužel v tom naše město trochu zaspalo a líd-
rům se v této oblasti díváme spíš na záda. Brno-
Nový Lískovec rekonstruuje své budovy již 10
let v kvalitě a úspornosti, které se blížíme teprve
v posledních rekonstrukcích škol. Jablonecká
energetická topí výhradně (ruským) plynem,
v Třebíči jsou výtopny dodávající teplo bytovým
domům na biomasu z okolí. Jablonecká ener-
getická má první malou testovací fotovoltaiku
na jedné střeše, Litoměřice jich mají v ostrém
provozu několik, první z nich už z roku 2014,
spolu s Akademií věd pracují na výzkumu geo-
termální energie a jsou součástí mezinárodní
sítě rozvíjející komunitní energetiku a pomá-

hají finančně i konzultacemi už víc než 10 let
občanům s instalací obnovitelných zdrojů.

Co to znamená ta (nejen) Litoměřicemi testo-
vaná komunitní energetika? Je to jednoduchá
myšlenka spolupráce města, občanů a podnika-
telů ve sdružení v místě při získávání energie.
Většinou kombinuje fotovoltaiku a spalování bi-
omasy (pro dobu, kdy slunce nesvítí) a využívá
toho, že největší potřeba energie v domácnos-
tech a firmách je v jiný čas a ve výsledku se tak
snižují špičky spotřeby. A není to utopie. Do ro-
ku 2030 je pro rozvoj obnovitelných zdrojů
a komunitní energetiky v evropských fondech
připraveno minimálně 60 miliard Kč. Jablonec
a Jablonecká energetická musí v přípravě kon-
cepčních materiálů i projektů zrychlit, jestli ne-
chce, aby v soutěži o miliardy zůstal v poli ne-
připravených. Petr Klápště, 

zastupitel za Společně pro Jablonec

Energetické úspory pro občany i celý Jablonec

Den otců s OV Rýnovice a Lukášov
V neděli 19. června 2022 od 14 hodin zveme
všechny na sousedskou oslavu Dne otců u ve-
řejného ohniště u vodárny v Rýnovicích.

Hlavním programem bude soutěž v dřevoru-
beckém stylu pro otce a děti. Nemusíte se bát,
bude přiměřeně drsná a bezpečná. Dále nás če-
ká zpívání s kapelou, vaření guláše a samozřej-
mě, když už budeme u ohniště, opékání všeho
možného. Zároveň, bude-li tomu nakloněno
počasí a revírník, tak připravíme nějaké dříví
do zásoby. Občerstvení zajištěno!

S sebou si účastníci netradičních oslav Dne
otců mají vzít vše, co uznají za vhodné k upe-
čení na ohni, a nejlépe také sekeru a pilu.

Podrobnější informace o akci najdete v rubri-
ce události na www.facebook.com/Rynovice,
kde také uvítáme náměty na originální a akční
disciplíny pro soutěž otců a dětí.

Petr Klápště, 
předseda OV Rýnovice a Lukášov

Útulek Dášenka slaví 25. výročí vzniku
Čtvrt století už stojí za pořádnou oslavu,
proto lučanský útulek Dášenka připravil
Den otevřených dveří a datum padlo stylově
na 25. června.

„Od 14 hodin je připraveno zábavné odpoledne
ve stylu zahradní party. Pro návštěvníky budou
připravené soutěže, zahraje hudba a uskuteční se
i komentovaná prohlídka našeho útulku,“ říká
Dagmar Kubištová, jedna z majitelek útulku.

Do Lučan v tento den zavítají i osobnosti.
„Pokud Martě Kubišové zdravotní stav dovolí,
přijede mezi nás. Zcela jistě k nám zavítá ta-
nečník a choreograf Vlastimil Harapes,“ zmiňu-
je významné hosty Kubištová.

Útulek je soukromou organizací a funguje
pod záštitou Ligy na ochranu zvířat ČR. Majitel-
kami jsou Dagmar Holanová a Dagmar Kubiš-
tová. Maximální kapacita útulku je 35 psů,
25 koček a 10 jiných zvířátek (fretky, morčata,
králíčci atd). Ročně do útulku přijmou cca 200
psů, 250 koček a 20 drobných zvířat. 

Největší pomocí pro útulek je umístění zvířete
do dobré rodiny. Každý, kdo chce zvíře adopto-
vat, se může přijít podívat do útulku v době jeho
otevření, nebo po předchozí telefonické domlu-
vě. Uvítáme také pomoc materiální, a to formou
krmení či podestýlky pro zvířata, či pomoc fi-
nanční, a to na účet 78-5801360287/0100. Více
na webu: www.dasenka-utulek.cz (end)

Foto Martin Kubišta

Foto archiv Petr Klápště
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1. jizerskohorsk˘ resort 

MONTANIE ★★★★
v Desné na bfiehu Sou‰e 

pfiijme do t˘mu v reÏimu hlavního pracovního pomûru

recepãní/recepãního 
s roz‰ífienou administrativní 

pÛsobností 
• rezervace

• check in/out 
• komunikace s ubytovan˘mi hosty

• práce na krátk˘/dlouh˘ t˘den 8.00–20.00 hodin 
(bez noãních sluÏeb)

pfiedpoklady: 
• práce s PC

• komunikativnû nûmãina nebo angliãtina 
• radost z komunikace s ‰irok˘m spektrem náv‰tûvníkÛ 

• organizaãní schopnosti
• nutná schopnost vlastní dopravy na pracovi‰tû 

Ïivotopisy prosím zasílejte na: hr@montanie.cz

1. jizerskohorsk˘ resort 

MONTANIE ★★★★
v Desné na bfiehu Sou‰e 

pfiijme do t˘mu v reÏimu hlavního pracovního pomûru

administrativní sílu 
pro evidenci materiálu, potravin, 
(natûÏování), pfiíprava podkladÛ 

pro externí úãetní firmu, 
dal‰í administrativní podpora 

hotelové agendy 
• práce v bûÏné pracovní dobû 8.00–16.30 

pfiedpoklady: 
• práce s PC
• peãlivost 

• zájem o administrativu a hotelnictví 
• nutná schopnost vlastní dopravy na pracovi‰tû 

Ïivotopisy prosím zasílejte na: hr@montanie.cz

1. jizerskohorsk˘ resort 

MONTANIE ★★★★
v Desné na bfiehu Sou‰e 

pfiijme do t˘mu v reÏimu hlavního pracovního pomûru

provozní/provozního 
• odpovûdnost za provoz 4★★★★ resortu

• komplexní vedení – fiízení a kontrola t˘mu 
více neÏ 20 zamûstnancÛ 

• plánování a pfiíprava v‰ech akcí v resortu 
• pokladna

• práce dle provozních potfieb resortu (bez noãních sluÏeb)

pfiedpoklady: 
• práce s PC, hotelov˘ systém, skladov˘ systém

• komunikativnû nûmãina nebo angliãtina 
• radost z komunikace s ‰irok˘m spektrem 

zamûstnancÛ a hostÛ 
• samostatnost a organizaãní schopnosti

• nutná schopnost vlastní dopravy na pracovi‰tû 

Ïivotopisy prosím zasílejte na: hr@montanie.cz

1. jizerskohorsk˘ resort 

MONTANIE ★★★★
v Desné na bfiehu Sou‰e 

pfiijme do t˘mu v reÏimu hlavního pracovního pomûru

samostatného 
kuchafie/kuchafiku 

• se zájmem o vy‰‰í gastronomii v restauraci 4★★★★ resortu
• práce v moderní kuchyni 

• práce na krátk˘/dlouh˘ t˘den 

pfiedpoklady: 
• prokazatelná praxe kuchafie
• znalost práce s recepturami, 

skladov˘m hospodáfistvím, objednávkami 
• radost z vafiení 

• nutná schopnost vlastní dopravy na pracovi‰tû 

Ïivotopisy prosím zasílejte na: hr@montanie.cz

1. jizerskohorsk˘ resort 

MONTANIE ★★★★
v Desné na bfiehu Sou‰e 

pfiijme do t˘mu v reÏimu hlavního pracovního pomûru

údrÏbáfie s ‰irokou technickou 
zku‰eností 

• technická správa budov
• celoroãní údrÏba areálu

• práce na krátk˘/dlouh˘ t˘den 8.00–20.00 hodin 
(bez noãních sluÏeb)

pfiedpoklady: 
• fiemeslná zdatnost

• kladn˘ vztah k elektronick˘m systémÛm – fiízení topení, 
VZT, âOV, vodního hospodáfiství… 

• ¤P traktor, práce s dal‰ími stroji – snûhová fréza, 
sekaãka, pila atd… 

• vynikající zdravotní stav 
• nutná schopnost vlastní dopravy na pracovi‰tû 

Ïivotopisy prosím zasílejte na: hr@montanie.cz

1. jizerskohorsk˘ resort 

MONTANIE ★★★★
v Desné na bfiehu Sou‰e 

pfiijme do t˘mu v reÏimu hlavního pracovního pomûru

servírku/ãí‰níka 

• obsluha hostÛ resortní restaurace
• práce za barem 

• práce na krátk˘/dlouh˘ t˘den 

pfiedpoklady: 
• praxe servírky/ãí‰níka, praxe baristy vítána

• základní fráze nûmãina nebo angliãtina 
• radost z komunikace s ‰irok˘m spektrem náv‰tûvníkÛ 

• nutná schopnost vlastní dopravy na pracovi‰tû 

Ïivotopisy prosím zasílejte na: hr@montanie.cz
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DVE¤E HYBNER.CZ
Dvefie obloÏka + klika od 3 400 Kã

PROTIPOÎÁRNÍ od 3 600 Kã,
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 ST¤ECHOU 

Pilates, joga a dal‰í
„Voda nad zlato“ 

– v˘stava obrazÛ M. A. Hybnerové
ãervnové soboty 14–16 hodin

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.

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

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 

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

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

RUPERT BROW:
Improve your English this Summer!

Angliãtina s rodil˘m mluvãím (z Anglie)
Skupinové a individuální lekce

www.rupertbrow.cz
608 889 845

rupertbrow@gmail.com

AUTOCENTRUM FICS
VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO:

Hledáme kandidáta na pozici 
AUTOMECHANIK, TECHNIK 

pro autosalon Autocentrum FICS s. r. o.
v Jablonci nad Nisou. 

Pfiijímáme automechaniky 
s praxí i uãnû po ukonãení studia. 

V pfiípadû, Ïe máte zájem 
o uvedenou pozici, za‰lete nám 
svÛj Ïivotopis s prÛbûhem praxe 
na e-mail: ucto@fics.cz nebo 
volejte na tel. 606 728 215. 

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

Zbavte se únavy
Chce‰ mít více energie?

Podpofiit své sportovní v˘sledky?
Trvale upravit svou hmotnost? 

Zavolej mi na
773 690 534

a vyuÏij konzultaci jídelníãku
ZDARMA

Krásná a fit v každém věku
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