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Léto je vhodné k cestování, 
zábavě a odpočinku
Vážení spoluobčané,

před námi je opět čas prázdnin a dovolených. Po
dvou pro cestování složitějších letech se nabízí
možnost navštívit mnoho zajímavých míst u nás
i v zahraničí. Věřím, že využijete čas k cestování
bez různých restrikcí a omezení a strávíte dovole-
nou i mimo Českou republiku. Určitě však budou
mezi vámi také ti, kteří zůstanou u nás doma a pro-
žijí příjemné letní dny v našem městě. 

Jablonecká přehrada je vyhledávaným místem,
které v prázdninových dnech „praská ve švech“.
Aby kvalita vody i v nejteplejším období byla vhod-
ná ke koupání, tak i letos město zajistilo instalaci
zařízení na hlavní nádrži, které snižuje výskyt si-
nic v blízkosti vodní hladiny. Dalším opatřením pro
zlepšení kvality vody jsou na prostřední nádrži na-
instalované plovoucí ostrůvky s rostlinami, které
pomáhají především snížit výskyt živin (fosforu) ve
vodě a zabránit tak množení sinic. Přehrada bude
také místem konání různých atraktivních sportov-
ních akcí, jakou je například závod v paddleboor-
dingu začátkem července. 

Kromě rekreace vybízí okolí Jablonce ke spor-
tovním aktivitám, a to jak pro pěší turistiku, tak pro

cyklisty. Pro milovníky a nadšence adrenalinových
cyklo sportů se opět uskuteční na Dobré Vodě v po-
lovině července závod ve fourcrossu za účasti svě-
tové špičky. 

V oblasti kulturního vyžití je připravena celá řa-
da zajímavých setkání a výstav. Muzeum skla a bi-
žuterie pořádá unikátní dvojvýstavu připomínající
100. výročí narození výjimečných osobností české-
ho uměleckého sklářství. Obrazy Františka Jiroud-
ka si můžete prohlédnout a obdivovat v kostele sv.
Anny. Dobu v Jablonci před a po listopadu 1989
připomene výstava fotografií Proti proudu času
v Domě Scheybalových. V areálu Eurocentra bude
začátkem srpna probíhat tradiční veletrh Křehká
krása. Navštívit bude možné i novou prodejnu Sva-
zu výrobců skla a bižuterie Křišťálový ráj. Ve věži
jablonecké radnice jsou k vidění modely dvou roz-
hleden – Bramberk a Černá studnice, které zhoto-
vil Klub lodních modelářů Admirál.

Přeji všem pohodové léto, příjemné počasí
a mnoho krásných zážitků.

Jiří Čeřovský, 
primátor

Závod ve fourcrossu horských kol JBC 4X Revelations se uskuteční 15. a 16. července v JBC bikeparku ve skiareálu Dobrá Voda.
Více na V. straně letní přílohy. Foto Petr Zbranek
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Je hned několik možností, které město nabízí
svým občanům k tomu, aby spolu správně ko-
munikovali a domluvili se. Aby předali problé-
my, které je trápí, vedení radnice, popřípadě
odpovědným pracovníkům. 

Elektroničtí anonymové
Základním komunikačním tokem, pro někoho
možná nejjednodušším, je ten elektronický.
Informace na úřad putují buď prostřednictvím
adresy dotazy@mestojablonec.cz nebo aplikace
Otázky a odpovědi, již zájemci najdou na měst-
ském webu. 

„Ta umožňuje vložit dotaz na pracovníky ma-
gistrátu a zároveň slouží jako znalostní databá-
ze, v níž mohou lidé vyhledávat odpovědi na
stejné typy otázek. Proto se pro lepší přehled-
nost jednotlivé příspěvky třídí už při vkládání
do několika kategorií,“ popisuje funkci aplika-
ce Otázky a odpovědi městský webmaster Petr
Vitvar. 

Možnosti, které aplikace nabízí, však většina
veřejnosti vůbec nevyužívá, protože své dotazy,
bohužel, nevkládá do správných kategorií. Čas-
to si aplikaci pletou s diskuzním fórem, mnohé
příspěvky od spoluobčanů mají i vulgární cha-
rakter. 

Aplikace Lepší Jablonec je zaměřená na rych-
lou informaci o tom, že je někde problém, ať už
s pořádkem ve městě, nebo s nějakou poru-
chou, rozbitým mobiliářem apod. Funguje tak,
že člověk vidí problém, vyfotí jej, popíše a poš-
le na Lepší Jablonec. Pak může sledovat průběh
řešení nahlášené události. 

„Problém však nastane, pokud oznamovatel
neuvede správný kontakt. Pak mu odpověď ne-
dorazí,“ konstatuje Martin Oklamčák, vedoucí
oddělení interního auditu a stížností, které apli-
kaci spravuje. 

Velkou pomocí je spolupráce
Právě Lepší Jablonec by měl být stěžejním zdro-
jem informací pro magistrát, co se týká proble-
matiky pořádku ve městě. „Neuklizený Jablo-
nec je jedna z věcí, které nás opravdu trápí.
Chceme určitě všichni žít v čistém prostředí.
Stále je však mezi námi procento těch, kdo ne-
chtějí likvidovat svůj odpad dle daných pravi-
del, tvoří páchnoucí hromady odpadků a na
hnízdech tříděného odpadu zakládají skládky
všeho, co jim doma překáží a patří přitom do
sběrného dvora,“ říká primátor Jiří Čeřovský
s tím, že většinu těchto míst hlídají fotopasti. 

Ty sbírají snímky hříšníků, v drtivé většině
dobře oblečených a bezesporu spořádaných

obyvatel města. A fotopasti také přinášejí první
výsledky v podobě přestupkových řízení a udě-
lených pokut, jak se dočtete na 9. straně tohoto
čísla. „Tam, kde ještě fotopasti nebo kamery
město nemá, tam bychom rádi požádali o spo-
lupráci Jablonečany. A to právě při využití apli-
kace Lepší Jablonec, kdy místo vyfotíte a spo-
lečně s jeho lokalizací zašlete na magistrát,“
připomíná primátor. 

Osobní setkání
Mnoho lidí stále ještě dává přednost přímé ko-
munikaci, takzvaně tváří v tvář. „I proto už před
lety vznikla setkání s občany, kdy vedení města
jezdí do míst jejich bydliště. Během posledních
let, kdy na dva roky tuto tradici přerušila pan-
demie, jsme zažili i setkání online. Je to zvláštní
forma komunikace, neboť nevidíte tvář tazate-
le, který pokládá otázky prostřednictvím chatu
nebo e-mailu. Ale krizová doba si žádá i krizo-
vé prostředky, a tak jsme vyzkoušeli i tento
způsob,“ komentuje online formu setkání Jiří
Čeřovský. Tento rok se představitelé města opět
setkali s občany v sedmi lokalitách blízkých je-
jich bydlišti. „Byl jsem trochu zklamaný, že set-
kání nebyla bohatě navštívená, ačkoliv po nich
lidé volali. Asi to nebylo tím, že by ve městě ne-
byly žádné problémy, ale možná proto, že je
tento druh komunikace už přežitý a nezajíma-
vý. Domnívám se přesto, že je nezastupitelný,“
zamýšlí se jablonecký primátor. 

K těm osobním setkáním patří poměrně mla-
dé tzv. Otevřené dveře primátora. Konají se jed-
nou za měsíc, vždy první středu, a objednat se
na schůzku s nejvyšším představitelem města
může kdokoli a s jakýmkoli problémem. „Lidé
přichází s tím, že nemají kde bydlet, nemají kde
parkovat, popisují, co se v jejich okolí děje
k jejich nelibosti. Někdy si vysvětlíme pouhá
nedorozumění, jindy si odnáším podněty, jež se
mění v konkrétní řešení, nebo se dokonce do-
hodneme na spolupráci,“ podotýká Čeřovský. 

Takovým příkladem je spolupráce s obyvateli
domů v ulicích Liberecké – Lípová. Zde si lidé
dlouhodobě stěžují na hluk z hřiště ve vnitro-
bloku, který způsobují děti přicházející z jiných
částí města. „Od 20. června je tu pověřený
správce, který má od hřiště klíče, otevírá jej
a dohlíží na dodržování návštěvního řádu.
V případě jeho porušování má oprávnění osoby
z místa vykázat. V případně neuposlechnutí
okamžitě volá k zásahu městskou policii. Je to
taková první vlaštovka úzké spolupráce, když
aktivita vychází také od lidí. Jsem za to velmi
rád. Tento model vyzkoušíme a každý měsíc si
zhodnotíme jeho účinnost. Myslím si, že je to
správná cesta, pokud nechceme podobné pro-
blémy řešit uzavíráním nebo rušením hřišť.
Občané města jsou našimi partnery a ne soupe-
ři,“ zmiňuje primátor Čeřovský. (jn)

Občané jsou partnery
města, ne soupeři 

Podstatou termínu komunikace je spojení. V obsahovém typu lidského jednání
jde o spojení dvou vědomí prostřednictvím sdělování, tedy komunikace.
Toto spojení mohou podporovat různé distribuční prostředky různými cestami.
Jaké pro komunikaci s občany využívá město? Rozhodně jich není málo. 

Vnitroblok v ulici Liberecká, foto Jiří Endler

Ilustrační foto Jiří Endler



Na Palackého budou stavbaři do září
Zúžená vozovka je v těchto dnech v ulici
Palackého. Při jízdě je třeba se soustředit na
všechna aktuální dopravní značení, aby se
nestal malér. Budují se zde totiž cyklopruhy
a zároveň i chodníky, osvětlení, přechody.
Upravují se autobusové zálivy a legalizují
parkovací stání. Dopravní omezení budeme
muset vydržet téměř po celou stavební se-
zonu.

Je to asi nejdelší stavba co do rozsahu území
v Jablonci. Rozeběhla se ulicí Palackého dvěma
směry – od hasičské zbrojnice ve Mšeně ke kři-
žovatce u přehrady, za níž se pracuje vzhůru
směrem k Hornímu náměstí. „Pracuje se v kraj-
nici mezi silnicí a chodníkem a hlavní cíl celé
činnosti je bezpečnost. Pro pěší, pro cyklisty
i motoristy. Ulici a přechody osvětlí nová ledko-
vá světla, na chodnících budou vodící linie pro

chodce se zrakovým postižením, k některým
přechodům se připojí také přejezd pro cyklisty,“
říká náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček.

Vzhledem k tomu, že v délce Palackého ulice
budou od křižovatky s ulicí U Přehrady po
Horní náměstí po jedné, v některých místech
po obou stranách podélná parkovací stání, bu-
dou vyhrazené pruhy pro cyklisty široké
1,5–1,8 m. Cyklopiktokoridor bude vyznačený
pouze v místech s omezenými šířkovými mož-
nostmi, jelikož na něj mohou, na rozdíl od cyk-
lopruhu, vjet automobily. Tam, kde budou chod-
níky o minimální šířce 3,3 metru, bude možný
pohyb jak cyklistů, tak chodců. 

„Po skončení stavby bude mít část ulice Palac-
kého od světelné křižovatky k Hornímu náměstí
nový asfaltový povrch, obnovené vydlážděné
chodníky, v dlažbě budou i nová parkovací stá-
ní. A větší bezpečnost zajistí také ledkové osvět-
lení silnice i přechodů,“ dodává Roubíček. (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.
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Znáte nová značení pro cyklisty?
V souvislosti s novými úpravami ve prospěch
cyklistů se objeví také nová označení. Znáte
je? A víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

CYKLOPRUH 
je vyhrazený jízdní pruh
pro cyklisty vyznačený
podélnou čarou, někdy
také barevným odliše-
ním povrchu a vodoro-
vnou dopravní značkou
přímo na vozovce. Ob-
vykle se zřizuje tam,
kde není možné zřídit
oddělenou stezku pro
cyklisty, a zpravidla je
značený při pravém
okraji vozovky. Podle
zákona o provozu na po-

zemních komunikacích mohou ostatní vozidla
na cyklopruh vjíždět jen ve vyjmenovaných pří-
padech a jejich řidiči nesmí v jízdě ohrozit nebo
omezit vozidlo jedoucí v tomto pruhu. Cyklo-
pruhy, podobně jako cyklostezku, mohou užívat
kromě cyklistů také osoby na lyžích, kolečko-
vých bruslích nebo koloběžce.

CYKLOPIKTOKORIDOR 
je vodorovné dopravní značení složené z pikto-
gramu cyklisty a směrového znaku. Vhodně pod-

kresluje doporučený bez-
pečný a plynulý průjezd
cyklistů komunikací při
zachování dostatečných
bezpečnostních odstu-
pů. Velmi efektivně hos-
podaří s prostorem ko-
munikace a může být
tam, kde kvůli nedosta-
tečné šířce není možné
vytvořit samostatný vy-
hrazený jízdní pruh pro
cyklisty. Cyklopiktokori-
dor cyklisty navádí, ostat-
ní jen upozorňuje.

CYKLOTRASA,
označená dopravním
nebo turistickým zna-
čením, by měla účelně
spojovat místa, mezi ni-
miž lze předpokládat
cyklistickou dopravu.

Funkce je turistická (rekreační) nebo dopravní.
Cyklotrasy mohou být vedené po cyklostezce, po
vozovce nebo po vyhrazeném jízdním pruhu pro
cyklisty. Vést mohou po silnicích, ale i po nezpev-
něných cestách v terénu. Cyklotrasy jsou rozdě-
lené do tříd na dálkové-nadregionální, regionální
a místní. Od roku 1997 je značí Klub českých tu-
ristů, od roku 2001 se pro značení používají také
směrové dopravní značky zavedené vyhláškou. 

CYKLOSTEZKA 
je komunikace vyhra-
zená pro jízdu na jízd-
ním kole, ale mohou
na ní jezdit také jezdci
na kolečkových brus-
lích a koloběžkách, pří-
padně lyžaři. Může ji
doplňovat vodorovné

dopravní značení. Automobily a motocykly po
ní jezdit nesmí, takto označená není určená ani
chodcům. Může však být společná pro cyklisty
a chodce, buď rozdělená na dva pásy (viz pře-
hrada), nebo ne. Cyklostezka bývá od vozovky
oddělená obrubníkem, dělícím pásem nebo pá-
sem zeleně. (jn) 

V ulici Palackého je nové vodorovné značení na vozovce, vyznačující cyklopiktokoridor a prostor pro cyklisty, 
který je vyznačen červeně s bílým bicyklem uvnitř. Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler



(4)

jablonecký měsíčník červenec–srpen 2022

Městská doprava do Kokonína bude složitá
V Kokoníně vrcholí stavebních práce na pro-
jektu Severočeské vodárenské společnosti –
intenzifikace čistírny odpadních vod, pro od-
kanalizování Kokonína a části Maršovic.
Proto bude v době od 18. července do 31. srp-
na 2022 neprůjezdná Rychnovská ulice v úse-
ku od Kokonín, IMP do ulice Boční.

Tato skutečnost přinese i jisté dopravní kompli-
kace a na to zareaguje i městská hromadná do-
prava. Z výše uvedeného důvodu budou platit
následující dopravní opatření:

Linka 101 nebude obsluhovat oblast Vrko-
slavic a Kokonína, spoje z Bedřichova a Janova
do Rychnova pojedou z Autobusového nádraží
po rychlostní komunikaci (po trase linky 115).
Odjezdy z Autobusového nádraží do Rychnova
po většinu dne v 15. a 45. minutě, odjezdy

z Rychnova do Jablonce, Janova, Bedřichova
v 28. a 58. minutě.

Linka 105 bude mít navýšený počet spojů
z Autobusového nádraží na Vrkoslavice a do

Kokonína. Odjezdy z Autobusového nádraží do
Kokonína po většinu dne v 15. a 45. minutě, od-
jezdy z Kokonína na Autobusové nádraží v 29.
a 59. minutě.

Linka č. 115 (Paseky – Autobusové nádraží –
Rychnov) nebude od 18. 7. 2022 do 31. 8. 2022
provozována. Linku č. 115 nahrazuje linka
č. 101. Do Pasek a z Pasek je třeba využít spoje
linky č. 102, 103 a 104 s přestupem na Auto-
busovém nádraží na linku č. 101.

Výluková linka č. 111 (Rychnov – Pulečný)
bude provozována podle stávajícího jízdního
řádu.

Veškeré informace o změnách MHD získáte
na webových stránkách společnosti Jablonecká
dopravní, a. s. – www.jabloneckadopravni.cz 

(lw)

Objízdné trasy autobusů kolem divadla
V jablonecké ulici Poštovní proběhne v čer-
venci pokládka nového povrchu a z tohoto
důvodu nebudou týden jezdit autobusy
městské hromadné dopravy kolem divadla.

V týdnu od 8. do 16. července budou na linkách
jezdících v této lokalitě, konkrétně v ulici
Liberecká, následující dopravní opatření:

Linka č. 103 (Paseky – Horní Proseč): ve
směru na Horní Proseč jede linka z Autobu-
sového nádraží na zastávky Kamenná – Lázně –
Budovatelů a dále pokračuje po své standardní
trase. Vynechány jsou zastávky Mírové náměs-
tí, Radnice a Divadlo.

V opačném směru ze stanice Nemocniční po-
kračuje do zastávek Liberecká – Lázně a dále
pokračuje po své standardní trase. Vynechána
je zastávka Divadlo směr centrum.

Linka č. 112 (Rýnovice – Liberecká – Mšeno
– Rýnovice): ze zastávky Jablonex pokračuje na
Horní náměstí (zde náhradní zastávka), dále je-
de ulicí 28. října (zde náhradní zastávka),

Rýnovickou ulicí do ulice Liberecké, kde se na-
pojuje na svoji standardní trasu. Vynechány
jsou zastávky Obchodní akademie, Mírové ná-
městí, Radnice a Divadlo. 

Linka č. 115 (Paseky – Rychnov): ze zastávky
Jablonex pokračuje na Horní náměstí (zde ná-
hradní zastávka), dále jede ulicí 28. října, Rý-
novickou do ulice Liberecké, kde se napojuje
na svoji standardní trasu. Vynechány jsou za-
stávky Obchodní akademie, Mírové náměstí,
Radnice. 

Linka č. 116 (Nádraží Jablonecké Paseky –
Želivského): ve směru na Želivského jede linka
z Autobusového nádraží na zastávky Kamenná
– Lázně – Budovatelů a dále pokračuje po své
standardní trase. Vynechány jsou zastávky
Mírové náměstí, Radnice a Divadlo. 

(lw)

Dopravní opatření o letních prázdninách
Po dobu hlavních školních prázdnin od 1. čer-
vence do 31. srpna 2022 dochází k omezení
provozu na některých linkách MHD Jablo-
nec nad Nisou. 

Kromě již standardně zavedených dopravních
opatření (zrušení školních linek č. 131, 132
a 133, omezení spojů na ostatních linkách dle
označení číslem 40 a 44) budou provedeny ná-
sledující úpravy:

Na lince č. 104 (Lukášov – Maxov) nebude
v pracovní den zabezpečen spoj v 5.14 z Auto-
busového nádraží do Rýnovic, průmyslové zóny
(využít lze spoj s odjezdem 5.15 z Autobu-
sového nádraží do Lukášova).

V pracovní dny nebude zajištěna linka č. 108
(Autobusové nádraží – Žižkův vrch), dopravu

na Žižkův vrch zabezpečí linka č. 107 v inter-
valu 30 minut po celý den.

Nebude zabezpečena linka č. 110 (Autobu-
sové nádraží – Mšeno, Arbesova),

Na lince č. 112 budou v provozu pouze spoje
s odjezdem z Rýnovic z průmyslové zóny v 6.15,
14.13, 15.17, spoje budou ukončeny na Autobu-
sovém nádraží,

Na lince č. 113 (Autobusové nádraží – Malé
Vrkoslavice – Kokonín) bude omezen rozsah
provozu. Na lince budou zabezpečeny pouze
dopolední spoje, ostatní spoje vedené přes Malé
Vrkoslavice zajistí linka č. 105 (Horní Proseč –
Autobusové nádraží – Kokonín).

Na lince č. 118 (Autobusové nádraží – Paseky
– Jindřichov) nebudou zabezpečeny spoje
ve 13.31 a 15.46 z Autobusového nádraží do
Pasek a v 16.06 z Pasek na Autobusové nádraží,

Nebudou provozovány školní linky č. 131,
132, 133. (lw)

Zpravodajství z jablonecké dopravy

Ilustrační foto Petr Vitvar

Ilustrační foto Luboš Wejnar

Ilustrační foto Luboš Wejnar

Foto Jiří Endler
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JE koupí od města další skupinu kotelen
Jablonečtí radní schválili 2. etapu prodeje
technologií plynových kotelen společnosti
Jablonecká energetická, a. s., (JE) za více jak
12,2 mil. korun bez DPH. 

Zatímco loni v 1. etapě město prodalo JE 23
plynových kotelen, ve druhé a závěrečné jich
bude 32. Ve svém majetku si město ponechá
šest plynových kotelen a 12 výměníkových
a směšovacích stanic.

Záměr na převod technologií kotelen někte-
rých městských objektů do společnosti Jablo-
necká energetická, a. s., formou nepeněžního
vkladu do základního kapitálu schválili radní
v roce 2020. Obdobně jako v 1. etapě, i v té dru-
hé město skupinu technologií JE prodá. „JE tak
bude vedle městských objektů aktuálně připo-
jených k_soustavě zásobování teplem zajišťovat
nově dodávku tepla včetně údržby a servisu
i pro další skupinu městských objektů,“ říká
jablonecký náměstek pro ekonomiku a majetek
Milan Kouřil, podle něhož tento akt bude pro
město znamenat snížení nákladů, zvýšení kom-
fortu dodávek s úsporou v ceně paliva a zvýše-
ní účinnosti výroby tepla. 

„Město dále uspoří v nákladech za provoz,
opravy a údržbu, v investicích do rekonstrukcí
nebo ve finální ceně za teplo s 10% sazbou DPH

oproti současným 21 % za nákup plynu a dal-
ších služeb,“ dodává Kouřil. Ačkoliv půjde
v dlouhodobém horizontu o významné úspory,
nelze podle ekonomického náměstka v tuto
chvíli jejich výši přesně určit vzhledem k situa-
ci na trhu s energiemi. Připomíná však, že do
rekonstrukcí kotelen bude JE, a. s., v letech
2024–2035 investovat dle aktuálních propočtů
více jak 30 mil. Kč. 

Zbývající technologie nyní spravuje technic-
ký odbor jabloneckého magistrátu, palivo pro
většinu subjektů nakupuje do konce roku 2022
město. „Prodej městských kotelen zapadá do
celkového rámce směřování energetiky města,
energetický management nebo energetickou
koncepci zajišťuje JE,“ doplňuje náměstek
Kouřil s tím, že v rámci I. etapy byly dosud zre-
konstruované zdroje v Lidické 7, MŠ Palac-
kého, tribuna B, hasičská zbrojnice Kokonín,
Prosečská 210 a probíhá příprava pro připojení
objektu Kamenná 11 k CZT. To vše si vyžádalo
náklady 4,2 mil. Kč. (jn)

Prosečská je v plném provozu
Až do konce června se mělo pracovat v ulici
Pročeská v Proseči nad Nisou. Stavbu se však
podařilo Ředitelství silnic a dálnic ČR spo-
lečně se statutárním městem Jablonec nad

Nisou dokončit dříve, ulice je průjezdů, pro-
bíhá už jen úklid.

Část ulice Prosečská byla uzavřená od kři-
žovatky s ulicí Na Palouku po čp. 199. Cílem
projektu za 3,6 mil. korun bez DPH byla oprava
kanalizace s novým vyústěním do vodoteče
a dvanáct nových vodovodních přípojek k do-
mům, které měly dle laboratorních testů zaso-
lené studny po zimní údržbě. „Celý projekt reali-
zovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jablonec
nad Nisou se připojil vybudováním kanalizace
a vodovodu,“ říká jablonecký náměstek primá-
tora pro rozvoj města Petr Roubíček. (jn)

■ Stalo se

Foto archiv ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic)

Práce na kanalizaci pokračují i v létě
Severočeská vodárenská společnost, a. s., (SVS)
zahájila v roce 2020 za finančního přispění
statutárního města Jablonec nad Nisou reali-
zaci projektu Jablonec nad Nisou, Kokonín –
odkanalizování na ČOV Rychnov. 

Součástí této stavby je výstavba nové kanalizač-
ní stoky v ulicích Rychnovská, Letní, Kašta-
nová, Jasanová, části ulic Schovaná, Dubová
a Kavanova, na které budou přepojeny kanali-
zační přípojky již existující. Jde o přípojky dnes
již odkanalizovaných objektů bytových či ro-
dinných domů, jejichž vlastníci mají s organi-
zací SČVK, a. s. uzavřené smlouvy.

„V současné době se pracuje v ulici Rychnov-
ská, u kruhového objezdu, respektive pod ním,
se napojíme na stávající kanalizaci,“ říká tisko-
vý mluvčí SVS Mario Böhme. Hotovo je podle
něj v ulici Letní, současně probíhají také práce
v bočních ulicích (Jasanová).

Pracovat se bude i přes prázdniny. „Koncem lé-
ta se počítá se zahájením pokládky nového povr-

chu vozovky v ulici Rychnovská. ČOV Rychnov je
hotová, běží zkušební provoz,“ tvrdí Böhme.

Jablonec nad Nisou se finančně podílí na dal-
ší části stavby, a sice na propojení kokonínské
kanalizační přípojky do Rychnova u Jablonce

nad Nisou a zkapacitnění tamní čistírny odpad-
ních vod. Za tuto část město zaplatí 16,3 mil.
korun. Stavba a rekonstrukce kanalizace v Ko-
koníně začala v září 2020, hotovo by mělo být
do konce března 2023. (end)

O dobrovolnické uklízení je zájem
V Jablonci nad Nisou budou i nadále pomá-
hat s úklidem města dobrovolníci. Dobro-
volnická práce probíhá ve městě od dubna,
zapojilo se do ní 57 uprchlíků z Ukrajiny
a 13 Čechů. Odměnu pobírají ve formě stra-
venek, zatím město takto zaplatilo 192 tis.
korun. 

„Ukrajinští uprchlíci mají o dobrovolnictví stá-
le velký zájem. Průměrně dochází do práce asi
25 osob a pouze díky nim se podařilo zajistit
ruční jarní úklid města, protože zaměstnanců
Veřejně prospěšných prací (VPP) má město má-
lo,“ konstatuje primátor Jiří Čeřovský. 

Situace s ručním úklidem města není dobrá.
V minulosti pravidelný úklid provádělo kolem
100 zaměstnanců VPP. „Od července 2022 do
konce listopadu jich bude k dispozici pouze 43,
což je dle našich zkušeností málo,“ doplňuje
Marek Řeháček, tajemník jabloneckého magis-

trátu, podle kterého je důvodů k pokračování
dobrovolnické práce více. „Potřeba ručního
úklidu je stále velká, protože koncentrace osob
ve městě je v létě vyšší. Zapojení dobrovolníků
je pro město poměrně finančně výhodné, jeli-
kož pracují pouze za stravu – stravenky. V ne-

poslední řadě výkon dobrovolnictví má pozitiv-
ní psychologický a sociální dopad na samotné
dobrovolníky,“ vysvětluje Řeháček. 

Jablonec má k dispozici dvacet dobrovolníků
– ukrajinských uprchlíků, kteří pracují čtyři
hodiny denně za stravenku v hodnotě 200 Kč,
náročnější práce budou ohodnocené vyšší hod-
notou stravenky, tedy 300 Kč.

Dobrovolníci pomáhají s ručním úklidem
Jablonce od 12. dubna. Do 10. června se po-
stupně zapojilo 57 uprchlíků z Ukrajiny a 13 Če-
chů. V dubnu na VPP pracovalo jedenáct zaměst-
nanců, v květnu šestnáct. Od června je schváleno
dalších 27 míst VPP, z nichž je už 16 obsazených.
Celkem by mělo v rámci VPP pracovat 43 osob.
S dobrovolnickou činností, a hlavně pořádkem
ve městě, souvisí i nákup užitkových vozů.
Magistrát koupí třístranný sklápěč za 471 tis.
korun včetně DPH. V plánu je koupě ještě jed-
noho vozu do 200 tis. korun. (jn)

Foto Jiří Endler

Foto archiv MMJN
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Naposledy ve své zavedené podobě proběhl
v roce 2019, o rok později se nemohl konat
kvůli pandemii koronaviru, a tak měli Jab-
lonečané z každé lokality alespoň možnost
pokládat dotazy písemně. Rok 2021 potom
přinesl ze stejného důvodu setkání s občany
ve formě jednoho online přenosu. Až letošní
rok umožnil uspořádat komunikační cyklus
besedy s čelními představiteli města opět
prezenčně, tedy tak zvaně tváří v tvář.

Sedm setkání
Jednotlivých diskuzních zastávek bylo po měs-
tě sedm. Vše odstartovalo setkání v Proseči
a následně seriál pokračoval přes Rýnovice,
centrum, Šumavu, Mšeno a Kokonín až na Žiž-
kův Vrch. „Až na výjimky se cyklus po dlouhé
pauze nesl bohužel ve znamení spíše menší účas-
ti jabloneckých obyvatel. Lidé přicházeli ponej-
více s problémy, které se týkaly především jich
samotných, a v mnoha případech se jednalo
o nevyřešené sousedské vztahy či o nutné zása-
hy do majetků mimo vlastnictví města,“ sdělu-
je Jan Štol z oddělení pro komunikaci s veřej-
ností, který všechna setkání moderoval.

Z každého z nich byl pořizován zápis, který je
zveřejněn na oficiálním městském webu v sek-
ci Setkání s občany. „Žádný z vyslovených pod-
nětů tudíž nezapadne a magistrát se jím bude
zabývat,“ slibuje Jana Fričová, tisková mluvčí
města, a dodává: „Na některé dotazy zástupci
města odpověděli hned, některé podněty byly
zaznamenány a odpovědi jsou v zápisech.“

Proseč nad Nisou
Stručně lze uvést, že v Proseči nad Nisou pro-
běhlo setkání v tamní hasičské zbrojnici 14.
dubna. Zde se místní obyvatelé zajímali o ko-
nečnou úpravu ulice Vrcholové a řešení svozu
odpadu odtud, dále o opravy ulic Jabloňové,
Horní a Široké, omezení rychlosti v ulicích Nad
Školkou a Za Říčkou či o obnovu rybníka v Hor-
ní Proseči. Dalšími tématy byly například vodo-
vod, překladiště nebo kanalizace. Zájem byl také
o aktuální uzavírky, zimní údržbu i městskou
hromadnou dopravu.

Rýnovice a Lukášov
V jídelně ZŠ Pod Vodárnou se 19. dubna konalo
setkání občanů z Rýnovic a Lukášova. Zde byla
velkým tématem výstavba kanalizace a revitali-
zace na Staré osadě. Přítomní zmínili také ne-
dostatečné kapacity pro parkování v ulici Na
Úbočí i chybějící chodníky v ulicích ČSA a Ja-
novské. „Místní projevili též znepokojení nad
uvažovanou deponií Povodí Labe v Lukášově,
nad způsobem parkování aut v Palackého ulici
před Cihelnou nebo nad dopravní situací kolem

školky v ranních hodinách. Ze setkání vzešel
též podnět k zavedení jakéhosi centrálního re-
gistru podnětů od občanů,“ zmiňuje výstupy ze
setkání v Rýnovicích Štol.

Centrum města
V malém sále Eurocentra se 28. dubna uskuteč-
nilo setkání Jablonečanů žijících v centru. V této
části města si lidé stěžovali na dopravní, bez-
pečnostní i majetkoprávní situaci v ulici Knof-
líkové. Padly rovněž otázky na rekonstrukci ulice
Lesní či MŠ Slunečná, na poruchovost veřejné-
ho osvětlení v ulici Na Roli nebo na úklid kolem
kontejnerových stání. Občané se zajímali též
o proces přebírání vyspravených komunikací od
zhotovitele, o městské nájemní byty a také o za-
smluvnění dodávek energií.

Šumava a Jablonecké Paseky
Obyvatelé Šumavy a Jabloneckých Pasek se se-
šli v jídelně ZŠ Šumava 5. května. Pokládali do-
tazy související s plánovanou revitalizací sídliš-
tě Šumava. Místní žádají též namalovat parko-
vací pruhy v ulici Vysoké, nebo opravit povrch
v ulici Jindřichovské. „Lidé se zajímali o plány
v prostoru bývalé výtopny Paseky, o péči o ve-
řejnou zeleň a také o možnosti spojené s odta-
hem vraků. Znepokojení projevili nad bezpeč-
ností v ulici Pionýrů, kde pravidelně nacházejí
použité jehly, ampulky a injekční stříkačky,“
informuje o tématech probíraných na Šumavě
Štol. Upozornili též na propadající se kanaliza-
ci ve Skelné ulici či na tíživou dopravní situaci
v ulici Na Šumavě. 

Mšeno
Setkání v jídelně ZŠ Mozartova se konalo 12. květ-
na, kam dorazili diskutovat občané nespokoje-
ní s projektem výstavby komunikace v ulici
Sportovní. Další dotazy byly vzneseny na opra-
vu chodníků v Mozartově ulici, všeobecně na
problémy s parkováním, s odpady, s MHD, ne-
bo se správou zeleně. „Speciálně místní tíží si-

tuace související se zaparkovaným karavanem
v ulici U Hřiště, který obývají bezdomovci. Ti se
zde opíjejí a výrazně znečišťují okolí,“ vypichu-
je nejpalčivější bod hovoru Fričová. Ze setkání
vzešel též požadavek na řešení propojení ulic
Mšenská a Josefa Hory i výjezdu z ulice Mládí.
Vzhledem k poloze byla dalším diskutovaným
tématem též přehrada a plány města s ní spojené.
Jedna z přítomných obyvatelek představila svůj
záměr zřídit ve Mšeně veřejnou knihobudku.

Kokonín a Vrkoslavice
V kulturním domě v Kokoníně se místní a Vrko-
slavičtí sešli 17. května. Stěžejní témata předsta-
vovala aktuálně budovaná kanalizace a obnova
lesoparku v Kokoníně. Stranou nezůstaly ani
odpady a v jejich rámci též pilotní projekt
umístění popelnic na třídění papíru a plastů
právě v této lokalitě. Dotazy zazněly i z oblastí
správy veřejné zeleně, oprav komunikací včet-
ně chodníků, MHD i úprav dopravního režimu
v jednotlivých ulicích. Dotčena byla též proble-
matika očkování psů, či zachování původního
mokřadu v okolí Cikautxa. Místní obyvatele ta-
ké trápí neustálé rozrůstání areálu IMP. 

Žižkův Vrch
Nejméně navštíveným setkáním z řad občanů
bylo to poslední pro Žižkův Vrch, jež se konalo
v jídelně ZŠ Pasířská 26. května. Obyvatele v té-
to části města trápí stav komunikací včetně
chodníků, nedodržování předepsané rychlosti
na silnicích, a konkrétně například také do-
pravní režim v ulici Nová Pasířská. Doménou
této lokality je Srnčí důl, ke kterému byla také
směřována pozornost. Lidé se zároveň zajímali
o veřejnou zeleň, MHD nebo úklid. Speciálním
tématem tohoto koutu města pak byli divočáci,
kteří škodí nejen v okolní přírodě, ale také pří-
mo u bytové zástavby. Jeden z položených dota-
zů byl veden k plánu realizace cyklostezek
v souvislosti s propojením Žižkova vrchu s pře-
hradou. Za velký nešvar místní obyvatelé ozna-
čili neukázněnost majitelů psů, která způsobuje
velké množství neuklizených psích exkremen-
tů v zeleni.

Novinkou účast předsedů OV
Letošní setkání s občany přinesla novinku také
v osobní účasti předsedů osadních výborů (OV).
Právě ty by měly být komunikačním mezičlán-
kem mezi občanem a magistrátem. Jejich pro-
střednictvím radnice doporučuje komunikovat
nejrůznější podněty a specifické požadavky té
které lokality. Při každém setkání moderátor
připomněl také další komunikační kanály měs-
ta. Především aplikace Lepší Jablonec a Otázky
a odpovědi. Občané k tomu mohou navíc využí-
vat též elektronickou korespondenci, především
e-mailové adresy dotazy@mestojablonec.cz
a mujablonec@mestojablonec.cz. K tomu sa-
mozřejmě fungují i e-maily na jednotlivé politi-
ky a další zaměstnance magistrátu, jeden každý
se jménem bez interpunkčních znamének s do-
ménou mestojablonec.cz. Stejně tak lze využít
i telefon, jednak bezplatnou linku, a poté kaž-
dou na jednotlivce. Komunikovat lze též pro-
střednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter)
a pochopitelně také formou domluvené osobní
schůzky. (jš)

Cyklus setkání s občany skončil

Od poloviny dubna do konce května 
se do Jablonce nad Nisou 

po bezmála tříleté vynucené pauze
vrátil tradiční cyklus setkání 

s občany v jednotlivých částech města. 

Foto Jana Fričová

Foto Jana Fričová
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Ani pandemie plnění nepřekazila
Rok 2020 silně poznamenala i v této oblasti pan-
demie koronaviru. „I přesto se podařilo zdárně
dotáhnout šest projektů za bezmála 400 tis. ko-
run,“ konstatuje náměstek pro rozvoj města
Petr Roubíček, který je garantem participativní-
ho rozpočtu, a pokračuje: „Na základě návrhu
OV Centrum město opravilo cestičky pro pěší
ve Vrchlického sadech, vyřešilo tam zachytává-
ní dešťové vody i její vsakování do zelených
ploch. Realizace vyšla na 100 tis. korun.“ 

Další byl projekt OV Mšeno v hodnotě 180 tis.
korun. Jeho výsledkem je zvelebené prostran-
ství v ulici Ivana Olbrachta před vchody 18, 20,
22 a 24. „V tomto případě se na celkových ná-
kladech 80 tis. korunami podílelo zdejší SVJ,“
říká Jan Štol, který má koordinaci participativ-
ního rozpočtu na magistrátě na starosti, a dodá-
vá: „Obnova parčíku před KD Kokonín za 43 tis.
korun vyplynula z návrhu OV Kokonín, nové
lavičky u bývalé dětské nemocnice a na chod-
níku před Lidlem za celkových 24 tis. Kč navr-
hl opět OV Centrum a zastínění dětských hřišť
U Rákosníčka a Pirátská loď stálo 120 tis. a vy-
plynulo z návrhu OV Mšeno.“ 

Nákladnější projekty v roce 2021 
O rok později byly realizace finančně náročněj-
ší a rozsáhlejší, celkem se z participativního
rozpočtu utratilo 870 tis. korun. „Pod názvem
Kvetoucí Pasecké náměstí za 700 tis. Kč se kom-
pletně zrevitalizoval park v Jabloneckých Pase-
kách u kruhového objezdu. Intenzivně na něm
spolupracoval OV Šumava a Jablonecké Paseky.
Ukázkovými projekty, náležejícími do participa-
tivního rozpočtu, byly kultivovace dvou veřej-
ných ohnišť – lesní refresh v Rýnovicích z dílny
OV Rýnovice a Lukášov stál 50 tis. Kč, ohniště
na sídlišti Proseč (OV Proseč nad Nisou) vyšlo
na 115 tis. Kč,“ připomíná Petr Roubíček s tím,
že drobným projektem v rámci participativního
rozpočtu byla i úprava zeleně okolo Siegmun-

dova kříže za pět tisíc. Tu také navrhl OV Proseč
nad Nisou.

Letošní rok je ve znamení ekologie 
„Letos se podařilo dotáhnout do konečné reali-
zace zatím pět projektů v hodnotě 343 tis. Kč
a všechny souvisí s umístěním komunitních
kompostérů,“ říká Roubíček. Dva za 98 tis. Kč
jsou na základě návrhu OV Šumava a Jablonecké
Paseky v ulicích Erbenova a U Staré lípy a hned
pět jich OV Mšeno navrhlo na svém území. Dva
jsou v ulici B. Němcové, dva v ulici Mšenská
a jeden v ulici Pobřežní, každý za 49 tis. Kč. 

K tomu se letos realizují další projekty za
bezmála dva miliony korun. „Konkrétně jde
o zřízení jednoduchého navigačního systému
pro pěší v Kokoníně (OV Kokonín – 43 tis. Kč),
pod názvem Zelená Liberecká se upravuje zeleň
před tzv. ABECEDOU (OV Centrum – 100 tis.
Kč), zastínění se dočká další dětské hřiště, ten-
tokrát v ulici Mšenská (OV Mšeno – 50 tis. Kč),
lavičky u cest na rozhlednu Proseč nabídnou
odpočinek (OV Proseč nad Nisou – 94 tis. Kč)
a kultivací projde pěšina se schody v ulici Bře-
zová – Bižuterie (OV Šumava a Jablonecké Pa-
seky – 500 tis. Kč) i prostor v ulici Nad Školkou
(OV Proseč nad Nisou – 200 tis. Kč),“ vypočítá-
vá probíhající projekty Štol. 

K tomuto výčtu je podle jeho slov ještě třeba
přiřadit další tři projekty: legalizace, zpevnění
a úprava letitých úšlapů ve Mšeně nad Nisou
(OV Mšeno – 300 tis. Kč), zastínění dětského
pískoviště na hřišti v ulici Rychnovská u MŠ
(OV Kokonín – 70 tis. Kč) a napříč celým měs-
tem, tudíž v působnosti všech osadních výborů,
se postupně upravuje okolí laviček, což si do té-
to chvíle vyžádalo z městské kasy náklady ve
výši 334 tis. korun. 

Zadlážděné jsou již plochy pod lavičkami v lo-
kalitě Sluneční lázně u přehrady (100 tis. Kč),
v parku na Anenském náměstí (70 tis. Kč) i v par-
cích v ulicích Generála Mrázka a Nerudova
(64 tis. Kč). Vytipovaná jsou ještě další místa
k opravám za celkem sto tisíc korun, a to opět
v parku Gen. Mrázka a pod lavičkami okolo
kurtů na plážový volejbal u přehrady a na hřiš-
ti v ulici Za Hrází. 

Odložená obnova studánky, chybí zdroj vody
Zatím odložený je návrh OV Kokonín na obnovu
studánky před školkou v Kokoníně za 43 tis. Kč.
„Projektu zabránilo oznámení státního oblast-
ního archivu, že na parcele 803/50 byl v letech
1901–2 vybudován vodojem, který jímal pra-
men. Projektovou dokumentaci v archivu neob-
jevili. Při místním šetření se zdroj vody nenašel
a to brání nyní v realizaci. Osadní výbor přislí-
bil, že se pokusí celou historii zmapovat. V pří-
padě posunu město studánku obnoví,“ kon-
statuje náměstek Roubíček. 

Nedoporučené byly dva, zamítnuté tři,
odvolané čtyři
„Zatím nebyly doporučené pouze dva projekty
k realizaci, a to zkrášlení náměstíčka u školky
v Kokoníně (OV Kokonín – plánovaných 43 tis.
Kč) kvůli pokládce inženýrských sítí a zastíně-
ní dětského hřiště v areálu F. L. Čelakovského,
protože by bylo nutné zasáhnout do nově polo-
žené pryžové dopadové plochy (OV Mšeno –
plánováno 70 tis. Kč),“ podotýká Petr Roubíček.
Zcela zamítnuté pak byly tři projekty. Doplnění
laviček a opěradel v amfiteátru Letní scény
Eurocentra (OV Centrum – plánováno 100 tis.
Kč), tento projekt byl z participativního rozpo-
čtu vyjmutý, protože bude zahrnutý do realiza-
ce Křišťálového ostrova. S průchodem zídkou
před domy Komenského 19 a 23 (OV Centrum –
plánováno 35 tis. Kč) nesouhlasila Policie ČR.
A zamítnuté bylo i vylepšení cest k železniční
zastávce Nová Ves nad Nisou (OV Novoveská –
plánováno 50 tis. Kč). V tomto případě byl pro-
blém s vlastníky – Správa železnic nesouhlasi-
la s realizací, proto cesty zůstaly v dosavadním
stavu a po dohodě s Lesy ČR v červnu 2021
město prořezalo nálety podél vyšlapané pěšiny
v dolní části za 2 500 Kč.

Za dobu fungování participativního rozpočtu
osadní výbory čtyři podané projekty odvolaly.
OV Kokonín po dohodě s městem stáhl z reali-
zace instalaci informační cedule U Řehořových
a OV Žižkův Vrch odvolal instalaci komunit-
ních kompostérů v ulicích Na Výšině, Lužická
a Puškinova. Odvolané projekty byly v plánova-
ném objemu 160 tis. korun. (jn/jš) 

Čtyři roky s městským
participativním rozpočtem
Participativní rozpočet Jablonec nad Nisou zavedl v roce 2019. Jeho podoba
se postupně formovala, nyní v něm velkou roli koordinátora hrají osadní
výbory. Ve městě jich je devět a právě ony jsou mimo jiné zásobníky projektů
participativního rozpočtu. Na svém území sbírají podněty, projednávají je
a ty nejvhodnější doporučují k realizaci. 

Lesní refresh ohniště v Rýnovicích, foto Petr Klápště

Zastínění dětského pískoviště na hřišti v ulici
Rychnovská u MŠ, foto archiv MMJN

Zadlážděné jsou již plochy pod lavičkami, 
foto archiv MMJN
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Dobrovolníci uklízeli v Srnčím dole
V sobotu 11. června uklízeli dobrovolníci
v Srnčím dole. Iniciátorem akce byl spolek
MilujemeJizerky. K úklidu se sešlo přibližně
80 lidí z Jablonce nad Nisou i okolí.

V Srnčím dole posbírali od pneumatik, kabelů až
po nejrůznější plastový odpad. „Byli jsme oprav-
du příjemně překvapení, kolik lidí přišlo. Všichni
byli dobře naladění a měli radost, že mohou při-
dat ruku k dílu. To nás motivuje k tomu, abychom
pokračovali v dalších našich aktivitách,“ komen-
tuje dění Stanislav Dubský, spoluzakladatel spol-
ku. Druhý ze spoluzakladatelů, Daniel Honzig,
dodává: „Naše projekty směřujeme do Jizerských
hor a jehich podhůří. Už letos na podzim máme
připravený projekt na zadržení vody tady v Srn-
čím dole. Vznikne tu síť tůní a dalších vodozádrž-
ných opatření, zaměříme se i na rekultivaci re-
kreačních ploch v jedné části Srnčího dolu.“ (jn)

Prázdninový svoz bioodpadu
Svoz bioodpadu se v průběhu letních prázd-
nin uskuteční v sobotu 23. července a 20. srp-
na 2022. Velkoobjemové kontejnery budou
přistaveny na osmi místech dle níže uvede-
ného rozpisu.

Při svozu bioodpadu budou moci občané do
přistavených kontejnerů odevzdat trávu, listí,
větve a zbytky rostlinného materiálu ze zahrad
apod. Nebude zde možné odložit bioodpad ži-
vočišného původu. Prosíme občany, kteří přive-
zou větve, aby se snažili minimalizovat jejich
objem. Dále upozorňujeme, že je zakázáno od-
kládat odpad vedle kontejnerů. V platnosti zů-
stává možnost odložení neomezeného množ-
ství bioodpadu na sběrných dvorech (Proseč,
Dalešická, Belgická, Želivského) pro občany
města zdarma. 

Další svozy bioodpadu proběhnou 10. a 24.
září 2022.

Svoz bioodpadu 23. 7. 2022
Bousova × Puškinova (u garáží) 9.00–11.20
Ke Starému buku × Turistická 9.30–12.00
Pod Hájem 10.00–12.40
Pod Vodárnou × Na Stráni 10.30–13.20
Růžová (u kontejnerů) 11.00–13.40
Vrchlického sady 11.40–14.00
Brigádnická × Průběžná 12.20–14.40
Arbesova (otočka autobusu) 13.00–15.00

Svoz bioodpadu 20. 8. 2022
Smetanova × Mánesova 9.00–11.20
Vrkoslavice (u hasičárny) 9.30–12.00
U Zahrádek × Vedlejší 10.00–12.40
Pasířská × Ještědská 10.30–13.20
Trpasličí (u kontejnerů) 11.00–13.40
Pivovarská (u kontejnerů) 11.40–14.00
Lesní (nad přejezdem) 12.20–14.40
Jindřichovská (u parku) 13.00–15.00

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.

Rozšíření sběru jedlých olejů a tuků
V Jablonci nad Nisou bylo na konci dubna
nově rozmístěno deset kusů speciálních ná-
dob určených pro odkládání jedlých olejů
a tuků z domácností.

Separační nádoby se od klasických černých po-
pelnic liší šedými úchyty a bočním otvorem pro
vhoz. „Do těchto nádob mohou občané odevzdat
oleje a tuky, které zbydou po smažení, fritování
apodobně. Tyto zbytky olejů a tuků je nejprve
nutné slít do nějaké plastové nádoby s těsnícím
uzávěrem, ideálně do PET lahve. Takto uzavře-
ná PET lahev se pak odloží z boku do zmíněné
nádoby. Použité oleje a tuky jsou pak dále pře-
dávány firmě, která se zabývá jejich ekologickou
likvidací,“ říká Lukáš Krámský z oddělení sprá-
vy místního hospodářství.

„Upozorňujeme, že do výše uvedených nádob
nepatří minerální oleje (motorové, převodové,
hydraulické), maziva a kapaliny,“ doplňuje ko-
legu Barbora Šnytrová. Tyto odpady je nutné
odevzdat jako nebezpečný odpad ve sběrném
dvoře ve Smetanově ul. nebo při ambulantních
svozech nebezpečného odpadu.

A proč je oddělený sběr jedlých olejů a tuků
tak důležitý? Pokud bude tento odpad končit
tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do
WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanej-
výš pravděpodobné, že nastane dříve či později
havarijní stav na kanalizaci, bude neprůchod-

ná. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci to-
tiž dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně
se zanáší (zalepují) odpadní systémy v domác-
nostech a následně ve veřejné síti.

Tuky se v kanalizaci také částečně rozkláda-
jí, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují ko-

rozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou
kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se
střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel,
tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací pro-
středky) a splaškové vody, vzniká příznivé
prostředí pro výše uvedený problém. Separací
potravinářských olejů a tuků prodlužíme život-
nost odpadních potrubních systémů v našich
domech a v našem městě.

„Nevylévejte potravinářské oleje do odpadu
ani do volné přírody, ale odneste je do speciál-
ních nádob, aby mohly být ekologicky zlikvido-
vány. Pomůžete tak chránit přírodu,“ apeluje na
spoluobčany Krámský.

Nádoby jsou nově rozmístěny na stanovištích
• Na Úbočí u č. 4334/25
• F. L. Čelakovského u č. 4276/9
• S. K. Neumanna u parkoviště
• Boženy Němcové u č. 4195/25
• Mládí u Palackého č. 3766/40
• Mšenská u 3934/18 
• Křižovatka Na Výšině x Pasířská
• Vysoká u č. 3336/56
• Průmyslová u Jizerská 3560/10
• Nová Pasířská u č. 4016/7 

Jedlé oleje a tuky je možné také odevzdat ve
všech sběrných dvorech tzn. na Proseči, ve Sme-
tanově, Belgické, Želivského a Dalešické ulici.

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Foto archiv spolek MilujemeJizerkyFoto archiv spolek MilujemeJizerky
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Loni jste vytřídili přes 4 000 tun odpadu
Statutární město Jablonec nad Nisou v roce
2021 přispělo recyklací odpadů ke snížení
emisí o 4 704 tun CO2 ekvivalentu a uspořilo
76,3 mil. MJ energie. Jablonečané loni vytří-
dili a předali k dalšímu využití 4281 tun od-
padu z celkových 12 tisíc tun komunálního
odpadu, přičemž směsného komunálního
odpadu bylo 6,9 tisíc tun. Za to od společ-
nosti EKO-KOM získalo město do rozpočtu
7,3 mil. korun. V témže roce však na odpa-
dové hospodářství Jablonec vydal 67 mil.
korun. 

Třídění odpadu v Jablonci nad Nisou mělo
v loňském roce vzestupnou tendenci. Zatímco
v 1. čtvrtletí roku 2021 Jablonečané vytřídili
829 tun odpadu, ve druhém už to bylo 1142 tun,
ve třetím 1198 tun a ke konci roku pak 1112 tun
vytříděného odpadu. 

„V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití pa-
píru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů
a dalších komodit v rámci tříděného sběru
a využití odpadů v systému EKO-KOM uspoře-
no 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik
v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc
domácností. V případě tolik diskutovaného glo-
bálního oteplování přispěl systém tříděného
sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení
emisí o 987 597 tun CO2 ekvivalentu,“ konstatu-
je Martina Filipová, ředitelka oddělení regio-
nálního provozu EKO-KOM, a. s. 

Třídění u dveří
Celou odměnu za třídění odpadu, kterou město
obdrží od EKO-KOMu, vloží Jablonec opět do
odpadového hospodářství, a to konkrétně na
rozvoj systému tříděného sběru. „Už jsme do-
končili rozmísťování nádob na plast a papír
k rodinným a menším bytovým domům v Koko-
níně a na Vrkoslavicích, které se poprvé vyvá-
želi v první polovině června. Letáky upozorňu-
jící na tuto možnost třídění dostali v minulém
čísle JM 6/2022 obyvatelé Žižkova Vrchu, okolí
Doliny či vodní nádrže Novoveská, kteří by ná-
doby na plast a papír měli ke svým domům do-
stat v průběhu letních prázdnin. V tomto čísle
nachází letáky obyvatelé centra města, Jablo-
neckých Pasek, na Šumavě a ve Mšeně. A po-
kračovat budeme postupně dál,“ říká náměstek
primátora pro ekonomiku a majetek Milan
Kouřil.

Přistavované nádoby k rodinným a menším
bytovým domům jsou zdarma, plasty se vyváží
2x do měsíce, papír jednou. Občané na základě
anketního lístku mohou odmítnout umístění
nádob na svůj pozemek nebo se rozhodnout jen
pro jednu z nich. Naprostá většina obyvatel
Kokonína a Vrkoslavic zavedení individuálního
sběru tříděného odpadu přijala s nadšením.
„Stalo se nám, že nádoby na plast a papír lidé
v Kokoníně odmítli, a pak si své rozhodnutí
rozmysleli. Je to možné, nádobu jim můžeme
přistavit dodatečně,“ připomíná Barbora Šnyt-
rová z oddělení správy místního hospodářství.

Změnu rozhodnutí nebo poznatky k odpadové-
mu hospodářství mohou Jablonečané posílat
na adresu odpady@mestojablonec.cz 

Svědomitým plátcům město děkuje
Na přelomu května a června rozesílal odbor
ekonomiky ohlášeným poplatníkům podklady
k první úhradě místního poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci za obdo-
bí leden až červen tohoto roku. Platbu je třeba
provést do 15. července.

„Pokud poplatníci v ohlášení souhlasili se za-
síláním údajů pro placení poplatku na e-mailo-
vou adresu, posílá odbor ekonomický podklady
k úhradě elektronicky. V opačném případě do-
stali lidé pokyny poštou,“ vysvětluje náměstek
Milan Kouřil s tím, že stále ještě existují hříšní-
ci, kteří svou přihlašovací povinnost nesplnili.
Z celkových zhruba 6 500 majitelů nemovitostí
jich stále cca 560 zbývá. „Naopak všem, kdo už
poplatek uhradili, děkujeme. Dosud poplatky
zaplatilo 28 procent z celkového počtu ohláše-
ných poplatníků.“

„Další podklady k zálohové platbě za druhé
pololetí bude magistrát rozesílat na přelomu li-
stopadu a prosince, splatné budou do 15. ledna
2023,“ doplňuje Kateřina Tuláčková, vedoucí
odboru ekonomiky. Na základě nového systému
ohlašovací povinnosti k poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci nerozesí-
lal magistrát smlouvy, faktury či jiné podobné
doklady, ale informativní dopisy nebo e-maily
s údaji potřebnými k platbě. „Podle zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, se místní poplatky
spravují, proto se nevystavují žádné daňové do-
klady. Pro potřeby vyúčtování slouží výpisy
z účtů,“ připomíná Tuláčková. Výše místního
poplatku vychází z velikosti nádoby a četnosti
svozu uvedeného v ohlášení a schválené sazby
v obecně závazné vyhlášce 0,80 Kč za litr, ceník
je uvedený na webu města v kapitole odpady.

Pokud někdo z poplatníků neví, ke které jeho
nemovitosti patří variabilní symbol, pak je
možné se obrátit přímo na pracoviště odpadů
v přízemí radnice se vstupem z Kamenné ulice,
a to osobně, telefonicky nebo e-mailem: pí
Lamatová (lamatova@mestojablonec.cz, 483
357 238) a pí Paduchová (spaduchova@mesto-
jablonec.cz, 483 357 116). Platit je možné pře-
vodem z účtu, ale i v hotovosti nebo kartou
v kanceláři odpadů vždy v úřední dny, v pon-
dělí a ve středu 8–11.30 a 12.30–17 hodin. 

Padly první pokuty za odpady
Jablonec nad Nisou ročně vydá za odpadové
hospodářství 67 mil. korun, z toho 1,1 mil. ko-
run zaplatí jen za úklid kolem stanovišť separo-
vaného odpadu, kam lidé často odkládají věci

patřící do sběrných dvorů. Oddělení přestupků
řešilo loni 29 provinilců, kteří nesprávně na-
kládali s odpadem, letos do dubna to bylo už 49
případů. 

„Ze záznamů fotopastí zjišťujeme, kdo tvoří
černé skládky nebo odkládá na stanoviště třídě-
ných odpadů běžné odpadky, matrace, zbytky
nábytku apod. Pachatele zachycené na fotogra-
fiích pak předáváme na oddělení přestupků
k dalšímu řízení,“ říká Barbora Šnytrová z od-
dělení správy místního hospodářství. 

Oddělení přestupků udělilo za nesprávné na-
kládání s komunálním odpadem loni 21 pokut,
v letošním 1. čtvrtletí to bylo 15 pokut a 31 pře-
stupků je v řízení. Částky jsou v rozmezí 100 až
10 tis. korun. 

„Přitom na území města máme několik sběr-
ných dvorů, které jsou k dispozici denně od rá-
na do večera a řadu věcí, které jsou ještě funkč-
ní, ale už se do domácnosti nehodí, je možné
odkládat do re-use centra, které Jablonečané
najdou ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici
a otevřené je od pondělí do pátku vždy v čase
8–17 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin,“ připo-
míná Šnytrová. Jaké předměty je možné do re-
use centra odložit a naopak, které předměty ne-
přijímá, je zveřejněné na stránkách města
v sekci odpady. Od svého vzniku přineslo re-
use centrum do městské pokladny 55 200 ko-
run. Celý výtěžek se pak znovu použije na
úpravu zeleně nebo dětských hřišť. 

Přístřešky na zámek
Nové přístřešky na kontejnery vybudovalo
město v ulicích Mšenská (u č. 26), J. Hory
(u Rybářské bašty) a Polní (poslední stanoviště
u abecedy). Je možné je zamykat, takže obyva-
telé budou mít kontrolu nad svým odpadem
a ke kontejnerům nebude mít mimo nich nikdo
přístup. Letos jsou v plánu ještě podobné pří-
střešky v ulicích Mládí a Jizerská. 

(jn)

Foto 3x archiv MMJN
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Plánujete obnovu domu v památkové zóně?
Město Jablonec nad Nisou dlouhodobě fi-
nančně podporuje obnovu objektů v městské
památkové zóně (MPZ). Neinvestiční dotace
jsou určené na zachování a obnovu auten-
tických prvků a konstrukcí. Jedná se o opra-
vu střech, výměnu oken, vstupních dveří, ob-
novu fasády apod.

Do městského Programu obnovy MPZ Jablonec
nad Nisou lze předkládat žádosti o dotace na
objekty, které nejsou kulturní památkou (tzv.
nepamátky), a to od 1. dubna až do konce října
2022. Program může být ukončen dříve, a to
v případě vyčerpání alokace, jenž činí 1,5 mil.
Kč. Žadatel může získat až 150 tis. Kč. Práce je
potřeba zrealizovat do října roku 2023. 

V případě oprav kulturních památek začne
příjem žádostí o dotace do Programu regenera-
ce MPR a MPZ 11. července a potrvá až do kon-
ce září 2022. Výše státní a městské dotace
u podpořených kulturních památek se bude od-
víjet od přidělené finanční kvóty z Ministerstva
kultury. Jedná se o práce, které budou realizo-
vány až v roce 2023. 

Podrobné informace a potřebné dokumenty
k oběma dotačním programům jsou k dispozici
na www.mestojablonec.cz v části Magistrát,
sekce Životní situace, Památková péče.

(ih)

Registrovaní získají příspěvek na školné
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výzvu k registraci subjektů poskytují-
cích péči o děti ve věku 2–5 let. 

Důvodem je měsíční příspěvek z rozpočtu
města, o nějž registrovaná zařízení poníží ro-
dičům školné. Uzávěrka žádostí je 11. čer-
vence.

„Jablonec nad Nisou dlouhodobě podporuje
rodiny s malými dětmi, které mají trvalé bydliš-
tě ve městě, a to formou příspěvku na školné ve
výši 1 000 korun měsíčně na jedno dítě. V dneš-
ní nelehké době, která doléhá na rodiny s dětmi,
je tato adresná podpora důležitá, protože dává
matkám možnost vrátit se do pracovního proce-
su. Podmínkou přiznání příspěvku je, aby rodi-
če splnili stanovená kritéria,“ vysvětluje jablo-
necký náměstek pro oblast školství David
Mánek.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty uzavřena smlouva o poskyt-
nutí výše uvedeného příspěvku města rodičům
dětí, kteří splní všechna kritéria a kteří budou
využívat pro své děti jejich službu dle podmí-

nek daných smlouvou. Příspěvek rodičům bude
subjektu vyplacen zpětně na základě docházky
dítěte zapsaného v zaregistrovaném soukro-
mém zařízení.

Podmínky pro registraci soukromých
subjektů jsou:
– subjekt působí na území města Jablonec nad

Nisou
– subjekt má charakter soukromé školky nebo

dětské skupiny a nabízí výchovně-vzdělávací
služby

– subjekt splňuje „Základní standardy kvality
péče o děti od 2 do 5 let“

– subjekt se písemně zaváže spolupracovat
s městem (tj. především respektovat pravidla
pro poskytování příspěvku rodičům stanove-
ná městem jako např. vykazování docházky,
měsíční vyúčtování, pravidelná komunikace
s humanitním odborem, poskytování aktuál-
ních informací atd.)

– subjekt musí souhlasit s tím, že požadovanou
úplatu od rodičů dětí poníží o finanční přís-
pěvek města

Subjekt k registraci doloží:
– dokument, ze kterého je patrná možnost po-

skytovat služby dětem od 2 do 5 let (např. živ-
nostenské oprávnění, stanovy, zakládací listi-
na, zřizovací listina)

– platný výpis z rejstříku trestů osoby zastupu-
jící subjekt ne starší než 3 měsíce (držitel živ-
nostenského oprávnění, předseda, ředitel)

– vlastní „Provozní řád“
– aktuální ceník služeb

Písemnou žádost o registraci učiňte prostřednic-
tvím formuláře, který obdržíte na níže uvede-
ném kontaktu. Uzávěrka registrace je 11. 7. 2022
ve 12.00 hodin. Písemnou žádost na předepsa-
ném formuláři spolu s přílohami zasílejte na ad-
resu: Statutární město Jablonec nad Nisou, Šár-
ka Bachmannová, Mírové náměstí 19, 466 01
Jablonec nad Nisou v obálce s označením Sou-
kromé subjekty nebo osobně doručte tamtéž.

Bližší informace poskytne: 
Šárka Bachmannová, tel. 483 357 322, 
e-mail: bachmannova@mestojablonec.cz

Energošmejdům je vstup zakázán
Jablonec nad Nisou má dvě nová nařízení,
která jsou účinná od 29. června. Jedno upra-
vuje přílohu tržního řádu včetně prodejní
doby a prodejních dnů, druhé zakazuje čin-
nost tzv. energošmejdů na území města. 

„Úprava tržního řádu spočívá ve změně pro-
dejního času a dnů i změně prodávaného sorti-
mentu na tržišti u autobusového nádraží.
Zakázaný je nyní podomní a pochůzkový pro-
dej služeb týkající se energetických odvětví.
Lidově řečeno na území Jablonce je zakázaná
činnosti tzv. energošmejdů, kteří využívají mo-
ment překvapení, cílí většinou na bezbranné
seniory a uzavírají pro ně nevýhodné smlouvy
na odběr energií,“ komentuje nové právní před-
pisy jablonecký primátor Jiří Čeřovský. 

Podle novely se začátek prodejní doby posou-
vá z osmé hodiny ranní na šestou a z prodej-
ních dnů vypadává čtvrtek. Nyní v úterý, v pá-
tek a v sobotu na tržišti koupíte ovoce, zeleninu,
květiny, koření, potraviny nebo řemeslné pro-
dukty vlastní výroby, nic jiného. Prodejní doba
je stanovená od 6 do 18 hodin. 

Nová dětská skupina ve městě
Jablonečtí radní souhlasí se zřízením nové
dětské skupiny ve městě. Výchovná zařízení
tohoto typu nahrazují chybějící jesle, proto
město podobnou soukromou iniciativu pod-
poruje. 

„Už existující dětské skupiny, které nabízejí
své služby na území města, velmi dobře nahra-
zují nejen chybějící jesle, ale mohou pomoci
řešit i případný nedostatek míst v mateřských
školách, proto je v zájmu města podobné zá-
měry podpořit,“ vysvětluje rozhodnutí radních
náměstek primátora pro oblast humanitní
David Mánek. 

Matky se ve stále větší míře snaží vrátit do
práce co nejdříve, a to buď na celý nebo ales-
poň částečný úvazek, proto pro své děti potře-
bují péči tohoto typu. Dětská skupina Notičky,
z. s., s kapacitou dvanáct míst je určená dětem
od jednoho do šesti let. Sídlit bude v centru
města na Palackého ulici, kromě běžné výcho-
vy se zaměří na rozšířenou výuku výtvarné
a hudební výchovy a činnost zahájí od 1. záři
tohoto roku. (jn)

■ Aktuality z města

Opravená budova MŠ Husova, foto Jiří Endler Opravený dům v ulici V Nivách, foto Jiří Endler

Ilustrační foto
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Křišťálový ráj v Jablonci nad Nisou
Představitelé Svazu výrobců skla
a bižuterie a statutárního města
Jablonec nad Nisou slavnostně
otevřeli nové bižuterní centrum
Křišťálový ráj. Nové místo, které
je lákadlem pro návštěvníky Li-
bereckého kraje a Jizerských hor,
se má stát do budoucna jedním
ze čtyř hlavních bodů, tzv. poin-
tů, projektu Křišťálového údolí.

„Na konci minulého roku jsme
stáli před rozhodnutím, zda Pa-
lace plus úplně nezavřít. Nako-
nec jsme se rozhodli, že ne, a za-
čali hledat nové prostory. Majitel
budovy, firma Miton, byl velmi
vstřícný a ve všem nám pomohl,“
kvitoval přístup majitelů domu
předseda představenstva Svazu
výrobců skla a bižuterie Pavel
Kopáček. Bižuterie se tak do
těchto prostor vrací, jelikož dům
vznikl v roce 1878 jako exportní
pro firmu Gebrüder Mahla.

Třetí mobilní 
kamera je na hrázi
Městská policie Jablonec nad Ni-
sou koupila třetí mobilní kameru
za 205 tis. korun včetně DPH. Ta je
instalovaná na hrázi jablonecké
přehrady a bude dohlížet na veřej-
ný pořádek v zátoce u Povodí Labe.
„Nastává letní počasí a úměrně se
zvyšujícími se teplotami vzrůstá
počet návštěvníků vodní nádrže.
S tím souvisí i vyšší riziko kon-
fliktních situací. Díky nové kame-
ře na hrázi budou mít strážníci
přehled o dění a budou moci před-
cházet nebezpečným situacím, což
přispěje ke klidu a zvýšení pocitu
bezpečí,“ říká jablonecký primátor
Jiří Čeřovský. 

Dvě mobilní kamery pořídila
MP už loni. „Jejich užívání je té-

měř neomezené. Proto jsme se po
dobrých zkušenostech s jejich pro-
vozem rozhodli koupit třetí,“ dopl-
ňuje ředitel MP Jablonec nad Ni-
sou Michal Švarc.

V současné době probíhá třetí
etapa revitalizace celého městské-
ho kamerového dohlížecího systé-
mu (MKDS). Dosud jej tvoří cel-
kem 54 kamer na 41 kamerových
bodech, naposledy se MKDS rozši-
řovalo v roce 2021 o dvě mobilní
kamery, k nimž nyní přibyla třetí.

Třicítka studentů 
ukončila Akademii
seniorů
Jablonecký primátor Jiří Čeřovský
a náměstek David Mánek přijali tři
desítky seniorů v obřadní síni rad-
nice. Důvodem slavnostního přije-
tí bylo ukončení dalšího roku
Akademie seniorů. Ten letošní měl
téma – předsudky, hodnoty a tra-
dice. Jarní semestr roku 2022 ab-
solvovalo 34 akademiků včetně
jednoho muže. 

K slavnostnímu zakončení se do-
stavilo třicet z nich. Slova obdivu
a přání velkého množství vitality
do dalších let pronesli oba předsta-
vitelé města.

Síla rytmu 
– bubnový kruh
Ve čtvrtek 11. srpna se od 17 hodin
na zahradě pivovaru Volt u hráze
jablonecké přehrady rozezní bub-
ny djembe a různé perkuse. Na tu-
to dobu je připraven prožitkový
bubenický workshop. Bubny a per-
kuse budou zájemcům zapůjčeny.
Na účastníky čeká zábavné bubno-
vání, které kromě pobavení přinese
uvolnění, radost, příjemný proži-
tek z vlastní tvořivosti. Přijít mo-
hou dospělí, děti, celé rodiny. Délka
workshopu je asi 60 minut, záleží
na prožitku skupiny. Akci pořádá
Spolek přátel hudby Jablonec n. N.,
z. s. Koordinátorkou workshopu je
hudebnice Bohumila Poznarová.
Koho síla rytmu nadchne, bude
mít možnost ve hře na djembe po-
kračovat v pravidelných setkáních.
Přijďte si bubnování užít, bude vás
bavit.

Modeláři vyrobili 
model rozhledny 
Bramberk
Na základě objednávky statutární-
ho města Jablonec vznikl model
rozhledny Bramberk. Artefakt zho-

tovili modeláři jabloneckého lod-
ního klubu Admirál. 

Pro model bylo zadavatelem zvo-
leno měřítko 1:50. Zdivo věže, stej-
ně jako ohradní zídka, jsou reali-
zovány z plastové desky, na kterou
byl frézováním naznačen kamen-
ný rastr. Základ pro střechu věže
byl vytištěn na 3D tiskárně a ručně
oplechován. 

Model je umístěn ve věži jablo-
necké radnice, kde je k vidění také
model Černé studnice.

■ Vítání občánků
Sobota 18. června 2022
Jan Jiří Volf, Lucie Truhlářová, Na-
tálie Sejnová, Emílie Ďuráčová,
Šárka Lenochová, Mikuláš Kniga,
Adela Zezulková, Veronika Vanču-
rová, Dorothea Kotyšanová, Fran-
tišek Janovský, Martin Čech, Mira
Kulíková, Viktor Krčmář, Hvězdo-
slav Vágner, Adam Slavík, Tobias
Horák, Michal Janda, Rozálie Hon-
zigová, Jonáš Novák, Marien Mi-
kulášová.

■ Letní provoz 
v nemocnici
Období léta je každoročně využí-
váno k rekonstrukcím oddělení či
malování. Provoz některých ambu-
lancí bude omezen také z důvodu
čerpání dovolených. Nemocniční lé-
kárna bude ve státní svátky v úte-
rý 5. 7. a ve středu 6. 7. uzavřena.
V nemocnici je standardně v pro-
vozu pohotovostní služba pro děti
i dospělé. Aktuální informace
o letním provozu oddělení najdete
na internetových stránkách ne-
mocnice www.nemjbc.cz. 

Foto Zdeňka Vokatá

Česká akustická hudební skupina Je-
len zahájila letošní ročník festivalu Jab-
lonecké tóny 2022 Open air koncer-
tem. Mírové náměstí před jabloneckou
radnicí bylo zaplněno a návštěvníci si
užili skvělý koncert. Foto Petr Zbranek

V Městském divadle v Jablonci nad Ni-
sou se ve čtvrtek 16. června konal Kon-
cert proti násilí na seniorech. Nejen
oceněným pečovatelkám zahrála sku-
pina The Beatles Revival CZ a zazpíval
Karel Kahovec. Foto Martin Kubišta

Strážnici MP Jablonec a děti ze ZŠ Žiž-
kův Vrch a Kokonína rozdávali v rámci
preventivní akce změřené na rychlost
v obci jablka a citrony. Celkem zastavili
69 řidičů, rozdali 38 jablek a 31 citro-
nů. Foto archiv MP Jablonec.

Foto Jana Fričová

Foto archiv klub AdmirálFoto archiv MMJN
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Zákaz alkoholu na veřejnosti je rozšířený
Zastupitelé schválili změnovou obecně závaznou
vyhlášku o zákazu konzumace alkoholu na uve-
dených veřejných místech. Zákaz se nově nebude
vztahovat jen na samotné pití alkoholu, ale i na
zdržování se na takových veřejných prostranství
s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoho-
lem. Nová vyhláška nabývá účinnosti 9. července. 

„Praktický problém současné definice konzumace
alkoholu byl především v tom, že k postižení v rám-
ci porušení OZV bylo třeba prokázat, že daná osoba
na zakázaném místě skutečně alkohol konzumova-
la. Městská policie tak dříve mohla pouze přihlížet,
situaci jen sledovat či vyhledávat svědky, kteří by
předchozí pití dosvědčili. Nyní už bude moci zasáh-
nout,“ vysvětluje primátor Jiří Čeřovský s tím, že
podnětem změny definice byl i výstup z veřejné dis-
kuze s občany sídliště Na Vršku na začátku června. 

Elektřina a plyn se bude kupovat na burze
Jablonec začne nakupovat elektrickou energii
a zemní plyn na příští rok na Českomoravské ko-
moditní burze Kladno (ČMKBK), a to formou
centralizovaného zadávání. Nakupovat energe-
tické komodity může město pro sebe i pro zřizo-
vané organizace i po částech.

Nakupovaný objem jednotlivých komodit pro-
střednictvím burzy nemá zásadní dopad na koneč-
nou cenu. „Mnohem významnější pro výhodný ná-
kup je období, kdy se obchod uskuteční. Cenu pro
konečné spotřebitele ovlivňují dva hlavní faktory,
a to cena komodity na velkoobchodním trhu a kurz
CZK x EUR. K získání dobré ceny na burze je důle-
žitá činnost dohodce, s nímž centrální zadavatel
uzavírá smlouvu. Tím je pro Jablonec společnost
FIN-servis, a. s.,“ připomíná náměstek pro ekono-
miku Milan Kouřil s tím, že městský nákup komo-
dit se netýká společnosti Jablonecká energetická
(JE) a Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 

Jablonec se pyšní skvělým finančním zdravím
Střednědobý výhled rozpočtu navazuje na rozpo-
čet roku 2022 a obsahuje také analýzu finanční-
ho zdraví města. To je podle jejích výsledků vel-
mi dobré.

„Finanční zdraví Jablonce nad Nisou hodnotí ana-
lýza odborníků velmi kladně, známkou AA+. Pro-
vozní saldo města bylo na konci roku 2021 na hod-
notě 206 mil. Kč, což bylo cca 18 % běžných příjmů,
město mělo ke konci loňského roku dluh ve výši cca
104 mil. Kč, rozpočet 2022 počítá se splátkami ve
výši 16,7 mil. Kč,“ říká náměstek pro ekonomiku
a majetek Milan Kouřil. 

„Ukazatel provozního salda je klíčový údaj pro
sledování finančního zdraví města. To jablonecké
mělo skvělý trend a od roku 2009 se výrazně po-

zvedlo až na absolutní rekordní výši 239 mil. Kč
v roce 2020. Poslední roky je pod silnějším tlakem
vnějšího prostředí, rok 2021 uzavřel provozní saldo
na hodnotě 206 mil. Kč, což bylo cca 18 % běžných
příjmů,“ doplňuje Kouřil.

Střednědobý výhled počítá s růstem běžných vý-
dajů ročně o 3 až 7 %, což odpovídá prognózám
Ministerstva financí. „Ve výhledu jsme navýšili ná-
klady na energie, u kterých počítáme s výrazným
nárůstem ze současné rozpočtované částky cca 75
mil. Kč za elektrickou energii, teplo a plyn na oče-
kávanou výši nákladů 177 mil. Kč,“ připomíná
Kateřina Tuláčková, vedoucí oddělení ekonomiky. 

Podpora pro Člověka v tísni
Individuální dotaci ve výši 60 tis. Kč. z městské-
ho rozpočtu získá společnost Člověk v tísni. 

Částka je určená na osobní náklady v rámci rea-
lizace dluhového poradenství pro obyvatele Jablon-
ce nad Nisou.

I ve škole s koloběžkou
V ZŠ Arbesova se představil model využití kolo-
běžky při tělesné výchově. Den s koloběžkou na-
bídl pozvaným učitelům z městských základních
škol dvě ukázkové hodiny. První pro žáky třetích
tříd, druhou pak pro sedmáky. 

Snahou aktivity vycházející z mezinárodního pro-
jektu Tělák nás baví je zařadit do běžné tělesné vý-
chovy na školách koloběžky a prokázat tím pozitivní
vliv i u dětí, které se pohybu vyhýbají. „Arbesovka
nebyla pro prezentaci projektu vybraná náhodou.
Město právě tuto školu určilo jako svou pilotní ZŠ
a na podporu pohybové gramotnosti dětí školního
věku uvolnilo z rozpočtu 250 tis. Kč na zakoupení
25 koloběžek, které zde budou moci žáci využívat
při výuce tělesné výchovy již od startu nového škol-
ního roku,“ doplnil čerstvou novinku náměstek Da-
vid Mánek.

Vodní záchranáři budou mít vlastní zázemí
Vodní záchranná služba (VZS) získala v roce 2020
účelovou investiční dotaci ve výši téměř 2,8 mil. Kč
na vybudování stanice první pomoci u přehrady. 

Dotace je z programu Rozvoj a modernizace ma-
teriálně technické základny VZS ČČK, z. s. Požado-
vané dotace činila 100 % předpokládaných nákladů
bez vybavení. Na realizaci se bude finančně podílet
také Jablonec nad Nisou.

„Vodní záchranáři požádali město o finanční spolu-
účast na vybudování kanalizačního a vodovodního
řadu a o dofinancování projektu nad rámec přiděle-
né investiční dotace. Smlouvu s vyčíslením finanční
spoluúčasti včetně položkového rozpočtu budou za-
stupitelé projednávat na některém z dalších zasedá-
ní,“ říká náměstek pro rozvoj Petr Roubíček. (jn)

■ Jablonecké 
varhany se vrací 
na kůr
Po dvou letech se 7. června 2022 vrátily
do jabloneckého kostela Nejsvětějšího
srdce Ježíšova z varhanářských dílen
v německém Bautzen části varhan,
odvezené k restaurování. Dřevěné píš-
ťaly tam byly ošetřeny proti červotoči
a renovovány, mnoho dalších dílů bylo
repasováno, proběhla výměna růz-
ných těsnění, vzduchové kanály složi-
tého pneumatického systému byly vy-
čištěny a vyspraveny. Nejvíce času při
restaurování však potřeboval hrací
stůl varhan, jakési srdce celého ná-
stroje, který byl kompletně rozebrán. 

Každá klávesa, rejstříková sklopka
a další ovládací díly byly citlivě ošet-
řeny, vymezeny vůle mezi klávesami,
a hlavně vyměněny všechny opotře-
bované pneumatické elementy. 

„Ty poslední roky postupně vypovída-
ly službu, trápily varhaníky, až nástroj
nebylo možno prakticky používat,“
vysvětluje Irena Kreiselová z Nadač-
ního fondu jablonecké varhany, který
vznikl před pěti lety s cílem cenný ná-
stroj zachránit, a dodává: „Právě zpět-
né umístění hracího stolu na kůr bylo
technickým oříškem. Při demontáži
byl hrací stůl rozebrán, a tak jej bylo
možno spustit elektrickým vrátkem.
Po opravě bylo vše komplet, a hmotnost
stolu vyšplhala až k 700 kg. Oslovila
jsem tedy firmu se zkušenostmi s trans-
portem těžkých břemen. Jejich návrh
použít speciální mini jeřáb se nako-
nec ukázal jako nejlepší.“ 

Devítitunový pásový „drobeček“ se
nakonec těsně dostal dovnitř a akce
Zpět na kůr, jak byla pracovně nazvá-
na, mohla úspěšně proběhnout. 

Na kůru se bude po celé léto pilně
pracovat a postupně bude celý var-
hanní stroj sestaven. V srpna vystřídají
německé varhanáře další dva specia-
listé z firmy Hermann Eule Orgelbau,
kteří provedou kompletní intonaci ná-
stroje a doladění všech píšťal tak, aby
na počátku září bylo možno hotové dílo
předat. „Letos se tedy během tradičních
varhanních úterků na tyto varhany ješ-
tě hrát nebude,“ upřesňuje Kreiselová.
Vše však spěje k tomu, aby 4. září bylo
slavnostní vysvěcení restaurovaného
nástroje. Na podzimu nadační fond
plánuje velký benefiční koncert.

Dosud není jasná celková částka za
opravu, a tak můžete projekt stále
podpořit třeba adopcí velkých dřevě-
ných píšťal. Ta nejdelší, pedál – Princi-
palbass „C“, je dlouhá přes pět metrů
a váži šedesát kilo. „Je volná k adopci
na stránkách www.jabloneckevarha-
ny.cz, kde o dění kolem celého projek-
tu zveřejňujeme mnoho zajímavého,“
doplňuje Jiří Kreisel. (jk)

Foto Jiří Kreisel

Jablonecké varhany byly restaurovány v dílnách v německém Bautzenu, foto Jiří Kreisel
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Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referent od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví (odborný
referent oddělení sociální péče), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vzdělání v oboru právo
a právní věda, příp. sociální práce; dobrá orien-
tace v prostředí výkonu státní správy nebo samo-
správy výhodou; výborné komunikační a vyjednáva-
cí schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); dobrá orientace v právním řádu České repub-
liky a právu Evropské unie; znalost práce s automa-
tizovanými systémy právních informací, 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 11. července 2022 do 11 hodin.

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

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání nebo vyšší odborné vzdělání, odpovídající po-
žadavkům zákona č. 108/2006 Sb.; orientační zna-
lost legislativy na úseku sociálně právní ochrany
dětí; zkušenosti z obdobné pozice výhodou; absol-
vování zkoušek odborné způsobilosti výhodou; or-
ganizační, komunikační schopnosti, aktivní 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 tři roky)
s nástupem ihned, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 11. července 2022 do 11 hodin.

Vedoucí oddělení životního prostředí
a státní památkové péče na odboru
stavebním a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí od-
dělení životního prostředí a státní památkové
péče na odboru stavebním a životního prostře-
dí, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání v oblasti práva, ochrany životního prostředí či
památkové péče; znalost právních předpisů na
úseku ochrany životního prostředí a památkové
péče a předpisů souvisejících včetně znalosti po-
stupů podle správního řádu; zkouška zvláštní od-
borné způsobilosti na požadovaném úseku výhodou;
dobrá orientace v prostředí výkonu přenesené pů-
sobnosti státní správy; výborné komunikační a vy-
jednávací 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, internet);
řidičský průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení středně velké-
ho 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 rozší-
řenou působností.

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

Přihlášky do 11. července 2022 do 11 hodin.

Vedoucí odboru územního 
a strategického plánování
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí odbo-
ru územního a strategického plánování, 12. pla-
tová 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 zkouška
zvláštní odborné způsobilosti; velmi dobrá orien-
tace v prostředí (především v legislativě) výkonu
územně plánovacích činností v úřadě obce s roz-
šířenou působností; orientace či zkušenosti v ob-
lastech souvisejících s územně plánovací činností
výhodou (např. agendy stavebního úřadu, dotče-
ných orgánů státní správy atd.); zkušenosti s tý-
movou spoluprací; schopnost řídit menší kolektiv;
velmi dobré komunikační a vyjednávací schop-
nosti vč. schopnosti veřejného vystupování (orgá-
ny 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 11. července 2022 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Milostivé léto čekají drobné úpravy
Na začátku června schválila Vláda České re-
publiky návrh zákona, který umožní jedno-
duché řešení některých exekučně vymáhaných
dluhů. Nyní je zákon v Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR a poté o něm bude jednat
Senát. V případě, že bude zákon schválený,
mohou dlužníci řešit svou nepříznivou
situaci v rámci Milostivého léta II. To bude
trvat tři měsíce a začne 1. září tohoto roku.

Základní podmínky Milostivého léta II jsou to-
tožné. Nový zákon přináší jen drobné úpravy.
Věřitelem musí opět být veřejnoprávní subjekt
nebo ten, v němž má vlastnický podíl veřejno-
právní instituce (stát, město, obec, škola atp.).
Okruh věřitelů se nemění, Česká správa sociál-
ního zabezpečení (ČSSZ) se k Milostivému létu
II nepřipojuje, další věřitelé se mohou připojit
dobrovolně, v Milostivém létu I to byl např.
Home Credit. Dluh musí být v exekuci a vymá-
hat jej musí soukromý (soudní) exekutor.
Neplatí tedy, že dluh je ve správním řízení, kdy
jej vymáhá např. finanční správa nebo obec, jež
si dluh vymáhá sama.

Milostivé léto II se vztahuje na exekuce zahá-
jené do 27. 10. 2021, ne na ty, které vznikly po
tomto datu. Dlužník musí splatit jistinu dluhu
a náklady exekuce soudnímu exekutorovi, kte-

ré se oproti předešlému létu zvýšily na dvojná-
sobek, tedy 1 500 Kč bez DPH nebo 1 815 Kč
s DPH.

Milostivé léto II bude trvat od 1. 9. 2022 do
30. 11. 2022. Na rozdíl od Milostivého léta I bu-
de nyní věřitel povinný exekutora písemně po-
žádat o vyčíslení zbývající dlužné jistiny; dříve
stačilo v daném období jasně poukázat platbu
na účet exekutora a označit, že dotyčný chce
využít institutu Milostivého léta. Soudní exeku-
tor by měl mít nově povinnost na tuto žádost
dlužníkovi odpovědět v určené lhůtě.

Oproti minulosti by mělo být jasněji stanove-
né, co je jistina dluhu a co příslušenství – např.
dříve byl problém s VZP, která si penále dluhu

započítávala jako novou dlužnou jistinu, nikoli
příslušenství dluhu. Jestliže věřitel v daném ter-
mínu uhradí dlužnou jistinu a stanovené ná-
klady exekuce v určené výši 1 815 Kč s DPH, exe-
kutor by měl exekuci vedenou proti dlužníkovi
zastavit a vydat o tom usnesení. 

Potřebujete pomoc nebo radu? 
V Jablonci nad Nisou se můžete obracet 

na tyto organizace:

Člověk v tísni
Alice Chocholoušková

778 442 538
alice.chocholouskova@clovekvtisni.cz 

nebo www.jakprezitdluhy.cz, 770 600 800

Naděje
Terénní program v Dlouhé ulici

Bc. Lucie Kretschmerová
lucie.kretschmerova@nadeje.cz

+420 488 588 732, +420 732 332 097

Déčko Liberec
spolkový dům, ul. Florianova 

775 077 618 nebo 485 152 070
poradna.jablonec@d-os.net

Ilustrační foto



(14)

jablonecký měsíčník červenec–srpen 2022

Jaký osud vás zavál do Jablonce?
Přihlásil jsem se na inzerát, ve kterém Jablonex shá-
něl firemního právníka, a 15. října 1973 jsem nastou-
pil. V polovině roku 1975 jsem se přesunul na pozici
asistenta generálního ředitele. Byla to pro mě velká
škola a souvisela s osobnostmi generálních ředitelů
Miloše Litery a Víta Ryšánka. Seznámil jsem se
s mnoha zákazníky a problémy, které zahraniční ob-
chod přináší a vedle toho se paralelně doučoval ja-
zyky.

Jakými jazyky se domluvíte?
Výhodou bylo, že Jablonex měl podnikovou školu,
kde nás učili profesionálové z oboru, a kromě kon-
verzační znalosti vyučovali také profesní jazyk, bez
kterého se nelze v obchodu pohybovat. Byla to tvrdá,
ale výborná škola. Profesionálně umím anglicky
a rusky. Částečně se domluvím německy, francouz-
štinu jsem nepoužíval a zapomněl.

Zastupoval jste Jablonex také v zahraničí?
Ano, v roce 1981 se rozhodlo o mé první štaci v Lon-
dýně. Předcházel tomu půlroční trénink včetně stáže,
v roce 1982 jsem tam nastoupil a působil pět a půl ro-
ku. Řídil jsem zastoupení Jablonexu, a to ve firmě
Vitrea (Merchants) Ltd. To byla moje druhá škola.
Jako cizinec jsem vedl bižuterní sekci, měl jsem ang-
lického prodejce a asistentku, na starost obchod polo-
tovarů kamenů, bižuterie, vánočních ozdob a umě-
lých květin ve Velké Británii. Měli jsme 70 zákazníků
po celé zemi.

Co jste dělal po návratu?
V roce 1987 jsem se stal členem vedení Jablonexu
a v něm byl s menšími přestávkami do roku 1997.
V tomto roce jsem podruhé odjel do Londýna. V roce
1999 jsem byl povolán zpět na centrálu tehdejší nově
založené společnosti Jablonex Group, kde jsem pře-
vzal řízení marketinku. Nově vzniklé skupině se daři-
lo, rozvíjela se, ale v době recese v Evropě se přesta-
lo dařit a výsledkem byl zánik v roce 2009. S kolegy
jsem odcházel jako jeden z posledních a v září 2009
jsme založili dodnes fungující firmu Jablobijoux.

Spoluzakládal jste „nový“ Svaz výrobců skla a bi-
žuterie, co vás k tomu vedlo?

V roce 2009 mě oslovil Jaroslav Hlubůček, abych po-
mohl s řešením problémů spojených se zánikem
Jablonex Group. Tím je myšleno odkup aktiv techno-
logií a zařízení, které firma rozprodávala. Tehdy
vznikla myšlenka transformovat svaz a podporovat
malé a střední firmy. Díky tomu část aktiv nezmizela
v zahraničí, o což se pokoušeli zejména Indové, ale
zůstala v Jablonci. Bohužel se nám nepodařilo za-
chránit tým vzorkařů a designerů a tyto důsledky si
neseme dodnes.

K čemu svaz slouží?
Činnost je různorodá, sdružujeme téměř 45 členů.
Před jedenácti lety, když Liberecký kraj vyhlásil pro-
jekt Křišťálová krása – vybroušená chuť, vznikla
Křehká krása. Ta měla navázat na úspěšné přehlídky
ze sedmdesátých let. Projekt se vypiloval a před covi-

dem v roce 2019 přišlo 13 500 návštěvníků. K tomu
jsme přidali módní přehlídku Made in Jablonec, kte-
rá prezentuje módní bižuterii i v zahraničí. Také se
podílíme na vytváření podmínek pro turisty v našem
městě a na propagaci sklářského a bižuterního prů-
myslu doma i v zahraničí. Otevřeli jsme Palace Plus,
který ve spolupráci s Czech Tourismem nabízel mi-
mo jiné program pro zážitkovou turistiku. Palace
navštívilo za rok přes 17 000 tisíc lidí, ale události ko-
lem covidu nás dohnaly a byli jsme nuceni provoz
v Jablonexu ukončit. Naštěstí se nám podařilo získat
nové prostory, a to díky vstřícnosti firmy Miton. Nové
centrum má lepší prostory a je v centru města, což je
ideální poloha. Daří se nám i v jednání s městem
o možnosti vybudování návštěvnického centra na
stejném místě. Zřídili bychom tak Bižuterní ostrov
v centru. S městem jsme uzavřeli memorandum, kte-
ré posunuje náš projekty k cíli.

Kde začala vaše spolupráce s pěveckým sborem
Janáček?
Janáček pracoval Jablonexu a v roce 1985 jel vystu-
povat do Anglie, kde jsem v té době pracoval. Byl jsem
pověřen, abych jim zajistil vše potřebné a na cestě po-
máhal. Od té doby s Janáčkem s menšími přestávka-
mi spolupracuji. Intenzivněji jsem s Janáčkem začal
spolupracovat v roce 2009, kdy jsem byl požádán, zda
bych nechtěl sboru manažersky pomoci. Nabídku
jsem přijal a myslím, že se nám podařilo vystoupit na
mnoha krásných koncertech a náš amatérský sbor
s profesionálním přístupem má velký přesah i za hra-
nice. Máme procestovanou velkou část Evropy, byli
jsme dvakrát v USA a chystáme turné do Irska a Ja-
ponska.

Jste hodně pracovně vytížený, jak odpočíváte? 
O mně je známé, a já se tím netajím, že jsme worko-
holik, práce mě baví a uspokojuje. Většinu činností už
nyní dělám dobrovolně, v oboru pracuji 49 let a mys-
lím, že stojí za to se spolupodílet na odkazu toho, co
zde je 250 let. Takže pro mě je práce koníčkem. Baví
mě i mé angažmá v Janáčku, rád chodím na fotbal.
Doma i na chalupě v jižních Čechách se bavím za-
hradničením a sekáním trávy. U toho si krásně odpo-
činu a utřídím myšlenky.

Jiří Endler

Pavel Kopáček 
Jsem workoholik, práce mě baví a uspokojuje

■ Osobnost Jablonecka

Pavel Kopáček se narodil v Poděbradech, otec byl voják, a tak postupně žil v Terezíně,
v Josefově i v Českých Budějovicích, kde dokončil SVVŠ (dnes gymnázium). V roce 1973
promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1973 do roku 2009 pracoval
v Jablonexu a v Jablonex Group, v roce 2009 založil firmu Jablobijoux, od roku 2010
pracuje ve Svazu výrobců skla a bižuterie. Je ženatý, má syna Pavla.

■ Z knihovny
Ve vlaku. 30 výletů 
po Evropě trochu jinak
Novinka letošního léta z fondu na-
ší knihovny vám představí 30 ná-
padů na dobrodružné cesty po
Evropě. Okruhy byly vymyšleny
tak, aby uspokojily kohokoli: projíž-
dějí se jak irské hrady, tak katalán-
ské zátoky, jak kanály v Bruggách,
tak budapešťské lázně, rakouská
jezera i italské vesničky vybudova-
né na skále. Vsadíme se, že po ná-
vratu už nebudete tím, kým jste
byli před odjezdem. 

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

■ Aktuálně
Málá Nisanka 
na velkém festivalu
Děti z jabloneckého folklorního
souboru Malá Nisanka byly pozvá-
ny na Folklorika fest 2022 ve Sta-
rém Hrozenkově na Uherskohra-
dišťsku. Festival přivádí na jedno
pódium interprety zvučných jmen
společně s dětskými tanečními a hu-
debními soubory. Třídenní akce se
konala v přírodním amfiteátru Ko-
paničářských slavností v Bílých Kar-
patech.

„Malí tanečníci, zpěváci a muzi-
kanti pilně trénovali, aby naplnili
požadavek organizátora na dvě
půlhodinová pásma! A podařilo se.
Opakovalo se i v autobuse, celou
šestihodinouvou cestu na festival
jsme prozpívali,“ sděluje Alena
Francová, vedoucí souboru Malá
Nisanka.

Děti vystoupily ve třech pořadech
a vysloužily si srdečný potlesk di-
váků a uznání renomovaných
tanečníků a muzikantů z profesio-
nálních uskupení. A především si
poprvé užily neopakovatelnou at-
mosféru velkého festivalu.

V souboru tančí děti od 3 do 14
let, které mají možnost dále pokra-
čovat v přípravce folklórního sou-
boru Nisanka. Soubor působí pod
DDM Vikýř pod vedením choreo-
grafek Aleny Francové a Jany Ha-
najové. Dětskou kapelu připravuje
Lukáš Fogl.

Foto Jana Kopáčková

Malá Nisanka na festivalu v Bílých
Karpatech, foto Kateřina Foglová
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■ Ohlédnutí
Aktivní život jabloneckých seniorů
pokračoval i v červnu. Hned počát-
kem měsíce se uskutečnily spor-
tovní hry v České Lípě, a to v areá-
lu Domova pro seniory na Blatech.
Zde senioři soutěžili v mnoha dis-
ciplínách, jmenovat lze uložení si-
rek zpět do krabičky jednou ru-
kou, hod míčkem, chůze s míčkem
na lžíci po stanovené dráze, kvíz
o městech Česká Lípa a Jablonec
nad Nisou nebo rovnovážná sta-
vebnice, kde úkolem bylo postavit
na sebe co nejvíce dílků různých
tvarů. K výborné náladě přispělo
i krásné slunečné počasí a vynika-
jící občerstvení. Družstva jablonec-
kých seniorů se umístila na prvním
a třetím místě. Další společnou ak-
cí bude turnaj ve hře mölkky v Jab-
lonci v Tyršových sadech na začát-
ku září. 

Léto skupina nadšenců a jejich
přátel přivítala grilováním na za-
hradě v Novoveské ulici. Hlavním
důvodem setkání však bylo vy-
stoupení pěveckého souboru Ize-
rína a hostů. Tímto koncertem se
Izerína rozloučila se svým zakla-
datelem a dlouholetým sbormist-
rem Romanem Hampacherem. Ro-
man musel z důvodu stěhování
veškeré aktivity v Jablonci a okolí
ukončit. Izerína si dá během léta
přestávku, což je v uměleckých
kruzích běžné. 

K činnosti i k novému repertoá-
ru se pak vrátí na přelomu září
a října. Podoba zkoušek s novým
sbormistrem či sbormistryní se už
rýsuje, členové Izeríny tuší, veřej-
nost se vše dozví, například na ně-
které z podzimních veřejných zkou-
šek. 

Grilování na zahradě čeká o prázd-
ninách i ostatní kluby seniorů na
Palackého, Božence a v Kokoníně.
Termíny a podrobnosti jsou sou-
částí letního programu. Vítaný bu-
de každý, kdo o letní setkání proje-
ví zájem. Důležitá je registrace na
telefonním čísle 728 616 492. 

K létu patří zážitky, cestování,
pohoda, dobré jídlo a pití. Členové
klubů zavítají na výlet do Černous
u Frýdlantu, nebo se sejdou během
srpnového palačinkování. To bude
spojené s kvízy a trénováním pa-
měti.

(va)

■ 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 jednotlivých
klubů a zájmových skupin a také
v kanceláři volnočasových aktivit
CSS na telefonním čísle 728 616 492.

CSS připravuje na podzim mno-
ho vzdělávacích aktivit, např. Aka-
demii seniorů, Kavárničku s něm-
činou, Kurzy pro práci s chytrým
telefonem, Klub historie i Toulky
za uměním. Během srpna bude
připravená jednotná informace
s podrobnostmi a upřesněním, kdy
je možné se registrovat. Výzva bu-
de na webu i facebooku CSS, na
nástěnkách, v klubech seniorů
i v e-mailové korespondenci. Ko-
nec září bude patřit oslavám svát-
ku seniorů. Oblíbené braní, letos
Citronobraní, proběhne v pátek

30. září. V říjnu, konkrétně ve čtvr-
tek 27. října, se ve velkém sále CSS
bude konat Koncert ke Dni vzniku
samostatného Československého
státu. 

Klub jabloneckých seniorů
Již několik let se mohou jablonečtí
senioři scházet nejen v klubech
seniorů na Palackého, na Božence,
na Novoveské či v Kokoníně, ale
i v Klubu jabloneckých seniorů
(KJS) v Centru sociálních služeb
ve Floriánově ulici. Zde si v tzv.
Kafíčkové společnosti trénují pa-
měť, řeší různé kvízy a seznamují
se např. s řečí těla. Tato činnost je
oblíbená zejména v zimních měsí-
cích nebo za nepříznivého počasí.
Naopak počínaje jarem jsou na-
plánované různé výlety, a to nejen
po Jablonci a jeho okolí. V letošním
roce se jablonečtí senioři napří-
klad vydali vlakem do Sychrova.
Nejnáročnější část tohoto výletu,
tedy vystoupat od vlakového ná-
draží k zámku, všichni zvládli.
Velmi příjemná byla procházka
rozkvetlým parkem a posezení
v Oranžerii, které bylo umocněné
nádherným výhledem na sychrov-
ský zámek. Dále procházka pokra-
čovala zámeckou alejí do restaura-

ce v obci Žďárek. Posilněni dob-
rým obědem se senioři vydali přes
Odolenovice do Jenišovic na auto-
bus, trasa byla dlouhá cca šest ki-
lometrů. I další výlet na Hrnčířský
dvůr ve Zvířeticích u Bakova se
vydařil. Zde senioři obdivovali ne-
přeberné množství keramiky. Po-
sezení v místní kavárničce bylo
příjemným zakončením návštěvy
míst, na jehož vzniku se podíleli
majitelé, kteří mají blízko k Jab-
lonci nad Nisou. 

Klub jabloneckých seniorů vede
Jarmila Vlasáková. Zájemci o akti-
vity KJS se vše podstatné dozví
z programu a také na telefonním
čísle 728 616 492.

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Klub jabloneckých seniorů
Informace na 
tel. 728 616 492

29. 7. /pátek/ 14.00 hodin
Grilování u spolkového domu.
Registrace kdykoli na tel. č. 
728 646 492. 

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

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

12. 7. /úterý/ 9.00 hodin
Levandulová farma v Raspenavě,
Obří sud Libverda a okolí. 
Odjezd z Horního náměstí 
– určeno i pro nečleny, 
info na uvedeném tel. čísle.

30. 8.–4. 9. 2022
Rekondiční pobyt Sezimovo Ústí

Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu 
tel. 739 550 083
Všem členům a členkám přejeme
krásné a pohodové léto. 

Zpívaní v zahradách 2021, foto archiv CSS

Grilování v klubech 2021, foto archiv CSS Výlet KJS na Sychrov, foto CSS
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Vrabčáci slaví již 30 let své existence
V letošním roce oslaví Dětský pěvecký sbor
30 let působení. Od svého vzniku realizoval
řadu koncertů doma i v zahraničí a navázal
mnohá partnerství i přátelství. V rámci růz-
ných hudebních festivalů navštívil i řadu ev-
ropských zemí jako například Francii, Itálii,
Rakousko, Německo, Polsko, Litvu a dostal
se dokonce až za velkou louži do Mexika
a do USA.

„Pracovat s dětmi je mým životním posláním,“
říká ředitel jabloneckého divadla Pavel Žur, za-
kladatel dětského pěveckého sboru Vrabčáci,
který sbírá jednu cenu za druhou.

Sbor byl založen v roce 1992 při ZŠ Mozar-
tova. Tehdy to byla škola se zaměřením na hu-
dební výchovu a prvními členy sboru se stali
žáci speciálních hudebních tříd. Dnes mezi
sboristy najdete jak bývalé žáky této školy, tak
i žáky z jiných škol.

Vrabčáci za své výkony získali mnoho uznání
a cen. V roce 1995 to bylo například Stříbrné
pásmo na mezinárodní soutěži v Litomyšli.
V roce 1998 zvítězili na celostátní soutěži dět-
ských pěveckých sborů v Novém Jičíně. Zlaté

pásmo obhájili v roce 2002. V roce 2007 zpívali
na Festivalu výběrových sborů v Českých Bu-
dějovicích. Významného úspěchu dosáhli v ro-
ce 2010 na mezinárodním festivalu sborového
zpěvu v belgickém Neerpeltu, kde získali pres-
tižní první cenu ve starší kategorii do 25 let.
V letech 2012–2022 to bylo opět Zlaté pásmo na
regionální soutěži dětských sborů v Liberec-
kém kraji a mnoho dalších. V loňském roce se
představili v projektu Náš domov – Evropa spo-
lu s Terezou Mátlovou, Dušanem Růžičkou
a hradeckou filharmonií. Letos se sbor zúčast-

nil hudebního projektu Evropské unie v Jelení
Hoře – Koncert mládeže 2022.

Repertoár obsahuje skladby vokální polyfo-
nie, klasicismu, písně romantiků, sborovou
tvorbu 19. a 20. století, gregoriánský chorál, re-
nesance, lidové písně z Čech, Moravy a Slo-
venska a také vánoční koledy Evropy. Vrabčáci
často vystupují i s předními českými umělci,
jakými jsou například Lucie Bílá, Bára Basi-
ková, Petr Hostinský, Bohuš Matuš, David Deyl
a mnozí další.

Mezi vyhledávaná vystoupení patří vánoční
koncerty v jabloneckém divadle, ale sbormistr
Pavel Žur se pouští i do mezinárodních projek-
tů. V jednom z nich si Vrabčáci mohli například
vyzkoušet společnou práci s Komorním orchest-
rem Dolnoslezské filharmonie Jelení Hora. 

Během své existence natočil sbor pět CD
a navázal spolupráci s několika médii (TV Nova,
TV Prima, TV Barrandov, Česká televize, Frek-
vence 1, Český rozhlas Praha a Vltava, Proglas
nebo Rádio Contact Liberec).

Vrabčáci oslaví své narozeniny v jablonec-
kém divadle 5. října společně s Lucií Bílou –
kam jste srdečně zváni. (ism)

Život se nepíše, žije se!
Městská knihovna Jablonec nad Nisou vy-
hlásila v měsíci březnu 2022 již čtrnáctý roč-
ník amatérské fotografické soutěže, tento-
krát na téma „Život se nepíše, žije se!“ (Josef
Čapek).

Soutěž nebyla omezena věkovou hranicí. „Měli
jsme dvě kategorie, a to do 16 let a nad 16 let,“
vysvětluje Dana Foltýnová, hlavní pořadatelka
soutěže. Každý soutěžící mohl přihlásit až tři
fotografie, čehož většina účastníků využila. 

„Porota vybírala z celkového počtu 54 foto-
grafií. A ty nejvydařenější jsou vystaveny v pro-
storách naší knihovny, a to od července do kon-
ce září,“ říká Foltýnová.

Došlé snímky byly následně zveřejněny na
webu. „Zde mohla veřejnost hlasovat pro nej-
lepší fotky v obou kategoriích v Ceně čtenářů.
V kategorii do 16 let byla vybrána fotografie
Zuzany Vochočové. V kategorii nad 16 let hlaso-
vali návštěvníci našeho webu nejvíce pro fotku
Simony Ružanské,“ zmiňuje jména nejlepších
fotografů, z pohledu návštěvníků webu, Fol-
týnová. (end)

Výsledky 13. ročníku 
fotografické soutěže
Život se nepíše, žije se!

Kategorie do 16 let
1. Zuzana Vochočová (Radostné jaro)
2. Miroslav Musil (Jen vzlétnout)
3. Barbora Vlková a Hana Zelinková 

(Přátelství)

Kategorie nad 16 let
1. David Lenčéš 
2. Ladislav Šuda (Odcházení)
3. Simona Ružanská

CENA ČTENÁŘŮ

Kategorie do 16 let
Zuzana Vochočová (Proč ne...)

Kategorie nad 16 let
Simona Ružanská

Anděl Strážný chrání životy! 
Čtyřiaosmdesátiletá Miluše je čiperná dáma,
ale již potřebuje pomoc. Přeje si žít doma,
stěhování k dětem odmítla. Díky celorepub-
likové službě nepřetržité tísňové péče od
Anděla Strážného, z. ú., tu možnost už dru-
hým rokem má. Má Tipec, monitorovací pří-
stroj s SOS tlačítkem. 

Před třemi týdny se jí doma udělalo zle, upadla
na zem a nemohla vstát. Naštěstí měla na ruce
Tipec a ihned zmáčkla tlačítko SOS. Dispečerky
Anděla Strážného jí okamžitě volaly záchran-
ku. S ní přijela i výjezdová služba, u které má
paní uložené klíče pro případ nouze. V nemoc-
nici ji okamžitě operovali, podle lékařů šlo do-
slova o minuty. Paní Miluška si díky své předví-
davosti a nepřetržité tísňové péči Anděla
Strážného prodloužila život. 

Tipec je přístroj pro seniory či handicapované,
žijící o samotě nebo v domově s pečovatelskou

službou bez trvalé péče, hrozí u nich riziko pádů,
jejich zdravotní stav se zhoršuje či ztrácí orien-

taci. Klient ho nosí na ruce a obsluha je jedno-
duchá. SOS tlačítko je napojené na dispečink tís-
ňové péče Anděla Strážného, společná komuni-
kace probíhá přes hlasitý reproduktor. 

Tipec automaticky detekuje pád, ale i nepo-
hyb. Paní Miluše si ho večer dává na krk. „Když
si sednu k televizi, nebo se dlouho začtu do no-
vin, tak už mi volají, proč se nehýbu. Takže
když to mám na krku, tak s tím občas zamávám
a dávám tím znamení,“ upřesňuje seniorka
s tím, že využívá i Povídavou linku. „Děvčata
vždycky ve středu zavolají a jen tak si povídáme
o tom, co mě zrovna napadne,“ dodává. 

Anděl Strážný zařízení půjčuje zdarma a první
měsíc služby je také zdarma. Další měsíční pro-
voz služby stojí 350–450 Kč. Více informací non-
stop na bezplatné telefonní lince: 800 603 030,
nebo e-mail: poptavka@andelstrazny.eu. Podrob-
nosti na: www.andelstrazny.eu.

(red)

Foto archiv Anděl Strážný

Foto archiv DPS Vrabčáci

Foto Zuzana Vochočová – Radostné jaro
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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/

Od roku 2008 se v Jablonci pracuje na revitali-
zacích (obnově) sídlišť – plánech, jak řešit par-
kování, upravit zeleň, dětská hřiště a cesty
a zlepšit rekreační možnosti a další věci, které
je na sídlištích potřebné obnovit nebo změnit
s tím, jak se mění životní styl a potřeby jejich
obyvatel.

Letos 9. června vedení města představilo pra-
covní verzi plánu revitalizace teprve třetího síd-
liště – Na Vršku. Do té doby proběhla realizace
úprav pouze na sídlišti Žižkův Vrch a Nová Pa-
sířská, kde dohromady bydlí asi tři tisíce obyva-
tel. Plány jsou hotové nebo rozpracované pro síd-
liště Šumava a Na Vršku, tj. pro další asi tři tisíce
obyvatel. Ostatní sídliště – Mšeno, Janovská,
Abeceda, Budovatelů, Stavbařů a další okolo
nemocnice, Sadová a Domovina – kde celkem

bydlí skoro 13 tisíc obyvatel, nemají plány reali-
zace dosud ani započaté. Tímto tempem budou
plány revitalizace posledního sídliště hotové při-
bližně v roce 2050 a realizované bude vše při-
bližně v roce 2100. To je naprosto nepřijatelné!

Dosavadní postup je takový, že se na sídliště
zpracuje plán revitalizace obsahující záměry
investic za desítky milionů korun, ten se dopra-
cuje do detailu a v plném rozsahu postupně re-
alizuje. A další sídliště čekají a čekají až bude
jinde úplně hotovo. Mnohem logičtější postup
by byl zpracovat během pár let plány pro všechna
sídliště podle toho, co na tom kterém sídlišti
obyvatelé potřebují a chtějí, a domluvit s nimi,
co je nejdůležitější. Podrobnější dokumentaci
následně připravit jen pro ty nejdůležitější věci
na všech sídlištích a ty neprodleně realizovat.

A tak postupně pokračovat k méně a méně dů-
ležitým věcem napříč celým městem. Dobrá
domluva na prioritách s obyvateli zajistí, že
i když se začne na všech sídlištích jen některý-
mi změnami, tak to budou ty nejužitečnější.
Hotové plány potom zajistí, že úpravy budou
provedeny tak, aby v budoucnu nepřekážely
dalším potřebným změnám.

Právě takto jsme to plánovali nastartovat
s Jakubem Chuchlíkem v roce 2019. Skončilo to
ale jen u příprav a u zaměření sídliště Ja-
novská. S nástupem současného vedení se vše
vrátilo zase k tradičnímu pomalému tempu.
I o tom, jestli se podaří revitalizace sídlišť ko-
nečně urychlit, budou letošní volby.

Petr Klápště,
zastupitel za Společně pro Jablonec

Sídliště potřebují revitalizovat dřív než v roce 2100

Skřivánek na Mezinárodním 
hudebním festivalu
Na začátku června se Dětský pěvecký sbor
Skřivánek představil na dvoudenním Mezi-
národním hudebním festivalu MusicFest Carls-
bad v Karlových Varech a Mariánských Lázních,
kam jej pozvala německá společnost Music &
friends. Děti na vystoupeních sklidily velký aplaus
a úspěch, užívaly si bezprostřednost a veselou

náladu, která byla znát na každém kroku. První
koncert byl na Mlýnské kolonádě, kde se kromě
Skřivánka představil velký symfonický dechový
orchestr z Německa. Děti si také užily jízdu
v kočáru a výlet na rozhlednu Diana, ochutnaly
léčebné prameny a zaplavaly si v hotelovém ba-
zénu. „V Mariánských Lázních jsme navštívili
park Boheminium s unikátními skvosty českých
miniatur. Odpoledne nás ohromila krásná hud-
ba Dobytí ráje od Vangelise u Zpívající fontány.
Den jsme pak zakončili vystoupením, za které
děti opět sklidily velký aplaus,“ těšilo vedoucí
souboru Věru Pokornou. Ta by chtěla poděkovat
německé společnosti Music & friends, paní M.
Buchmann, statutárnímu městu Jablonec nad
Nisou za dlouholetou podporu, Janě Matěchové,
vedoucí kanceláře primátora, firmě Ligum
a Nadaci Jablotron. Velké poděkování si zaslou-
ží také všichni rodiče a malí zpěváčci, kteří per-
fektně reprezentovali své město. (vp)

Studenti tvoří pro seniory
Domov důchodců Jablonecké Paseky se od le-
tošního jara pyšní zcela novými truhlíky a kr-

mítky pro ptáčky a kočky. Toto vybavení vyro-
bili žáci Střední průmyslové školy technické
pod vedením mistra odborného výcviku Miro-
slava Šípoše v rámci volnočasového kroužku
práce se dřevem. 

Vedení domova i senioři samotní byli výrob-
ky nadšeni, spolupráce proto bude i nadále jis-
tě pokračovat.

Petr Froněk, ředitel školy

■ Došlo do redakce

Den otců v Rýnovicích se i přes vedro povedl
V neděli 19. června na Osadní výbor Rýnovice
a Lukášov pořádal již druhé sousedské setkání
u veřejného ohniště vybudovaného vlastními si-
lami. Otcové s dětmi absolvovali šestici aktivit od
hodu polenem, řezání pilou po zapalování papí-
ru skleněnou koulí, která funguje jako čočka.
Naše oblíbená místní kapela Bleskový sběr za-
hrála převzaté i vlastní písně, někteří si i zatanči-
li. A všichni se rádi setkali a popovídali. Vůbec
tak nevadilo, že kvůli vedru byla komornější
účast než obvykle a že u ohniště každý strávil jen
nutnou chvilku na opečení buřta. 

Petr Klápště, 
předseda OV Rýnovice a Lukášov

■ Osadní výbory

Foto 2x Petr Klápště

Foto archiv DPS Skřivánek Foto archiv Střední průmyslová škola technická
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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
Posezení pro radost, rádi otevfieme 

pro Va‰i akci rodiny ãi sraz tfiídy atp. 
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 MOKO·ÍN
P¤EJEME VÁM KRÁSNOU

a PROSLUNùNOU DOVOLENOU!!!
V srpnu bude autoservis uzavfien 

z dÛvodu ãerpání dovolené. 
Budeme se na Vás tû‰it zase v záfií. 
Více o nás: autoservismokosin.cz

Pokud máte zájem o slevu na poji‰tûní: 
www.monikamokosinova.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

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 

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

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. 

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

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

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
podzim 2022

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

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

www.tanecnisvoboda.cz

Digitalizace VHS

Pfievedeme Va‰e VHS do formátu DVD 
nebo MP4. Zase se podíváte, jaké to bylo

na svatbû, na dovolené, kdyÏ byly dûti malé.
Více informací www.jmmx.cz

nebo tel. 723 571 033
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