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Volby do zastupitelstva města
jsou za dveřmi
Ve dnech 23. a 24. září 2022 se ve 49 volebních
okrscích opět uskuteční volby do Zastupitelstva
města Jablonec nad Nisou. Zvoleno bude 30 čle-
nů tohoto nejvyššího obecního orgánu. A pokud
bude vše probíhat dle předpokladu, sejdou se
poprvé v měsíci listopadu 2022. Na ustavujícím
zasedání složí slib a mimo jiné pak i zvolí nové-
ho primátora, jeho náměstky a další členy rady
města. 

O přízeň voličů se tentokrát bude ucházet 328
kandidátů kandidujících za 11 volebních stran.
Volby do zastupitelstva města jsou přitom „nej-
pestřejší“ ze všech typů voleb. Volič, kterým je
každý zletilý občan s trvalým pobytem na území
Jablonce nad Nisou, totiž může zvolit tři mož-
nosti úpravy hlasovacího lístku. První je volba
pouze jedné z volebních stran; druhou pak vol-
ba strany a k tomu i některých kandidátů z ji-
ných stran a poslední možností je pak volba pou-
ze kandidátů jednotlivých stran do maximálního
počtu 30. Toto odráží snahu o co největší mož-

nosti výběru pro voliče. Ti často provádějí volbu
nejen z hlediska vlastní preference volební stra-
ny, ale také osobní znalosti a preferencí jednot-
livých kandidátů. Zajímavostí je, že u voleb do
zastupitelstev obcí ovšem není možné vyjadřo-
vat preference v pořadí jednotlivých kandidátů
v případě, kdy si volič vybere pouze jednu vo-
lební stranu. Proto bývají tzv. „skokany“ v rámci
kandidátek obvykle pouze výrazné a známé
místní osobnosti, které „zakřížkují“ také voliči,
kteří preferují jinou stranu či volí jen jednotlivé
kandidáty. V Jablonci nad Nisou to například
tradičně býval dlouholetý zastupitel a propagá-
tor historie města Václav Vostřák. 

Další důležité informace a veškeré podrobnos-
ti k volbám do zastupitelstva města voliči nalez-
nou v tomto čísle Jabloneckého měsíčníku a na
webu města v sekci Volby. 

Marek Řeháček, 
tajemník magistrátu

Foto Petr Zbranek
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Do první třídy nastoupí v Jablonci
v září 532 dětí. Jedním z prvňáčků je

i Jakub Brodský, který bude navštěvovat
ZŠ Šumava. Foto archiv rodiny
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Právní rámec
Volby do zastupitelstev obcí se konají podle zá-
kona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitel-
stev obcí a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů. 

Kdy k volbám?
Prezident republiky vyhlásil tyto volby na dny
23.–24. září 2022. V pátek 23. září 2022 budou
volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00
hodin.

Kdo kandiduje?
Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad
Nisou (dále jen ZM) je nyní tvořeno 30 členy
zvolenými na čtyřleté funkční období. Pro vo-
lební období 2022–2026 počet volených členů
zastupitelstva stanovilo svým usnesením ZM
na svém jednání dne 19. 5. 2022, a to 30 zastu-
pitelů.

O tyto mandáty se budou ucházet kandidáti
jedenácti volebních stran zaregistrovaných Ma-
gistrátem města Jablonec nad Nisou (dále jen
MMJN). Každá volební strana může na své
kandidátní listině v našem městě uvést maxi-
málně 30 kandidátů. Informace o jednotlivých
kandidátech, uvedených na zaregistrovaných
kandidátních listinách (a to v podobě, v jaké
budou uvedeny na hlasovacím lístku), jsou zve-
řejněny na webové stránce Českého statistické-
ho úřadu www.volby.cz.

Kam k volbám?
V našem městě je vytvořeno 49 volebních okr-
sků, jejichž dislokace je stejná jako u voleb
v říjnu 2021. Oznámení o volebních místnos-
tech a popisu volebních okrsků bude zveřej-
něno na internetových stránkách města
(www.mestojablonec.cz), vylepeno ve městě,
a to nejpozději 8. září 2022. Stejnou informaci
lze získat i na vnitřním informačním středisku
v přízemí budovy radnice. Občané voliči, kteří
mají z úřední moci trvalý pobyt evidován na
radnici (cca 1 500 osob), se mohou voleb účast-
nit ve volebním okrsku č. 1 – volební místnost
v přízemí budovy radnice vedle hlavního vcho-
du, v informačním středisku magistrátu.

Voličské průkazy
Pro volby do zastupitelstva obce se voličské
průkazy nevydávají.

Hlasovací lístek
Ve volbách do zastupitelstva obce se používá je-
den společný volební lístek (od velikosti A4
a větší tištěný oboustranně), na němž je každá
volební strana uvedena ve svém zarámovaném
sloupci. U jednotlivých kandidátů je vedle jmé-
na, příjmení, věku a povolání uvedena také
místní část města, ve které je kandidát přihlá-
šen k trvalému pobytu (v našem městě existují
místní části Jablonec nad Nisou, Jablonecké
Paseky, Mšeno nad Nisou, Kokonín, Rýnovice,
Vrkoslavice, Proseč nad Nisou a Lukášov).
U jednotlivých kandidátů je také uveden údaj
o tom, které politické strany nebo hnutí je kan-
didát členem (pomocí zkratky politické strany
nebo hnutí), a u kandidátů, kteří nejsou členy
žádné politické strany, je uvedeno bez politické
příslušnosti. V případě, že volební stranou je
koalice politických stran nebo hnutí či sdruže-
ní politické strany nebo hnutí a nezávislých
kandidátů, je u kandidáta uvedeno, která poli-
tická strana nebo hnutí jej navrhlo, nebo údaj,
že se jedná o nezávislého kandidáta.

Zvláštností těchto voleb je, že volič v našem
městě má k dispozici až 30 hlasů, které může
použít takto:

– může se rozhodnout pro volbu jen jedné
z uvedených volebních stran, a to tak, že vyzna-
čí křížek ve čtverečku před názvem volební
strany. Tím dává svůj hlas všem kandidátům
této volební strany. K případným křížkům před
jmény jednotlivých kandidátů se při této formě
volby u vybrané volební strany nepřihlíží. 

– nebo se může rozhodnout pro jednotlivé
kandidáty různých volebních stran uvedených
na hlasovacím lístku. Takto vybraným kandi-
dátům přidělí svůj hlas křížkem umístěným do
rámečku před jmény vybraných kandidátů.
V našem městě tak můžete vyznačit nejvýše 30
křížků. Menší počet křížků je možný. Větší po-
čet křížků než 30 způsobuje neplatnost hlaso-
vacího lístku. 

– nebo se může rozhodnout pro kombinova-
nou volbu. Tak lze volit jak jednu vybranou vo-
lební stranu (použije se křížek ve čtverečku
před názvem vybrané volební strany), tak i vy-
brané kandidáty jiných volebních stran (použi-
jí se křížky do rámečku před jmény vybraných
kandidátů jiných volebních stran). Při této
kombinované volbě se přednostně počítají hla-
sy přiznané jednotlivým kandidátům, a teprve
potom získávají hlasy kandidáti vybrané voleb-
ní strany, a to v pořadí uvedeném na hlasova-
cím lístku. Vybraná volební strana získá ale jen
tolik hlasů voliče, kolik bude činit rozdíl mezi
počtem volených členů zastupitelstva města
a počtem jednotlivě označených kandidátů.

Magistrát města zajistí doručení hlasovacího
lístku každému voliči společně s poučením nej-
později v úterý 20. září 2022 do místa jeho trva-
lého bydliště. Hlasovací lístek bude tištěn
oboustranně. Na konci každé strany bude text:
„Pokračování na druhé straně“. I tentokrát vy-
zýváme občany, aby si prověřili, zda mají
správně označeny svoje poštovní schránky.
Pokud se výjimečně stane, že volič lístek neob-
drží do výše uvedeného data, může si lístek vy-
zvednout denně v pracovní době ve vnitřním
informačním středisku v přízemí budovy rad-
nice a v den voleb i ve volební místnosti.

Aktivní volební právo
Voličem je státní občan ČR, který alespoň dru-
hý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v den voleb přihlášen k trvalému pobytu
v Jablonci nad Nisou.

Právo volit v těchto volbách mají také občané
jiného státu, kteří alespoň druhý den voleb do-
sáhnou věku 18 let a jsou v den voleb v našem
městě přihlášeni k trvalému pobytu, popř. pře-
chodnému pobytu. Předpokladem je, že jim
právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kte-
rou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve
Sbírce mezinárodních smluv (tj. Smlouva o při-
stoupení ČR k EU). Tito občané (tj. občané EU)
ale musí písemně požádat (pokud tak již ne-
učinili v minulosti) MMJN Jablonec nad Nisou
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pod-
le § 28 odst. 1, zákona o volbách do zastupitelstev
obcí nejpozději do 16.00 hod. dne 21. 9. 2022. 

Volič, který přijde do volební místnosti, je po-
vinen prokázat komisi svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území ČR. Musí k tomu použít platný
občanský průkaz nebo platný cestovní pas ČR.
Jde-li o cizince, musí použít platný průkaz o po-
volení k pobytu, potvrzení o přechodném poby-
tu. Občané našeho města mají možnost si na
oddělení správních agend a matriky našeho
MMJN v úředních hodinách ověřit, zda jsou za-
psáni v seznamu voličů, a případně požadovat
zjednání nápravy. 

Volby mimo volební místnost
Při volbách do zastupitelstva obce se nevolí
v jablonecké nemocnici ani v rýnovické vězni-
ci. Voliči mohou volit pouze ve volebním okr-
sku dle adresy svého trvalého pobytu. 

Volební komise určitě navštíví s přenosnou
schránkou Dům zvláštního určení Palackého
63–65 a Boženy Němcové 54, aby zde mohli
odvolit ti občané, kteří o to požádají.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
můžete požádat Magistrát města Jablonec nad
Nisou nejlépe písemně, e-mailem: rasinova@
mestojablonec.cz, tel. č. 483 357 545, a v den vo-
leb také okrskovou volební komisi o to, abyste
mohli hlasovat doma. Komise k vám v takovém
případě vyšle své členy s přenosnou volební
schránkou, úředními obálkami a hlasovacími líst-
ky. Komise ale může vyjíždět s volební schrán-
kou pouze na území svého volebního okrsku.

Volební orgány 
Na organizačně technickém zabezpečení voleb
se podílí řada volebních orgánů od Státní vo-
lební komise přes primátora, magistrát města
až k okrskové volební komisi. Komise dbá na
pořádek ve volební místnosti, zajišťuje hlasová-
ní a sčítá odevzdané hlasy. 

Výsledky voleb
Výsledky voleb do zastupitelstva statutárního
města Jablonec nad Nisou vyhlásí MMJN zve-
řejněním zápisu o výsledku voleb na své úřed-
ní desce.

Volební výsledky zpracovávají z podkladů
okrskových volebních komisí orgány Českého
statistického úřadu. Český statistický úřad
spravuje internetové stránky www.volby.cz,
kde jsou uveřejňovány výsledky průběžně tak,
jak jsou předávány jednotlivými okrskovými
volebními komisemi sumarizačním útvarům
Českého statistického úřadu za jednotlivé kra-
je, volební obvody, obce i za jednotlivé okrsko-
vé volební komise. Celkové výsledky voleb vy-
hlašuje Státní volební komise sdělením ve
Sbírce zákonů.

Soudní přezkoumání
Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na
neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kan-
didáta se může domáhat ochrany u soudu
(Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci) mimo jiné každá osoba zapsaná do
seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen za-
stupitelstva volen. Návrh je třeba podat nejpo-
zději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb
Státní volební komisí.

Informace
Za materiálně technické zabezpečení voleb ve
městě odpovídá tajemník magistrátu JUDr.
Marek Řeháček. Připomínky, podněty, návrhy
můžete podávat na telefon: 483 357 364 nebo
e-mail: reichelova@mestojablonec.cz

Obecné informace k těmto volbám lze také
získat na internetových stránkách Ministerstva
vnitra www.mvcr.cz.

JUDr. Marek Řeháček
tajemník MMJN

Volby do zastupitelstva obce

Ilustrační foto archiv MMJN
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Jaké bylo první volební období po roce 1990?
Komplikované, ale zvládlo se to. Znovu jsem už
kandidovat nechtěl, ale nakonec jsem přijal na-
bídku ODS. 

Jak jste reagoval na oznámení nominace na
starostu?
Tehdy se nejednalo o tom, kdo bude zastávat
jaký post po volbách. Byl jsem zvolen za ODS
do zastupitelstva a během vyjednávání za
mnou přišli, zda bych souhlasil s případnou no-
minací. Chvíli jsem váhal, bylo mi 39 a měl
jsem malou dceru, ale pak jsem souhlasil. 

A nakonec jste byl jedním z nejdéle slouží-
cích starostů. 
V těch větších městech asi nebyla tři volební
období za sebou úplně běžná. Je to tak. 

Vzpomínáte si, s jakými pocity jste na radni-
ci vstupoval? 
Měl jsem určitou představu, co asi všechno
město musí dělat, o co se musí starat, jaký je
jeho majetek a jak s ním nakládat. Hned první
den jsem měl na stole smlouvy, co vyřešit, co
podepsat, problémů bylo a je neskutečné
množství. Nevěděl jsem přesně, co všechny
procesy na radnici znamenají, kdo připravuje
materiály, dává podklady, kdo ověřuje. Stavěla
se struktura radnice a určovaly kompetence
mých dvou místostarostů. A do toho přišel na
podzim 1994 zákon o zadávání veřejných zaká-
zek. Totální novinka. A první největší investice
byla rekonstrukce divadla. 

Post starosty má i určitý společenský cha-
rakter. S vámi tak vznikly městské plesy.
Pravda je, že život ve městě tvoří i společenské,
sportovní a kulturní akce. Přemýšleli jsme, co
by pro veřejnost mohlo organizovat město.
Plesy byly, ale ne v podobě městských. Inspirací
nám byly ty primátorské v sousedním Liberci.
Ples starosty se nám zdál divný, tak jsme při-
pravili Ples města Jablonec nad Nisou. První
byl v roce 1996 v bývalém výstavišti. A dlouhou
dobu patřil k těm nejprestižnějším. Celkem jich
bylo 25. 

Zmínil jste rekonstrukci divadla. Ale ta ne-
byla jediná. 
Na investice jsme hledali zdroje financování ve
státním rozpočtu nebo v programech přeshra-
niční spolupráce česko-polské a česko-němec-
ké. Rekonstrukce divadla byla asi největší teh-
dejší investicí významně spolufinancovanou
státem. Podobná jí byla městská sportovní hala,
kterou jsme dostavěli s pomocí dotací a otevřeli
v roce 2002. Dlouho stál jen skelet se střechou.
Ale nakonec se podařilo získat finance ze stát-
ního rozpočtu a hala dnes slouží. 

Eurocentrum vzniklo s významnou dotační
pomocí projektu Phare, česko-polská spoluprá-
ce. V té době se dokončila rekonstrukce kostela
sv. Anny, Dolní náměstí, ulice Dvorská a Sou-
kenná, dostavěl se bazén. Obrovským projek-
tem byla Střelnice, kde bylo společné fotbalové
a atletické hřiště, hala a škvárové tréninkové
hřiště. Vlastník, TJ LIAZ, nebyl schopný provoz
financovat. Zastupitelé rozhodli o bezúplatném

převodu areálu na město. Bylo jasné, že pokud
se do něj nezainvestují velké peníze, tak atleti-
ka a fotbal skončí. A teď, co s tím. Na stole byly
různé malůvky, jak oba sporty vměstnat na je-
den stadion, kolik to bude stát a kde sehnat pe-
níze. To vše se odehrávalo během mého třetího
volebního období a místostarosta Petr Karásek
byl hlavní iniciátor myšlenky, že se sporty od-
dělí. Z dosavadního hřiště bude jen fotbalové,
místo škvárového tréninkového se postaví at-
letický stadion. Totální revoluce. Mluvilo se
o podvodu na atletech, protože město jde prý na
ruku fotbalu a atletický stadion nakonec nepo-
staví. Pochyby byly o dostatku místa, o opěrné
zdi, námitek byla spousta. Přesto jsme tak roz-
hodli, vyprojektovalo se to a dnes jsou na
Střelnici oba stadiony i atletická hala je oprave-
ná. Byla to velká investice, náročná finančně,
organizačně i psychicky. 

Jste úspěšný politik, za kterým je kupa práce.
Měřítko úspěšnosti politika je velmi individuál-
ní, ale byl jsem u toho. Měl jsem možnost v ně-
kterých momentech věci ovlivnit, ale nejde říct,
já jsem postavil, to je nesmysl. Ale byly chvíle,
kdy jsem k něčemu konkrétně přispěl. Třeba
u Eurocentra. Na konci 90. let jsme zvažovali,
jak zachovat chátrající výstaviště. Všichni ten-
krát v rámci přeshraniční spolupráce stavěli
především infrastrukturu, kanalizace atd., a my
přišli s obrovským objektem. V roce 2001 pro-
bíhaly česko-polské výbory, kde se žádosti pro-
jednávaly a schvalovaly. Poprvé jsme s projek-
tem Eurocentra přijeli do polské Opole, kde se
rozhodovalo o finanční podpoře – dva projekty
na polské, dva na české straně. Projekt jsem
představil kolegům na české straně a oni se
mnou velmi rychle vyběhli. Ale neodjel jsem
úplně zadupaný do země, odjel jsem s nadějí,
že možná příští rok… Neváhali jsme a další rok
jsme objeli všechny regiony na česko-polské
hranici, abychom získali podporu. Jednání bylo
v Harrachově a peníze jsme dostali.

Kaufland ve Mšeně je další velká historie.
Měl to být multifunkční dům včetně kina, který
měl sloužit hustě obydlenému Mšenu. Investor
postavil skelet, ale zkrachoval. Stálo to rozesta-
věné a k ničemu to nebylo. A jednou přišel ke
mně do kanceláře trochu zvláštní pán – před-
stavil se a řekl, že má zájem Komplet dostavět,
že má v Německu nějaké kontakty a co by po-
třeboval od města. Hleděl jsem na něj nejprve
s nedůvěrou. Ale jak řekl, udělal. Kaufland stojí. 

Důležitým krokem byl i převod nemocnice ze
státu na město a zajištění jejího dalšího rozvo-
je.

Rozhodl jste se už nekandidovat. Proč?
Rozhodl jsem se, že nebudu kandidovat na žád-
ný uvolněný post v samosprávě už v roce 2006.
A to platilo beze zbytku až do roku 2019, kdy se
rozpadla tehdejší koalice. Vlastně to na mě zby-
lo, protože nikdo jiný z ODS nemohl z různých
příčin kandidaturu přijmout. Hlavní důvod,
proč jsem na nabídku kývnul, byl ten, že jsem
od roku 1995 stále v jedné straně a cítil jsem
morální povinnost k městu i ke značce ODS.
Neměl jsem žádné ambice, protože jsem zhru-
ba věděl, co mě čeká, aniž bych tušil, že přijde
covid a pak válka. Kývnul jsem s tím, že ty tři
roky jsou definitivně poslední. Jsem od roku
1990 kontinuálně bez přestávky nejdéle slouží-
cím zastupitelem v Jablonci nad Nisou, už v ro-
ce 2018 jsem jasně sdělil, že je to moje posled-
ní volební období zastupitele. A to beze zbytku
platí. 

Jaký máte nejbližší plán po volbách?
Předpokládám, že se stanu stoprocentním dů-
chodcem a budu řešit věci, které mě baví, zají-
mají, věnovat se některým aktivitám víc, než tomu
bylo doposud. Vím určitě, že nudit se nebudu. 

(jn)

Jiří Čeřovský
Nazrál čas k odchodu

■ Primátor

Jiří Čeřovský do politiky vstoupil v roce 1990, kdy zasedl ve 40členném
porevolučním zastupitelstvu. Kandidoval za skupinu pedagogů a do zastupitelstva
jej poslaly kroužky voličů. „Na kandidátce jsem dělal tzv. křoví, na prvních
místech byli tři ředitelé základních škol a sportovního gymnázia: Jiří Šimůnek,
Jiří Pecháček a Jiří Vorlíček. Díky preferencím jsem byl tím čtvrtým Jiřím,“
usmívá se končící primátor. 

Foto Petr Zbranek
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Od čtvrtka 1. září 2022 se ruší letní jízdní řá-
dy. Obnovuje se provoz školních linek č. 131,
132 a 133. Na ostatních linkách MHD budou
v provozu spoje označené číslicí 40 a 44.
Nadále nebude provozována noční víkendo-
vá okružní linka č. 130.

Na linkách č. 101, 105 a 115 se ruší dopravní
opatření platné od 18. 7. 2022 (neprůjezdnost
úseku Kokonín – Rychnov), linky se vrací do
původního dopravního režimu (shodný rozsah
provozu a časy odjezdů z konečných).

Linka č. 101 Rychnov – Kokonín – Autobusové
nádraží – Janov – Bedřichov (linka se obnovuje
v plném rozsahu v původních časech odjezdů z ko-
nečných, z Rychnova do Kokonína jede po objízd-
né trase ulicemi Školní – Ještědská – Kostelní –
Boční – Rychnovská na zastávku Kokonín, IMP).

Linka č. 105 Horní Proseč – Autobusové ná-
draží – Kokonín (ruší se vložené spoje Auto-
busové nádraží – Kokonín, které nahrazovaly
spoje linky č. 101).

Linky č. 101 a 105 ve směru z Kokonína na
autobusové nádraží neobsluhují do 9. 9. 2022
zastávku Kokonín, pošta (ze zastávky Kokonín,
sokolovna jedou na zastávku Horní Kokonín
ulicemi Na Svahu a Dělnická).

Linka č. 111 Rychnov – Pulečný bude do
Pulečného z důvodu stavebních prací na křižo-
vatce v Pulečném (současná provizorní koneč-
ná zastávka a otočka autobusů) jezdit po objízd-
né trase ulicemi Školní – Ještědská (zde náhrad-
ní konečná a nástupní zastávka v prostoru nad
čerpací stanicí u zemědělského objektu). Vyne-
chána je zastávka Lidový dům směr Pulečný.
Časy odjezdů a rozsah spojů zůstává zachován.

Linka č. 115 Hodkovice n. M. – Rychnov –
Autobusové nádraží – Paseky / Rýnovice (linka
se obnovuje v plném rozsahu v původních ča-
sech odjezdů z konečných). (lw)

Omezení provozu MHD od 1. 9. do 30. 9. 2022 
Na vedení statutárního města se obrátil externí
dopravce, společnost Umbrella Coach & Buses

s. r. o., který zajišťuje služby MHD na Jablo-
necku se žádostí o omezení dopravy od 1. 9. do
30. 9. 2022 nad rámec standardních jízdních řá-
dů. Důvodem žádosti jsou personální problémy
dopravce (dočasný nedostatek řidičů pro zajiš-
tění služeb městské hromadné dopravy).

Dopravní opatření se dotkne v pracovní dny
linek č. 110 a 112 (na sídliště Mšeno a Janovská
bude zajištěn pravidelný interval 15 minut lin-
kami č. 101 a 107.

Linka č. 110 Autobusové nádraží – Mšeno,
Arbesova: Zajištěny budou spoje s odjezdem
z Autobusového nádraží v 6.12 a 7.23 hod. a ze
Mšena, Arbesova MŠ v 6.37 a 7.37 hod.

Linka č. 112 Rýnovice, prům. zóna – Mšeno
– Autobusové nádraží – Mšeno – Rýnovice,
prům. zóna: Z Rýnovic směr Autobusové nád-
raží budou zajištěny spoje s odjezdem v 6.15,
6.47, 7.17, 13.17, 14.13, 14.47 a 15.17 hod.
Z Autobusového nádraží do Rýnovic v 6.37, 7.09
a 13.39 hod.

(Jablonecká dopravní, a. s.)

JE bude nově účtovat v kilowatthodinách
Nejen cenu za gigajoule, ale také za kilo-
watthodinu najdou nově zákazníci Jablonec-
ké energetické ve své fakturaci. Kilowattho-
dina je základní jednotkou pro účtování
energie, a proto umožňuje jednoduché porov-
nání ceny u různých komodit a dodavatelů.

V ceně, kterou zákazníci Jablonecké energetic-
ké platí, je kromě tepla a teplé vody zahrnuta
i řada dalších služeb. Nejviditelnějšími jsou
kompletní servis, revize technologií či nepřetr-

žitý online dispečink. „Nic z toho naši odběra-
telé již nepřiplácí. Nevolají servis na svou do-
mácí kotelnu a neplatí ho. Je potřeba zdůraznit,
že údržba technologií znamená také to, že naši
zákazníci nečelí tomu, že jim domovní kotelna
jednoho dne doslouží a oni musí ze svého kou-
pit novou. A to může být investice i přes milion
korun,“ vysvětluje Boris Pospíšil, člen předsta-
venstva pověřený vedením společnosti Jablo-
necká energetická, a. s. 

Jablonecká energetická také nadále velmi in-
tenzivně pracuje na úsporných opatřeních a ze-
fektivnění výroby tepla a teplé vody. Kromě
předávacích stanic, blokových a areálových ko-
telen je v provozu nyní pět kogeneračních jed-
notek a již je uzavřena smlouva s ČEZ Energo
na vybudování šesté. Ta bude u zdroje v ulici
Mechové. Kogenerační jednotky zužitkovávají
odpadní energii k ohřevu topné vody. „Téměř
veškerá teplá voda, kterou dodáváme našim zá-
kazníkům v létě, se vyrábí z odpadního tepla.
Další úsporu si slibujeme od malých fotovolta-
ických elektráren, které chceme postupně in-
stalovat na našich vlastních a městských objek-
tech. Jedná se o ekologické řešení, ale hlavně se
to vyplatí. Obojí je v této komplikované době
zásadní. Zabývat se úsporami je nutné,“ vysvět-
luje Pospíšil. 

Městské kotelny v novém 
V roce 2021 JE odkoupila a převzala do správy
celkem 20 městských kotelen, tedy zhruba z jed-
né třetiny celkového množství, jejichž technický

stav vyžaduje rychlý zásah. Celkově bylo pro-
investováno cca pět milionů korun z prostřed-
ků JE a úspora pro městskou pokladnu činí
přes 13 milionů korun. Jedná se o kotelny v ně-
kterých školských zařízeních, v domech zvlášt-
ního určení a sportovních objektech v majetku
města. V současné době je již hotová moderni-
zace několika z nich. Novou kotelnu už má na-
příklad dům s byty a obchody v ulici Lidická,
MŠ Palackého nebo hasiči v Kokoníně. 

(lv)

Jak se proměňují městské kotelny. 
Bytový dům Lidická – před rekonstrukcí

Bytový dům Lidická – kotelna po rekonstrukci.
Foto archiv JE

Idolka – platební mobilní aplikace v MHD
Autobusy jablonecké městské dopravy jsou
první, kde se v rámci integrované dopravy
Libereckého kraje IDOL zavádí optická
kontrola jízdních dokladů s QR kódem.

„S připravovanou modernizací odbavování IDOL
bude také rozšířena možnost identifikátorů, kte-
rými se bude cestující v dopravních prostřed-
cích prokazovat. Kromě již známé Opuscard
tak bude možné se prokázat třeba mobilní apli-
kací Idolka nebo In-kartou,“ říká Jan Maxa ze
splečnosti Korid LK, spol. s r. o.

Cesta k cíli ještě nějaký čas povede, ale jedna
novinka již ve vozidlech MHD v srpnu byla
spuštěna. Na odbavovacím zařízení je u čtečky
Opuscard aktivní také optická čtečka QR kódů,
které se používají v mobilní aplikaci Idolka. 

Na otázku, jak to funguje, Jan Maxa odpoví-
dá: „Je to vlastně skener, který přečte čtvercový
kód na displeji mobilu, v němž jsou schovány
veškeré informace o jízdence a její platnosti.
Řidiči se poté na displeji zobrazí, jakou jízden-

ku cestující má a zda je při nástupu do vozidla
platná. Novinka značně ulehčuje práci řidiče,
který již nemusí detailně hledět na displej mo-
bilu a hledat v textu údaje o jízdence.“

Optické čtení elektronické jízdenky v aplika-
ci Idolka již funguje u vlakových dopravců, ale
u autobusových je nejprve nutné provést vý-
měnu odbavovacích zařízení. Ta v jablonecké
MHD proběhla v loňském roce a s novou funk-
cí se již počítalo. MHD Jablonec nad Nisou je
tak první autobusový provoz v Libereckém
kraji, který toto čtení jízdních dokladů zavádí.

Optické čtení mobilní aplikace Idolka je nyní
v testovacím režimu a zatím se lze takto odba-
vit jen u jednotlivého jízdného. Do budoucna si
však cestující budou moci na mobil nahrát i ví-
cedenní časové kupony. (lw, jm)

Foto Luboš Wejnar

■ Dopravní opatření na linkách MHD
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■ Bilance 2018–2022 
OBLAST ŠKOLSTVÍ
Podpora technického vzdělávání
– Vzdělávací programy, zajištění

pomůcek a materiálu pro školy
Podpora škol v době pandemie
– PC technika pro distanční výuku

sociálně znevýhodněným
– Ochranné pomůcky pro školy

z rozpočtu SMJN
Rozvoj vnitřního prostředí pro žáky
– Nákupy vybavení škol z rozpočtu

zřizovatele; v r. 2021 za cca 700 tisíc Kč.
Systémové navýšení rozpočtu škol 
– v řádech vyšších jednotek milionů Kč
– Zvýšení kompetencí ředitelů škol

v nakládání s prostředky.
ITI projektová příprava
– 2022 – prosazení projektů všech ZŠ

do akčního plánu.
Mateřské školy
– Projektové přípravy a realizace

přírodních zahrad.
– Podpora pohybové gramotnosti dětí

předškolního věku.
– Prosazení výstavby nové mateřské

školy u jablonecké přehrady.
Volnočasové aktivity
– Prosazení rozvojového projektu DDM

Vikýř a ZUŠ do akčního plánu města.

OBLAST KULTURY
– 2021 – Navýšení prostředků pro

oblast kultury z dotačních
programů – r. 2021.

– Systémové sloučení kulturních
organizací města pod Kulturu, p. o.

– Zkvalitnění plánování kulturních
akcí a aktivit ve městě.

– Finanční úspory v rozpočtu města 
– Jablonecké tóny – obnovení letního

festivalu v Jablonci v r. 2022.
– Křehká krása 2022 – město jako

generální partner akce; podpora
výrobců skla a bižuterie.

OBLAST SPORTU
– Dotační programy pro sportovní

subjekty.
– Navýšení prostředků z 8,1 na 10 mi-

lionů Kč z rozpočtu města.
– Podpora systému tzv. víceletých dotací.
– Judo aréna – Dořešení podpory

a následná realizace s dotační
podporou MŠMT.

– Fotbalový stadion – převzetí správy
pod společnost Sport, s. r. o.; nápra-
va dlouhodobého pronájmu mezi
SMJN a FK Jbc.

– Navýšení prostředků pro městská
sportoviště v r. 2022 o cca 10 mil. Kč.

– Podpora sportovců a reprezentantů
– nastavení pravidel pro systémovou
podporu talentů a reprezentantů
z Jablonce nad Nisou.

SOCIÁLNÍ OBLAST
– Zřízení potravinové a nábytkové

banky.
– Víceleté dotace pro poskytovatele

sociálních služeb.
– Dvouletý program pro poskytovatele

sociálních služeb s podporou cca
8 milionů Kč.

– Seniorské sociální bydlení Střelecká
ulice – aktivní projektová příprava.

– Most k naději – podpora vzniku 
K-Centra v Jablonci nad Nisou.

OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ 
+ CHARITA
– Očkovací centrum – Městská hala.
– Zřízení mobilního očkovacího týmu

pro imobilní občany Jablonecka.
– Podpora dostavby Pavilonu intenzivní

medicíny jablonecké nemocnice.
– Tornádo a podpora ZŠ v Moravské

Nové Vsi – 300 tis. Kč ze sbírky
a benefičního koncertu + příspěvek
města 200 tis. Kč na obnovu této ZŠ.

S čím jste před osmi lety vlastně přicházel do ko-
munální politiky? Jaké byly vaše představy a jak
je změnila realita osmiletých zkušeností?
Je pravdou, že je to už osm let, kdy jsem prvně kan-
didoval. V prvním volebním období jsem působil
pouze jako člen komise pro výchovu a vzdělávání.
Zkušenosti, které jsem získal tady a ty z pracovního
života ve školství, mě následně dovedly až na pozici
náměstka pro oblast humanitní a sociální, kam
školství neodmyslitelně patří. Mám za sebou čtyři
roky na radnici, které byly poznamenány pandemií
a nyní i ukrajinskou krizí. Doba to nebyla a není
jednoduchá, přesto jsem přesvědčen, že se nám po-
dařilo a daří velmi dobře vypořádat s úkoly, které
přišly. Zároveň se podařilo nastavit podporu škol
v oblasti technického i pohybového vzdělávání, na-
stavit jasné parametry víceletého i jednoletého finan-
cování sportovních a kulturních subjektů ze strany
města nebo připravit zcela nové informační centrum
pro seniory. Rozdělané práce je opravdu velké množ-
ství a asi tou největší zkušeností je, že čtyři roky jsou
příliš krátká doba na splnění všech cílů. 

Co považujete za dosavadní největší úspěch v ro-
li náměstka primátora pro oblast humanitní?
Je velmi složité vybrat jednu jedinou věc. V oblasti
školství se nám podařilo nejen dotáhnout rozvojové
projekty, jako byla výstavba dílen v ZŠ Kokonín ne-
bo přístavba a rekonstrukce objektu MŠ Montessori,
ale také nastavit systémové financování technického
vzdělávání v našich školách nebo pilotně rozjet už
v MŠ projekt rozvoje pohybové gramotnosti. Máme
jasnou vizi podoby a funkce jablonecké městské
knihovny 21. století a mám radost, že se nám poda-
řilo zařadit ji do strategického plánu města. Její
umístění řešíme s městským architektem.

V době pandemie se nám podařilo zřídit očkovací
centrum, které mělo nadstandardní úroveň. V oblas-
ti sportu se podařilo zrekonstruovat prostory na
Střelnici na novou Judo arénu. V kultuře jsme po vy-

nucené pauze opět rozjeli projekt letních Jablonec-
kých tónů, které nabízejí většinu hudebních před-
stavení zdarma. A v sociální oblasti se nám podařilo
rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro seniory
a navázat intenzivnější spolupráci s jednotlivými
poskytovateli sociálních služeb.

Věřím, že si nás za poslední volební období lidé
zapamatují jako ty, co úspěšně a bezpečně provedli
Jablonec nejtěžším obdobím v jeho historii. V obdo-
bí covidové pandemie jsme měli skvěle zvládnutá
zdravotnická a sociální opatření a přitom jsme nene-
chali padnout utlumená odvětví sportu, kultury apod.

Určitě jsou tu ale i dlouhodobé problémy jako
městské lázně, Tyršův park, problémové skupiny
obyvatel atd. 
Popravdě – jeden z největších problémů vidím v ne-
činnosti. Jablonec by mohl v mnoha směrech být
o něco dál. U městských lázní se nám podařilo ales-
poň zastavit nesmyslné projekty na jejich využití,
zabezpečit je a v dalším období pak můžeme praco-
vat na jejich smysluplné rekonstrukci. Město trápí
i lidé samotní, resp. skupiny mladistvých nebo ne-
přizpůsobivých. Je to komplexní sociální problém
přesahující jedno volební období. Ale začali jsme být
v tomto mnohem razantnější a důslednější než dřív. 

Co vám za poslední roky udělalo největší radost
a dalo vám chuť do další práce?
Tady budu drobně osobnější. Největší radost mi dě-
lá v posledních dvou letech můj malý syn Patrik
spolu s manželkou Míšou. Ti jsou pro mě obrovskou
životní radostí a dodávají mi mnoho energie a síly.
Oporu mám i v širší rodině, především své mamin-
ce. Když k nim připočteme mnoho velmi krásných
a podnětných setkání s lidmi z Jablonce, kteří doká-
ží velmi ocenit, když se město stará a pomáhá, tak
tohle vše mi přináší velké penzum potenciální ener-
gie pro další práci.

(vrk)

David Mánek
Jsem typ, který, když se vydá na nějakou cestu, musí po ní nějakou dobu jít

■ Náměstek primátora pro odbor humanitní

David Mánek je v komunální politice již od roku 2014. Přišel ze školství, kde se stal
nejmladším ředitelem MŠ a ZŠ na Jablonecku. Jeho druhou domovskou oblastí je fotbal,
kde působil jako aktivní hráč a později jako trenér mládeže. Je ženatý a má syna.
Na jablonecké radnici pečuje o oblasti školství, kultury, sportu, zdravotní a sociální.

Foto Radka Baloghová
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Natálie Sazimová oslavila krásných 101 let
Své 101. narozeniny oslavila ve
středu 13. července v domě
BZU Novoveská Natálie Sazi-
mová.

Za statutární město Jablonec
nad Nisou jí přišel popřát ná-
městek primátora Milan Kou-
řil, který oslavenkyni předal
květinu a dárkový balíček. 

V rámci příjemného rozho-
voru, kdy Natálie Sazimová
zavzpomínala na své životní
osudy, jí Milan Kouřil popřál
hlavně hodně zdraví a elánu
do dalšího období. Foto Jana
Matěchová

S rehabilitací 
do Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální
medicíny jablonecké nemocnice
zve všechny zájemce o své zdraví
na již tradiční podzimní seminář
v Krkonoších s pestrým progra-
mem. Tentokrát je věnován aktuál-
ně dýchání (přednášky o zdraví,
jak udržet harmonii těla a ducha,
cvičení, procházky a další). Ter-
mín akce je 15.–18. září. 

Podrobnější informace najdete
na webových stránkách Nemocnice
Jablonec nad Nisou nebo na telefo-
nu 483 345 811, e-mailu svarovska
@nemjbc.cz, či u paní Štroblové,
telefon 721 554 728.

Mapujeme 
vzdělávání 
v regionu dál!
MAP neboli místní akční plán roz-
voje vzdělávání je projekt, který již
šest let úspěšně podporuje kvalitu
vzdělávání v ORP Jablonec nad
Nisou. Kromě podpory mateřských
a základních škol je projekt také
zaměřený na rodiče, pedagogy
a instituce zájmového a neformál-
ního vzdělávání, jako jsou napří-
klad základní umělecké školy.
Navazující projekt MAP III Jablo-
necko byl zahájen v červenci toho-
to roku a je řízen Místní akční sku-
pinou Podještědí ve spolupráci

s Magistrátem města Jablonec nad
Nisou. S podporou odborníků i ši-
roké veřejnosti se tak nadále bude
plánovat vize vzdělávání na Jablo-
necku. Projekt MAP III Jablonecko
je realizován z fondů EU v rámci
OP VVV.

9. ročník benefice 
Ušij tašku
Centrum Kašpar již podeváté vy-
zývá lidi z celé ČR, aby ušili (ne-
jen) tašky. Velké, malé, nákupní,
batohy, kosmetické, dětské, háčko-
vané, pletené. Kreativitě se meze
nekladou. 

Letos je nachystána novinka.
K tradičním taškám přidáváme i ji-
né, nové a s láskou šité, pletené či
háčkované výrobky. Vyrábíte suk-
ně, chňapky, polštáře, čepice, ple-
tete ponožky nebo jiné textilní vý-
robky a můžete do benefice jeden
či více svých výtvorů darovat? 

Všechny výrobky budou vystaveny
v krásném prostoru Oblastní galerie
Liberec a na benefici Kašparovo
taškaření v sobotu 26. 11. 2022
prodány. Výtěžek pomůže dofinan-
covat služby, které pomáhají lidem
znevýhodněným na trhu práce. 

„Lidem, kteří k nám přicházejí
ve složité situaci, umožňujeme na-
dechnout se ke změně. Nasloucháme,
radíme, podporujeme, doprovázíme,
školíme, předáváme zkušenosti,
píšeme reference, ve firmách ar-
gumentujeme ve prospěch motivo-

vaných připravených lidí,“ říká
pracovní poradkyně Simona Zema-
nová.

Ušijte (nejen) tašku a pošlete ji
na adresu: Centrum Kašpar, z. s.,
Kašparova 73, 463 12 Liberec 25,
nebo ji přineste osobně. Kontakt:
petra.hottmarova@centrum-kas-
par.cz, tel.: 731 439 967. Více na
www.centrum-kaspar.cz. (ph)

Požár zachvátil 
Sluneční lázně
Profesionální i dobrovolní hasiči
byli ve středu 17. srpna ve 4.43 po-
voláni k požáru historického ob-
jektu Slunečních lázní v Jablonci
nad Nisou, části Mšeno. V době
příjezdu první jednotky byl již po-
žár v plném rozsahu.

„Na místo postupně přijelo šest
cisteren, hasiči nasadili pět vodních
proudů a zřídili čerpací stanoviště
na přehradě. Během zásahu muse-
li rozebírat stavební konstrukce
a z objektu vynášet tlakové láhve.
Velitel zásahu nahlásil lokalizaci
v 5.33 a likvidaci v 7.47. Příčina
vzniku požáru, stejně jako výše
škody jsou v šetření,“ sdělili krajští
hasiči.

Dřevostavba Slunečních lázní
byla postavena na levém břehu
přehrady v roce 1927. Stavbu reali-
zoval Karl Rössler dle projektu
Josefa Ulbricha, zaměstnance míst-
ního stavebního úřadu. V následu-
jícím roce došlo k jejich rozšíření.

■ Jubilea
Zlaté svatby
V sobotu 2. září slaví manželé Josef
a Marta Hemelíkovi z Kokonína
50 let společného života. Moc jim
všichni děkujeme za jejich velkou
péči a trpělivost a přejeme jim ještě
spoustu společně strávených let ve
zdraví, spokojenosti a radosti z vnou-
čat Adélky a Adámka. Máme vás
moc rádi, dcera Petra s rodinou.

V pátek 30. září oslaví zlatou svat-
bu manželé Josef a Dagmar Štrync-
lovi. Hodně zdraví a optimismu do
dalších společných let přejí syn
Radim a dcera Pavla s rodinami.

Květa Holanová oslavila 90
V pondělí 20. června se dožila
krásných devadesáti let naše ma-
minka Květa Holanová. Do dalších
let hodně zdraví, štěstí, pohody
a životního optimismu přejí obě
dcery s rodinami.

Přání manželům Andrišovým
V sobotu 20. srpna oslavila naše
maminka Eva Andrišová 80. naro-
zeniny a ve středu 5. října oslaví
náš tatínek Anton Andrišo 85. na-
rozeniny. Spolu vychovali čtyři dě-
ti Dušana, Danu, Ivana a Evu, těší
se z devíti vnoučat a jedenácti pra-
vnoučat. Oběma celá rodina přeje
hodně zdraví a klidu. 

■ Poděkování
Vám všem, přátelům, kamarádům
a známým, kteří jste měli moji ze-
snulou manželku Mirku opravdu
upřímně a nezištně rádi a kteří jste
se s ní společně se mnou letos
23. června rozloučili ať už osobně,
nebo jí věnovali alespoň tichou
vzpomínku, patří toto moje podě-
kování. Zejména pak děkuji Nadě
Štálové za její dlouholeté skutečné
kamarádství a citlivou podporu
v poslední době. 
Václav Zvěřina, Jablonec nad Nisou

Chtěli bychom velmi poděkovat
všem hasičům, záchranářům, stráž-
níkům městské policie, příslušní-
kům Policie ČR a všem těm, kteří
se nám věnovali a pomáhali nám
při požáru v našem domě s byty
zvláštního určení v ulici Palac-
kého 65. Všichni odvedli skvělou
práci, špičkově se o nás starali
a my jim za tom velmi děkujeme.

Obyvatelé domu 

Omluva
Redakce JM se omlouvá jubilant-
ce, že opomněla zveřejnit gratulaci
v prázdninovém vydání a připoju-
je se ke gratulantům. Paní Hola-
nové přejeme vše nej, štěstí, zdra-
ví a mnoho krásných okamžiků se
svými blízkými.

Od čtvrtka 4. srpna do neděle 7. srpna
probíhal ve městě 11. ročník prodejní
výstavy Křehká krása. Organizátorem
akce byl Svaz výrobců skla a bižuterie,
generálním partnerem bylo statutární
město Jablonec n. N. Foto Petr Ježek

V polovině srpna uspořádala městská
policie společně s Mateřským centrem
Jablíčko, oblastním spolkem Českého
červeného kříže a firmou Cycology shop
v Tyršových sadech cyklistické odpo-
ledne. Foto Jan Štol

V neděli 21. srpna uctili představitelé
města a ozbrojených složek památku
všech, kdo položili život za naši svobodu.
Květiny položili u pomníku Bojovníkům
za svobodu vlasti 1938–1945 a obětem
bezpráví 1948–1989. Foto Martin Kubišta

Manželé Hemelíkovi
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■ Investice 
2019–2022 
2019, investice 
cca 229 mil. Kč, např.: 
Modernizace MŠ Nová
Pasířská, 27 mil. Kč (EU a ČR
16,7). Zateplení DPS
Palackého, 35,7 mil. Kč (EU
9,6 mil. Kč). Splašková kana-
lizace v ul. Na Palouku, 9,5
mil. Kč. Dešťová kanalizace
centrum – I. et., 1,9 mil. Kč.
ZŠ Liberecká, 10,6 mil. Kč.
Navýšení kapacity MŠ
Arbesova, 34,5 mil. Kč, (EU
a ČR 30,6 mil. Kč)

2020, investice 
cca 203 mil. Kč, např.: 
Revitalizace vodoteče Dolina,
4,4 mil. Kč (EU 1 mil. Kč).
Revitalizace Novoveské vodní
nádrže, 5,6 mil. Kč (EU 2,4
mil. Kč). Dešťová kanalizace
centrum, I. + II. et. + ul.
Poštovní a okolí (povrchy),
38,2 mil. Kč. Pavilon intenziv-
ní medicíny (PIM), 181 mil.
Kč včetně navazujících inves-
tic, dotace LK 7,6 mil. Kč.
Modernizace ZŠ Jablonec
nad Nisou-Kokonín celkem
44,6 mil. Kč (EU a ČR 20,6 mil.
Kč). Judo aréna v Jablonci
nad Nisou, 45 mil. Kč (MŠMT
18,8 mil. Kč). 

2021, investice 
cca 141 mil. Kč, např.: 
Navýšení kapacity MŠ
Montessori, 46,4 mil. Kč (EU
a ČR 28,4 mil. Kč). Ulice
V Aleji, 24,8 mil. Kč. Stará
Osada, 18 mil. Kč. Dešťová
kanalizace centrum, I.+II. et.,
26,3 mil. Kč. Křižovatky ul.
Palackého s ul. U Přehrady
a Riegrova, 7,5 mil. Kč.
Zodolnění hasičské zbrojnice
JSDHO Kokonín, 3,6 mil. Kč
(EU a ČR 3 mil. Kč). Obnova
kulturní památky – MŠ
Husova 3, 6 mil. Kč (MK 700
tis. Kč). 

2022, celkem plánované
investice 287 mil. Kč, např.: 
Moderní inovativní škola
a navazující investice (výtahy
a učebny v ZŠ Šumava), 22,8
mil. Kč (EU a ČR 13,1 mil Kč).
Modernizace ZŠ Pasířská –
navazující investice, 1,2 mil.
Kč (EU a ČR 922 tis. Kč).
Retenční nádrž na Anenském
nám., 18,4 mil. Kč (EU 12 mil.
Kč). Zlepšení strategického
řízení a plánování udržitel-
ného rozvoje v JNN, 1,9 mil.
Kč (EU 1,8 mil. Kč). Stará
Osada, 2. et., 16 mil. Kč. Ulice
Hřbitovní, 15,6 mil. Kč.
Dešťová kanalizace centrum
v Kamenné ul., přes 19 mil.
Kč. Cyklopruhy ul. Palackého
v JNN – 1. a 2. část, 40,2 mil.
Kč (EU a ČR 16,6 mil. Kč).
Kanalizace v Průmyslové ul.,
13,6 mil. Kč. Ulice Lesní, re-
konstrukce (12,7 mil. Kč) a ka-
nalizace (21 mil. Kč). Ulice K.
Čapka 5,5 mil. Kč. Cyklotrasa
Odra–Nisa – úsek ul. 5. květ-
na – silnice I/14, 4,4 mil. Kč,
dotace LK 1,7 mil. Kč.

Co je politika?
Služba lidem. 

A komunální politika?
Ještě větší služba a zodpovědnost vůči lidem a městu.
Ne každý to ale má tak nastavené.

V roce 2019 jste vstoupil do kanceláře náměstka pri-
mátora, jak jste se cítil?
Měl jsem sice osmiletou zkušenost jako městský zastu-
pitel a radní, ale když nastoupíte na místo náměstka,
začínáte úplně od piky. Jako zastupitel člověk přichází
už k něčemu, co je připravené a hotové. Pokud to tedy
není myšlenka, jejímž jste otcem. Jsem považován za
otce víceletých dotací do sportu, pak tento způsob pře-
vzala i kultura. 

S židlí náměstka musíte převzít i rozpracované pro-
jekty. 
V rozpracovaných a smysluplných projektech jsem po-
kračoval, např. v rozsáhlém odkanalizování centra a re-
konstrukci sítí zbývá dokončit už jen poslední etapu -
Dolní náměstí, ulici Soukennou a vnitroblok Anenská.
Hotové jsou ulice Poštovní, gen. Mrázka, Kostelní, část
Budovatelů a Liberecké, dokončuje se Průmyslová, Ka-
menná a Anenské náměstí. 

Kvůli těmto stavbám bylo poslední tři roky vždy
v létě rozkopané centrum a občané reptali. 
Zdědil jsem projekt, na němž se pracovalo několik let,
hlavně na koordinaci se správci sítí. Ale právě to zmen-
šilo obtěžování lidí na minimum. Snažíme se, aby ne-
bylo celé území zavřené po celou dobu. Někde to jde,
někde ne. Nakonec si z centra stěžovali, aspoň u mě o-
sobně, dva lidé. To beru jako úspěch. Chápu, že nezna-
jí souvislosti. Nevědí, že když v inkriminovaný okamžik
na stavbě nikdo nepracuje, dodavatel se nefláká. Jsou
nějaké technologické přestávky. Já říkám: co Čech, to
muzikant, trenér fotbalu a mám pocit, že teď už i stavař
či specialista – asfaltér. Hodně pozorovatelů je kolem
stavby cyklopruhů v ulici Palackého, což je plošně asi
nejrozsáhlejší projekt v Jablonci. Neustále vysvětluju
pojmy, už jsem se setkal i s tím, že úpravy jsou zbyteč-
né, protože po Palackého ulici žádní cyklisté nejezdí.
Přál bych všem vidět, kolik lidí na kole tuto ulici denně
využívá. Vymístit z komunikace cyklisty prostě nejde,
musí se nastolit bezpečná symbióza. 

Ze které stavby z posledních tří let máte opravdu
radost?

Kanalizace a sítě jsou důležité, je potřeba to udělat
i přes nevoli lidí. Jakmile je hotovo, zapomenou, proto-
že už není nic vidět. Osobně jsem rád, že jsou sítě udě-
lané kvalitně, a věřím, že dalších dvacet let se nebude
muset nic kopat, pokud nepřijde něco mimořádného.
Radost mi však přináší rekonstrukce mateřských a zá-
kladních škol – v Kokoníně, na Šumavě a celá řada dalších.
Také inženýrské stavby mají něco do sebe – retenční
nádrže v ulicí Budovatelů a na Anenském náměstí ma-
jí velký význam a dávají smysl. Dokončili jsme pavilon
intenzivní medicíny i Judo arénu. 

Chtěl byste u těch rozběhnutých projektů být dál
a dotáhnout je do konce?
Když jsem nastupoval, bylo to jako skok do neznáma.
Kruh nikde, a tak šlapete vodu. Ale víte, že kolem vás
plave celá řada lidí, kteří vás nenechají utopit. Dnes už
plavu. Pokud něčemu nerozumím, zeptám se, přidám
i svůj selský pohled praktika. Když si občas zajdu na pi-
vo, procházím malými neformálními setkáními s obča-
ny. Buď si přisednu já nebo oni, co vím, snažím se od-
povědět nebo poradit možný postup. 

Co vás rozčiluje?
Anonymní chytráci na sociálních sítích. Moje telefonní
číslo je veřejně známé, používám ho už dvacet let a mě-
nit ho nebudu, každý může zavolat a domluvit si schůz-
ku. Tak to nabízím. Ale nikdo z těch chytráků této výzvy
nikdy nevyužil. Sociální sítě jsou hodně anonymní a ti
lidé, často skrytí za falešným profilem, si tam řeší zjev-
ně nějaké svoje problémy - to považuji za obrovský neš-
var téhle doby. 

Jaký by měl být člověk, který chce vstoupit do poli-
tiky? 
Kvalita celostátní politické kultury rapidně klesá a ten
styl jednání se propadává až do měst naší velikosti.
Kolem nás je mnoho falešných proroků – dnešních po-
pulistů. Za dvanáct let, co jsem v politice, se slušně ori-
entuji a mám už zkušenost se životem ve veřejném pro-
storu. Nicméně pořád se učím. Je špatně, pokud člověk
dělá politiku v osobní rovině. Měl by mít nadhled. Ale
přiznám se, že někdy jsem ten nadhled na chvíli ztratil.
Stále tu však byl důvod, proč setrvat, a to: přece se na
Jablonec nevykašlu. A tím se vracím k první otázce: po-
litika je služba a zodpovědnost. A není jednoduchá. 

A má to tedy smysl?
Určitě to má to smysl. 

(jn)

Petr Roubíček 
Politika je služba, která má smysl

■ Náměstek primátora pro rozvoj

Petr Roubíček vstoupil do komunální politiky jako zastupitel za TOP09 v letech 2010 a 2014, o čtyři
roky později, už kandidoval za tým ODS. V letech 2010 až 2018 byl také radním. V září 2019 pak
nastoupil na post náměstka pro rozvoj města. V nadcházejících volbách je znovu na kandidátce ODS. 

Foto archiv Petr Roubíček
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Zářijový svoz bioodpadu
Zářijový svoz bioodpadu se uskuteční v so-
botu 10. a 24. září 2022. Velkoobjemové kon-
tejnery budou přistaveny na 10 místech dle
níže uvedeného rozpisu.

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

Dále upozorňujeme, že je zakázáno odkládat
odpad vedle kontejnerů. V platnosti zůstává
možnost odložení neomezeného množství bio-
odpadu do sběrných dvorů (Proseč, ul. Dale-
šická, Belgická, Želivského) pro občany města
zdarma. Další svoz bioodpadu proběhne 8., 15.
a 22. října 2022.

Svoz bioodpadu 10. 9. 2022
Pasířská × Ještědská 9.00–11.20
Arbesova u ZŠ 9.30–12.00

Revoluční × Oblouková 10.00–12.40
Mlýnská × Pasecká 10.30–13.20
Brigádnická × Průběžná 11.00–14.00
Kokonínská × Lesní stezka 11.40–14.25
Korejská × Opletalova 12.20–14.50
Ke Starému buku × Turistická 13.00–15.15
U Zastávky 13.40–15.40
Rýnovice (u hřbitova) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 24. 9. 2022
Vrchlického sady 9.00–11.20
Lučanská × Zahradní 9.30–12.00
Panenská × Družstevní 10.00–12.40
Jahodová × Přímá 10.30–13.20
Korálková (u kontejnerů) 11.00–14.00
Smetanova × Mánesova 11.40–14.25
V Nivách × Na Mýtině 12.20–14.50
Žítkova × U Srnčího dolu 13.00–15.15
Dělnická × Na Svahu 13.40–15.40
1. Máje × Hluboká 14.20–16.00

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

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

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

Očkování psů se koná ve středu 21. září a čtvr-
tek 22. září 2022 od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do
16.30 hodin na adrese Ještědská 2409/9 před
veterinární ordinací / ošetřovnou MVDr. Bau-
dyše. 

Chovatelé jsou povinni zajistit dle §4 zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, v platném
znění, aby byli psi ve stáří od tří do šesti měsí-
ců očkováni proti vzteklině a následně revakci-
nováni dle použité vakcíny. Výrobce námi pou-
žité vakcíny doporučuje zvíře nechat očkovat
v roce následujícím po první vakcinaci, a poté
vždy jednou za dva roky. Pes musí být označen
čipem dle čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie
o veterinárních podmínkách, s výjimkou zvíře-

te, které bylo označeno čitelným tetováním pro-
vedeným před 3. červencem 2011. Pejsek dále
musí být přihlášen na území statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou k 16. září 2022, opatřeno
náhubkem a vodítkem a být v doprovodu osoby
starší 15 let.

Termín
Očkování proběhne ve středu 21. září a čtvr-
tek 22. září 2022, vždy od 10.00 do 12.00 hodin
a od 14.00 do 16.30 hodin.

Náhradní termíny nejsou stanoveny. Mimo
uvedené termíny je možno naočkovat u sou-
kromých veterinárních lékařů, zde si majitelé
vakcínu hradí sami. 

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

(red)Ilustrační foto Graphis

Nádoby na plast a papír přibývají
Jablonec nad Nisou pokračuje v projektu in-
dividuálního sběru tříděného odpadu. Ten
spočívá v bezplatném rozmístění nádob na
papír a plasty přímo k rodinným nebo men-
ším bytovým domům. V těchto dnech se ná-
doby rozváží do Jabloneckých Pasek, na Šu-
mavu, do zbytku centra města a do Mšena.
Pravidelný vývoz nádob v těchto lokalitách
odstartuje v říjnu.

První lokalitou, kde se nádoby na tříděný odpad
objevily, byly Vrkoslavice a Kokonín, a od červ-
na se tam už nádoby vyváží. Ve druhé etapě se
nádoby přistavily k domům na Žižkově vrchu,
v části centra města, v okolí Doliny či Novo-
veského koupaliště a jejich vývoz začne v září. 

Jablonečanům přinese tato změna výrazné
zjednodušení a ulehčení třídění odpadu. „Ne-
budou již muset chodit s tříděným odpadem na
veřejná sběrná místa a odpad se bude odvážet
v pravidelných intervalech přímo od jejich do-
mu. Kromě zvýšení množství tříděného odpadu
a vysokého komfortu pro občany je další výho-
dou snížení množství směsného komunálního
odpadu, větší pořádek na veřejných stanoviš-

tích tříděného odpadu, větší odměna od společ-
nosti EKO-KOM, a. s., ale i kvalita vytříděného
materiálu,“ konstatuje náměstek pro ekonomi-
ku a majetek Milan Kouřil.

Kdy se budou nové popelnice svážet
Všichni, kteří se zapojili do individuálního
systému sběru tříděného odpadu, dostali do
schránek kalendář s vyznačením svozových
dnů. Stejně tomu bude i v lokalitách, kde na ná-
doby teprve čekají. Harmonogram svozu je
možné najít též na webových stránkách města
(https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-
prostredi/odpady/odpady-pro-obcany/dalsi-in-
formace/terminy-svozu-individualnich-kontej-
neru.html). 

„S rozšiřováním systému do dalších lokalit
budou postupně do tohoto harmonogramu do-
plňovány další ulice,“ říká Barbora Šnytrová
z oddělení správy místního hospodářství. Jaké-
koliv dotazy k individuálnímu sběru tříděného
odpadu směřujte na e-mail odpady@mestojab-
lonec.cz nebo na tyto telefonní čísla 483 357
153, 483 357 357.

(bš)

Foto Jiří Endler

Foto archiv MMJN
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■ Bilance 
2018–2022 
• Jablonec jako jedno

z nejméně zadlužených
statutárních měst ČR.

• V r. 2020 historicky nejvyšší
provozní saldo ve výši
téměř 240 mil. Kč.

• V r. 2022 nejvyšší objem
investic do oprav městské
infrastruktury za téměř
150 mil. Kč.

• Nejnižší smluvní ceny
elektřiny a plynu pro roky
2021–22 mezi statutárními
městy ČR – úspora více jak
50 mil. Kč.

• Rekonstrukce (50) měst-
ských bytů v celkové výši
20 mil. Kč

• Zlepšujeme stav komunikací
ve vlastnictví města
(proinvestované částky): 
2019 – 28 mil. Kč 
2020 – 18 mil. Kč
2021 – 25 mil. Kč
2022 – 30 mil. Kč (rozpočet
2022, ale skutečnost vyšší
až o 10 mil. Kč).

• Odpadové hospodářství
Jablonce – trojnásobný
držitel odpadového Oskara,
zavedení door-to-door
systému, studie
proveditelnosti na komplex
pro zpracování odpadů
v lokalitě Brandl.

• Vzdělávací centrum pro
veřejnou správu ČR, o. p. s.,
udělilo Jablonci osvědčení
v kategorii „A“ za finanční
kondici v letech 2017–2021.

• Ing. Tesař při zpracování
střednědobého rozpočtu
Jablonce hodnotí finanční
zdraví Jablonce s ohledem
na vnější hrozby známkou
AA+.

• Nastartovali jsme moderni-
zaci veřejného osvětlení.

• Strategický plán pro
Jablonec na 10 let včetně
navazující implementace
(Smart Jablonec).

• Po osobní intervenci
M. Kouřila se podařilo
odblokovat dostavbu OK
Ostrý roh.

O vás je známo, že jste do komunální politiky na
jabloneckou radnici přišel z podnikatelského pro-
středí. Jak moc jste musel změnit styl práce?
Ještě než odpovím, musím vzpomenout na rok 1989,
kdy jsem ještě jako student VŠ v Praze dělal revoluci,
objížděl fabriky a přesvědčoval dělníky, aby se k nám
přidali. Tehdy jsme si všichni přáli skoncovat s totalitou
a zaostáváním. Léty pak ve mně převládlo zklamání
z bující korupce, tunelování a neumětelství politiků
a říkal jsem si, že pro tohle jsme klíči nezvonili. Proto
jsem se přidal k hnutí ANO, které mělo ambici tzv. ne-
žvanit, ale makat. Pro mě řídit stát nebo město jako fir-
mu neznamená chovat se jako tvrdý businessman, ale
v ideálním případě jako dobrý a zodpovědný hospodář,
který neustále myslí dopředu a dokáže být i kreativní.
V tomhle ohledu jsem svůj styl práce nezměnil. Jsem
založením krizový manažer, chci Jablonci pomáhat tak
dlouho, dokud budou lidé o mé služby stát. A pak se
vrátím zpět do businessu.

Do funkce ekonomického náměstka jste nastupoval
před 3 lety. V jakém stavu a s jakými plány jste pře-
bíral městskou kasu?
Nastupoval jsem po rozpadu původní koalice a bylo
nutné vytvořit na radnici nový tým, který přinese do ří-
zení města stabilitu. To se podařilo a mohli jsme začít
normálně pracovat. Předchozímu vedení se podařilo
především zásadně snížit vysoké zadlužení města. Ví-
me, že to bylo za cenu omezování investic a dlouhodobě
tím trpěl městský majetek, na němž několik volebních
období narůstal vnitřní dluh. Bojovat tedy bylo nutné
na několika frontách zároveň: hledat prostředky pro
obnovu městského majetku, nastavit správně strukturu
rozpočtu nebo, chcete-li, „odtučnit“ město, aby se neutrá-
cely peníze za to, co je zbytné, a mohli jsme více investo-
vat do oprav i do nových projektů. Vypracovali a schvá-
lili jsme strategický plán rozvoje Jablonce do roku
2030. Nastartovali jsme tak přerod Jablonce na „chytré
město“, které ke kvalitě života v něm využívá moderní
technologie a chytrá řešení. Inspirují nás doby prospe-
rity a lesku Jablonce, kdy se mu říkalo „malá Paříž“.

Pojďme být tedy konkrétnější… 
Jsem pochopitelně hrdý na ekonomické zdraví Jab-
lonce. Držíme si vysoký rating AA+, v r. 2020 jsme do-
sáhli historicky nejvyššího provozního salda 240 mil.

korun. Současně s tím trvale navyšujeme výdaje na
opravy a investice. Pro r. 2022 jsme dokonce zdvojnáso-
bili prostředky na údržbu a opravy městského majetku
a komunikací na historicky nejvyšší částku 150 mil. ko-
run! Možná dnes lidi zlobí velká rozestavěnost na ko-
munikacích Jablonce, ale buďme rádi, že na to máme.
V příštích náročnějších letech to tak nemusí být. V na-
šem volebním období si s námi osud nepříjemně po-
hrál, když nás vystavil covidové krizi, poté skokovému
zdražování energií, které ještě umocnila válka na
Ukrajině. Energetické krizi se podařilo pro rok 2021
a 2022 čelit tím, že jsme – dovolím si tvrdit – velmi pro-
zíravě dopředu nakoupili energie s fixovanými cenami,
které nám jiná statutární města mohou dnes jen závi-
dět. Ušetřili jsme tím minimálně 50 mil. korun. Teď máme
před sebou nákup energií na další období a připravuje-
me se na násobně vyšší ceny. Včas jsme začali vytvářet
v rozpočtu finanční polštář cca 20 mil. korun a děláme
první kroky k dlouhodobému snížení spotřeby energií
v rámci konceptu SMART City a jeho energetické části.
Ta má za cíl opatřeními a investicemi do úsporných tech-
nologií dosáhnout energetických úspor na všech objek-
tech v majetku města. Dnes už je např. v běhu 1. etapa
rekonstrukce veřejného osvětlení, která přinese městu
roční úspory 70–75 % dnešní celkové spotřeby. Z pohle-
du současných cen je to až 40 mil. korun ročně. 

Novým nastavením poplatků a celého systému odpado-
vého hospodářství jsme se zbavili nesmyslného dotování
a vybrané prostředky zpět investujeme do jeho rozvoje.
Zavedli jsme tzv. door-to-door systém, otevřeli nové RE-USE
centrum a mj. už jsme začali přípravy na vybudování
nového centra pro nakládání s odpady v lokalitě Brandl. 

Co vás osobně nejvíc mrzí, že se nepodařilo dotáhnout?
Skutečně nejvíc mě mrzí, jak nás v plánech přibrzdil
covid. Pandemickým obdobím jsme sice prošli bez zá-
važných dopadů a ekonomika města zůstala ve velmi
dobré kondici, ale odložena třeba musela být revitaliza-
ce Šumavy. Frustruje mě i to, že existují nevyužité po-
tenciální rezervy v příjmech města. Byla by jí např.
změna rozpočtového určení daní, která by odstranila
nerovnováhu mezi Prahou a regionálními středisky,
mezi něž patří i Jablonec. Jsou to potenciálně desítky
milionů ročně na školy, sportoviště, kulturu a hlavně
celkovou infrastrukturu města, o které budu usilovat,
dokud budu v politice. (vrk)

Milan Kouřil 
Snažím se do finančního řízení města vnést profesionalismus

■ Náměstek primátora pro ekonomiku

Milan Kouřil je vystudovaný ekonom a do komunální politiky přišel po mnoha letech
zkušeností z mezinárodního obchodu, které získal především v Preciose. Od mládí se věnoval
tenisu na vrcholné úrovni, vypracoval se až do juniorské reprezentace. Možná i díky tomu sám
sebe charakterizuje jako bojovníka se sportovním fair play duchem.

Foto Petr Vitvar

Nová okružní křižovatka – Ostrý
roh. Foto Jiří Endler
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Zajímavosti z města
Ve městě přibydou bílé kontejnery na textil
Radní rozhodli o pronájmu dalších pozemků pro
umístění bílých kontejnerů na textil. Společnost
DIMATEX doporučila vzhledem k počtu obyvatel
rozšíření sběrné sítě na 50 kontejnerů na 44 stano-
vištích. Město by tak získalo za pronájem 60 tis. Kč
za rok. 

Společnost DIMATEX CS, spol. s. r. o., která se zabý-
vá sběrem a svozem použitého textilu, spolupracuje
s městem od roku 2008. Zkušenosti jsou velmi dobré,
společnost platí městu roční nájemné za každé stano-
viště, proto radní schválili pronájem dalších pozemků. 

Nově se tak objeví dva bílé kontejnery na použitý
textil v Jabloneckých Pasekách (ul. V. Nezvala a Lu-
čanská), v Proseči (ul. Československé armády a Hor-
ní) a v centru města (ul. Korejská a Smetanova), po
jednom na Vrkoslavicích (ul. Ke Starému buku),
v Kokoníně (ul. Dalešická), ve Mšeně (ul. Mšenská)
a na Šumavě (ul. Jitřní).

Dobrovolníci se starají o pořádek
Od dubna se podílejí na úklidu ulic dobrovolníci,
a to i z řad ukrajinských uprchlíků. Město je od-
měňuje formou stravenek. Celkem tak vynaložilo
přes 236 tis. korun. 

Dobrovolnická práce je bez nároku na odměnu, tr-
vá vždy čtyři hodiny denně a v jeden den je do ní za-
pojených maximálně 40 osob. „Dobrovolníci se za-
pojili do úklidu veřejných prostor v dubnu, květnu
i v červnu a město jim za práci poskytlo stravenku
v hodnotě 200 korun za den,“ říká vedoucí kanceláře
tajemníka Martina Vacková a dodává: „Do dobrovol-
nické práce se mohli zapojit osvědčení pracovníci,
které magistrát zaměstnával ve veřejně prospěšných
pracích. Starali se o úklid odpadu, černých skládek
apod. 

Turnovskou se Střelnicí spojí nové schodiště
Rekonstrukcí prochází přístupová komunikace
od ulice Turnovská k areálu Střelnice. Nově zde
bude přes 80 metrů dlouhé a tři metry široké
schodiště s podestami. Stavbu provádí technické
služby, náklady se rovnají 3,5 mil. Kč, hotovo by
mělo být do konce září. 

Přístupový chodník z ulice Turnovská k areálu
Střelnice byl v dezolátním stavu, proto jej město za-
vřelo a přistoupilo k radikální rekonstrukci. „Při vý-
stavbě chodníku se zapomnělo na povrchovou vrst-

vu, chodník tak zůstal pouze v podkladových beto-
nech, které se začaly rozpadat,“ popisuje situaci
Martin Černý, vedoucí oddělení správy komunikací.
V chodníku bylo patrných také několik překopů po
pokládkách inženýrských sítí. 

Nově povede z Turnovské ulice na Střelnici scho-
diště s podestami dlouhé 83,54 metru a široké tři
metry. Bude z betonových prefabrikátů s barevným
rozlišením a na jedné straně bude upravené pro lep-
ší nájezd kosenými stupni. Doplní jej liniové odvod-
ňovače a po obou stranách zábradlí. „Přístupový
chodník s podestami je jediným řešení dle platné
normy, protože současný sklon překračuje 19,2 %!
Ten dosavadní tak veškeré povolené sklony překra-
čoval. Proto se projektant rozhodl pro toto řešení,
v opačném případě bychom museli chodník uzavřít
trvale,“ doplňuje Černý.

Přijímají se žádosti na obnovu 
historických objektů
Do konce září přijímá oddělení dotací žádosti
o dotace do státního Programu regenerace Měst-
ských památkový rezervací (MPR) a Městských
památkových zón. Žádosti do městského Progra-
mu obnovy MPZ na opravy objektů, které nejsou
kulturní památkou, mohou zájemci odevzdávat
do konce října. 

Program regenerace MPR a MPZ je určený na opra-
vy kulturních památek, výše státní a městské dotace
u podpořených projektů se bude odvíjet od přiděle-
né finanční kvóty z Ministerstva kultury. „Jedná se
o práce, které se budou realizovat až v roce 2023.
Žádosti do programu Ministerstva kultury přijímá
oddělení dotací do konce září,“ říká Iveta Habadová,
vedoucí oddělení dotací. 

Také samotné statutární město dlouhodobě finanč-
ně podporuje obnovu objektů v městské památkové
zóně (MPZ). Proto existuje Program obnovy MPZ
s alokací ve výši 1,5 mil. Kč. „Do městského progra-
mu obnovy lze předkládat žádosti o dotace pouze na
ty objekty, které nejsou kulturní památkou, a to až do
konce října 2022. Neinvestiční dotace jsou určené na
zachování a obnovu autentických prvků a konstruk-
cí,“ vysvětluje možnosti užití dotací Habadová s tím,
že žadatel může získat až 150 tis. Kč, práce je však
třeba zrealizovat do října roku 2023.

Podrobnosti na www.mestojablonec.cz v části Ma-
gistrát, sekce Životní situace, Památková péče. (jn)

■ Aktuálně
Naplněnost jabloneckých MŠ
a ZŠ od 1. 9. 2022
Letošní zápisy do MŠ i ZŠ si rodiče
poprvé vyzkoušeli pomocí webové
aplikace. 

Potěšující informací je, že rodiče dě-
tí i samotné školy tento způsob zápisu
zvládli, i když v několika případech
musely školy zákonné zástupce vyzý-
vat k doplnění chybějících údajů
a v případě žádostí o odklad povinné
školní docházky žádat i o doložení po-
vinných příloh.

V zákonném termínu bylo v dubnu
přijato 512 budoucích prvňáčků a 104
dětem byl povolen odklad povinné
školní docházky, což je výrazně méně
než v loňském roce. 

Oficiální zápis ukrajinských dětí do
ZŠ proběhl v souladu se zákonem Lex
Ukrajina v červnu. Do prvních tříd by-
lo zapsáno 20 dětí. Nutno podotknout,
že jablonecké ZŠ přijímaly ukrajinské
žáky i do vyšších ročníků už od dubna
letošního roku. Celkem ZŠ dosud při-
jaly zhruba 150 žáků. Do ZŠ budou
přijati ještě ti, kteří se přihlásili v prů-
běhu prázdnin.

Obdobně jako do ZŠ byl v květnu re-
alizován nový způsob zápisu dětí
i v případě MŠ. Přijato bylo 509 dětí.
Tím byla plně využita kapacita jablo-
neckých MŠ. Oficiálním ukrajinským
zápisem pak bylo v červnu přijato dal-
ších 40 dětí. Tyto děti se však nevejdou
do jabloneckých MŠ, proto bude od
1. 9. 2022 po dobu jednoho školního
roku zřízeno v Jablonci nad Nisou od-
loučené pracoviště MŠ Montessori
v objektu Jiráskova 7.

Pro pětileté děti je předškolní vzdě-
lávání povinné. Bohužel se opět opa-
kovala situace, kdy mnoho rodičů
k povinnému předškolnímu vzdělává-
ní své děti nepřihlásilo a hrozí jim
pokuta za nesplnění zákonné povin-
nosti. Stejně tak hrozí pokuta i řadě
rodičů, kteří nenechali zapsat své šes-
tileté dítě k povinné školní docházce
do ZŠ. Na adresu trvalého bydliště
těchto nezapsaných dětí budou pro-
střednictvím asistentů městské policie
doručena upozornění na nesplnění
zákonné povinnosti. 

Lze očekávat, že nový školní rok
2022/2023 bude opět náročný přede-
vším díky velkému naplnění tříd MŠ
i ZŠ. Nicméně věříme, že odbornost,
zkušenosti a pracovní nasazení našich
pedagogických pracovníků přispějí ke
zdárnému průběhu nového školního
roku. 

Důsledky požáru
Odbor správy majetku zadal přímo
firmě MIBAG sanaci bytů a společ-
ných prostor po požáru v domě s byty
zvláštního určení v Palackého ulici,
kde hořelo na konci července. 

Za zakázku město zaplatí 715 tis. Kč
včetně DPH. Jejím předmětem byla
demontáž koupelnových jader tří po-
žárem zničených bytů a provedení sa-
nací suchou a mokrou cestou. 

Demontáž elektroinstalace proběh-
ne na základě revize. Oheň v domě
s byty zvláštního určení vypukl 26.
července, kromě škod na majetku ne-
přišel nikdo o život, ani nebyl zraněný. 

(red)

Primátor Jiří Čeřovský v reprezentativních prostorách radniční zasedací místnosti slavnostně přijal vojáky a vojákyně aktivních záloh
teritoriálních jednotek Krajského vojenského velitelství Liberec působících v rámci ORP Jablonec nad Nisou. Spolu s nimi byl na setkání
pozván též ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec (KVV) plukovník Miroslav Brázda. Z příjemné debaty mimo jiné vyplynulo,
že několik přítomných vojáků je přímo ze 141. pěší roty aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR při KVV Liberec, dva z obvodního oddělení,
které představuje složku, jež by byla aktivována v případě obnovení odvodů, a přítomni byli také někteří chemici sloužící u libereckého
pluku. Několik dalších „záložáků“ slouží u bojových jednotek rozmístěných po celé republice. Vojáků v aktivní záloze, kteří slouží u krajské
roty a pak i u různých útvarů v ČR, je celkem 26. Na setkání s primátorem města jich dorazilo 12. V závěru posezení plného vyprávění
nejrůznějších příhod z vojenského prostředí došlo i na oficiální podpis - do městské pamětní knihy se podepsal velitel pěší roty, kapitán
Aleš Klimpera, který předal primátorovi Jiřímu Čeřovskému jménem přítomných dárek. Stejně tak při rozloučení obdaroval symbolickými
dárky s městskou tématikou všechny účastníky setkání primátor. Text Jan Štol. Foto Petr Vitvar
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Rada města Jablonec nad Nisou v souladu s §
166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškol-
ním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a vyhláškou MŠMT ČR č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, ve znění pozdějších
předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na obsaze-
ní pracovního místa ředitele/ředitelky.

Nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. 2. 2023, popř. dle dohody

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti
ředitele/ředitelky:

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

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

K přihlášce ke konkurznímu řízení přiložte
(vzory ke stažení na www.mestojablonec.cz): úřed-
ně ověřenou kopie dokladů o dosaženém vzdělání
(v případě dosažení odborné kvalifikace v jiném,
než českém jazyce je nutné doložit úředně ověře-
nou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého
jazyka), doklad o celkovém průběhu zaměstnání
a délce pedagogické praxe potvrzený posledním za-
městnavatelem, ze kterého je patrný druh vykoná-
vané práce a přesné časové vymezení, strukturova-

ný životopis (opatřený datem a podpisem uchaze-
če), lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu da-
ného pracovního místa, které nesmí být starší než
dva měsíce, vlastní nástin koncepce dalšího rozvo-
je školy (max. 4 strany formátu A4) včetně čestné-
ho prohlášení o vlastním autorství koncepce, výpis
z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší
než 3 měsíce, čestné prohlášení o plné způsobilosti
k právním úkonům.

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

Adresa pro doručení přihlášek: Magistrát města
Jablonec nad Nisou, Oddělení školství – Zdeňka Kvě-
tová, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou.

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

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

Termín podání přihlášky: nejpozději do středy
26. října 2022 do 12.00 hodin.

Konkurzní komise bude posuzovat vhodnost ucha-
zeče pro výkon činnosti ředitele na základě při-
hlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména
na pedagogické aspekty práce ředitele školy, peda-
gogickou koncepci uchazeče, jeho představy o ve-
dení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů
ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční
práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkurzní
řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného
nástroje personálního výběru, než je řízený rozho-
vor podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o ná-
ležitostech konkurzního řízení a konkurzních ko-
misích, ve znění pozdějších předpisů. Mohou být
využity psychodiagnostické nástroje zaměřené na
osobnost vedoucího a jeho manažerský styl. Sledo-
vané oblasti – pracovně motivační orientace, pra-
covní chování, sociální kompetence a psychická
konstituce. V případě využití psychodiagnostických
nástrojů bude způsob administrace upřesněn.

Upozornění uchazečům:
Při zpracování osobních údajů bude postupováno
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu
a rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochra-
ně fyzických osob v souvislosti se zpracováním o-
sobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(GDPR) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

Případné dotazy na telefonu 483 357 270 nebo
483 357 322.

Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Mozartova

Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví – kurátor
pro děti a mládež – 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 pl-
nění úkolů svěřených Radou města Jablonec nad
Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle pra-
covní náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem
magistrátu města. Zejména jde o úkoly na úseku
sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné legislati-
vy (zejména zákon o sociálně-právní ochraně dětí,
občanský zákoník, trestní zákon) na úseku práce
s dětmi a jejich rodinami; dále pak kolizní opatrov-
nictví při zastupování nezletilých dětí, preventivní
a poradenská činnost, spolupráce se soudy, orgány
činnými v trestním řízení, ústavními zařízeními,
školami, neziskovými organizacemi a dalšími insti-
tucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.

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

Přihlášky do 7. září 2022 do 11 hodin.

Referent odboru stavebního 
a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje výběrové řízení na pozici referenta od-
boru stavebního a životního prostředí – agenda
ochrany přírody a krajiny na oddělení životního
prostředí a státní památkové péče, 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské nebo
vyšší odborné vzdělání se zaměřením na ochranu
životního prostředí, nejlépe se specializací na o-
chranu přírody a krajiny; možno i středoškolské za
podmínky min. tři roky práce v oboru; zkouška od-
borné způsobilosti výhodou; orientace v právních
předpisech z oblasti životního prostředí výhodou;
uživatelská znalost práce s PC (Microsoft Office); o-
chota k práci v terénu; organizační schopnosti; od-
povědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita;
dobré komunikační schopnosti pro jednání s práv-
nickými i fyzickými osobami; řidičský průkaz sk.
B (aktivní řidič).

Popis vykonávané práce: provádění odborných
činností v ochraně životního prostředí – výkon stát-
ní správy na úseku ochrany přírody a krajiny v roz-
sahu svěřeném obcím, pověřeným obecním úřa-
dům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působ-
ností podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně pří-
rody a krajiny v platném znění a předpisů souvise-
jících, včetně projednávání přestupků a jiných
správních deliktů, dle uvedeného zákona.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem
1. 10. 2022

Přihlášky do 7. září 2022 do 11 hodin.

Referent odboru správního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrové řízení na pozici referenta odboru
správního - odborný referent živnostenského úřa-
du – registrace a správní řízení, 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělá-
ní, minimálně bakalářské nebo vyšší odborné vzdělá-
ní (DiS.); výborné komunikační schopnosti a schop-
nost jednat s lidmi, psychická odolnost; samostatnost,
odpovědnost, aktivní přístup k řešení problémů, flexi-
bilita a kreativita, velmi dobrý písemný projev; uživa-
telská znalost práce na PC (Word, Excel, internet);
orientace v právních předpisech týkajících se živno-
stenského podnikání a znalost správního řádu výho-
dou; řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič vozidel
s manuální převodovkou) výhodou.

Popis vykonávané práce: zajišťování odborné
agendy živnostenského úřadu na území obce s roz-
šířenou působností Jablonec nad Nisou, a to přede-
vším na úseku registrace a vedení správních řízení

vyplývajících ze živnostenského zákona a ostatních
právních předpisů.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 1 rok)
s nástupem ihned nebo dle vzájemné dohody

Přihlášky do 9. září 2022 do 11 hodin.

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

Kvalifikační předpoklady: adekvátní vzdělání,
nejlépe v oblasti územního plánování, architektury,
veřejné správy výstavby atd.); dlouholeté (min. 5 let)
zkušenosti z oboru a úspěšně složená zkouška zvlášt-
ní odborné způsobilosti; velmi dobrá orientace v pro-
středí (především v legislativě) výkonu územně plá-
novacích činností v úřadě obce s rozšířenou působ-
ností; orientace či zkušenosti v oblastech souvisejí-
cích s územně plánovací činností výhodou (např. a-
gendy stavebního úřadu, dotčených orgánů státní
správy atd.); zkušenosti s týmovou spoluprací; schop-
nost řídit menší kolektiv; velmi dobré komunikační
a vyjednávací schopnosti vč. schopnosti veřejného
vystupování (orgány obcí, veřejná projednávání atd.).

Popis vykonávané práce: vedoucí odboru územ-
ního a strategického plánování je v pozici vedoucí-
ho úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., který je
zodpovědný za řízení menšího odboru s významný-
mi kompetencemi. V jeho funkční příslušnosti je vý-
kon správních činností, zejména na těchto úsecích:
územní plánování vč. pořizování územně plánova-
cí dokumentace v rámci úřadu obce s rozšířenou
působností Jablonec nad Nisou; strategické plá-
nování a tvorba a aktualizace koncepčních rozvojo-
vých 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 nástupem
dle vzájemné dohody

Přihlášky do 31. října 2022 do 11 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najdete na
www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

■ Personální inzerce

Foto Jiří Endler
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Adolf Lilie – kronikář, učitel a autor 
jablonecké vlastivědy
Původně se sice měl stát soukeníkem, ale na-
konec Adolf Lilie (1851–1912) zasvětil svůj
život učitelskému povolání, čímž se zapsal
mezi osobnosti nejen jablonecké historie.
Zažil převratné změny, které s sebou nesla
modernizace 19. století, jež přes mnohá po-
zitiva měla i svou odvrácenou stranu. 

Lilie si cenil pokroku, který se projevoval ze-
jména v rostoucí průmyslové výrobě či komu-
nálním vybavení měst a obcí. Viděl ale také, že
masivní stěhování do měst a práce v továrnách
má negativní vliv na rodinné vazby a výchovu
mládeže. Snažil se čelit šíření „zhoubného ma-
terialismu“ povzbuzováním lásky k vlasti a po-
silováním národního cítění. Dnes víme, do ja-
kých extrémů může nacionalismus přerůst, ale
pouto k místu, kde žijeme, je časem prověřená
hodnota. Nezáleží na tom, jakým jazykem ho-
voříme, jaký je náš etnický původ nebo přísluš-
nost k politické straně. Trvalou platnost má
konkrétní práce vykonaná ve prospěch násle-
dujících generací. Lilieho odkaz, ať už jde o je-

ho kronikářské zápisy, pamětní spisky popisu-
jící historii místních spolků nebo vlastivědu
jabloneckého okresu (Der politische Bezirk
Gablonz), je v tomto smyslu stále živý. Vlasti-
věda pro školu a dům (Heimatskunde für
Schule und Haus), jak zněl podtitul, byla urče-
na školní mládeži i široké veřejnosti. Vydal ji
okresní učitelský spolek a na jejím obsahu se
pod vedením Adolfa Lilieho jako hlavního re-
daktora podílel široký okruh autorů nejen z řad
pedagogů. Přehledné uspořádání poskytuje
komplexní obraz Jablonecka konce 19. století
zahrnující základní informace jako polohu
a rozlohu, a dále přírodní podmínky, zeměděl-
ství, průmysl, dějiny, správu, školství, zdravot-
nictví, ale i náboženské poměry nebo lidové
zvyky a mnoho dalšího. Popsána je zde každá
jednotlivá obec tehdejšího politického okresu. 

Osobnost Adofa Lilieho si symbolicky připo-
meneme letos, kdy uplyne 110 let od jeho smr-
ti, a to v rámci Dne evropského dědictví, který
se v Jablonci koná 17. září.

Jana Mezerová

Den evropského dědictví v Jablonci nad Ni-
sou letos nabídne jedinečnou příležitost si
prohlédnout interiér Schneiderovy vily ve
Zlaté ulici, která byla postavena podle návrhu
jabloneckého architekta Rudolfa Günthera
v letech 1929–30 ve stylu art deco. V součas-
né době je velmi citlivě zrekonstruována a je
v soukromých rukou.

Vila byla rodinným sídlem Fritze a Olgy Schnei-
derových. Je vynikající ukázkou meziválečné
architektury se zachováním tradičních němec-
kých prvků, ale s výrazným uplatněním oblou-
ků na úkor rohové strohosti. Identická severní
a východní křídla domu jsou propojena patro-
vým obloukovým rizalitem se dvěma terasami.
Kromě obytného prostoru v 1. patře (pánský
pokoj, obývací pokoj, pokoj pro hosty, ložnice
a dětský pokoj) a jídelny ve zvýšeném přízemí
byl v domě také pokoj pro hosty, byt správce,
pokojík služky, kuchyň, spíž, WC, koupelna,
hala, šatna technické zázemí a sklep. 

Po druhé světové válce byla vila zkonfisková-
na a majitelem se stal československý stát pro-

střednictvím různých státních institucí. Mnozí
z místních ji znají jako jesle. V roce 2010 byl
objekt zapsán do Ústředního seznamu kultur-
ních památek ČR a od roku 2012 je v soukro-
mém vlastnictví. Dům i zahrada poté prošly

rozsáhlou rekonstrukcí a interiér byl vybaven
dobovým nábytkem a užitkovými předměty ve
stylu art deco a stylu městských interiérů
v Sudetech. Práce prováděli zkušení řemeslníci,
drobné dobové stylové artefakty (sklo, porce-
lán, keramika, fotografie) jsou většinou zapůj-
čeny ze soukromých sbírek, interiér kuchyně
a koupelny je soudobý. Styl art deca je zastou-
pen jak v exteriéru, tak v interiéru, kde je uplat-
něn v ornamentech krytů radiátorů ústředního
topení, na vnitřních parapetech, dřevěných po-
suvných dveřích včetně kování z bílé mosazi
(ze stejného kovu jsou okenní a dveřní olivy).
Nejvýraznější je krásné vnitřní dvouramenné
protisměrné dubové schodiště, které propojuje
přízemí s prvním patrem a horní terasou.

V sobotu 17. září bude možné obnovenou vilu
vidět na vlastní oči. Součástí je i doprovodný
hudební program v zahradě (Swing society).
Vzhledem k omezené kapacitě je nutné si ná-
vštěvu rezervovat přes systém evstupenka.cz
(zahájení rezervací 7. 9.). Podrobnosti ke Dni
evropského dědictví najdete na webových strán-
kách www.kulturajablonec.cz. (rsch)

Schneiderova vila opět září v plné kráse

Foto Petr Zbranek

Na sklonku roku 2022 připravuje Kultura
Jablonec, p. o., vydání nové knihy, kterou
ocení především sportovní fanoušci a pat-
rioti. Navazuje na výstavu Jablonec proti
proudu času, která probíhá v Domě Schey-
balových. Na více než dvou stech stranách
plných fotografií Petra Krajíčka připomene
jedno z nejúspěšnějších období jabloneckého
sportu. 

Horské okresní město Jablonec nad Nisou bylo
vzhledem ke své poloze a klimatickým pod-
mínkám předurčeno za sportovní středisko,
významem předstihující většinu ostatních čes-
kých měst. Sportovní aktivity se ve městě zača-
ly rozvíjet již před druhou světovou válkou, na-
plno však propukly a poznávacím znamením
města se staly v desetiletích po roce 1945. 

Výčet jednotlivých sportovních odvětví by
byl dlouhý stejně jako přehled úspěchů. Foto-
graf v období od roku 1973 zachycuje výjimeč-
né sportovní osobnosti, konkrétní momenty
probíhajících klání, významné a rozhodující
okamžiky, ale i sport jako součást života Jab-
lonečanů. 

Objektivem nejsledovanější sporty jsou lyžo-
vání, box, fotbal, gymnastika, basketbal, tenis, pla-
vání a atletika, která letos v Jablonci slaví 75 let. 

Na své si přijdou sportovní fanoušci, pamět-
níci i samotní jablonečtí borci. Na fotografiích
vzpomenou na své sportovní začátky, vítězství,
přátelství a lásky. 

Počet výtisků je omezen, zájemci si mohou
již nyní knihu Jablonec město sportu rezervo-
vat e-mailem na adrese voboril@kulturajablo-
nec.cz. (rsch)

Připravuje se kniha Jablonec město sportu

Foto archiv Kultura Jablonec



(13)

jablonecký měsíčník září 2022

Den evropského dědictví v Jablonci 
Národní téma: Udržitelné památky
Termín: 
sobota 17. září v Jablonci n. N. 
(v ČR 10.–18. září) 
Letošní otevření památek se uskuteční sou-
běžně s tradičními Jabloneckými podzimní-
mi slavnostmi. Při procházce městem se vám
tak nabídne možnost spojit návštěvu zají-
mavých historických míst s poslechem dobré
muziky nebo nákupem řemeslných výrobků.
Datum 17. září si proto určitě poznamenejte
do svých diářů, v Jablonci bude živo!

Památky se otevřou zdarma a návštěvníci mo-
hou využít také dopravu historickým autobu-
sem, jenž jednotlivá místa propojí. Pro rodiny je
přichystána trasa s odměnou v cíli, která zábav-
nou formou seznamuje s historií města. Její
součástí je tentokrát i svezení na skautských lo-
dičkách na přehradě!

Tradicí se už stala upomínková exhibiční raž-
ba v dílnách zdejší umělecké školy. Bude pro-
vedena dle studentského návrhu a ztvární fasá-
du domu v Liberecké ulici 25 (Reichsstrasse),
kde bydlel Adolf Lilie, osobnost letošního jablo-
neckého Dne evropského dědictví, o kterém se
více dočtete na 12. straně.

Program Dne evropského dědictví
v Jablonci nad Nisou 

9.00–16.30 Rodinná poznávací trasa 
Sedm stanovišť s úkoly (Dům Scheybalových,
sokolovna, městská knihovna, Muzeum skla
a bižuterie, Liliovník tulipánokvětý v Máchově
ul. (za hotelem Praha), vodní nádrž Mšeno –
U Prutu, Dům česko-německého porozumění Rý-
novice). Putování můžete začít kdekoli (kromě
samoobslužného bodu u liliovníku), na prvním
zvoleném stanovišti si vyzvednete pracovní list
a můžete se vydat na cestu. Za splnění pěti úkolů
v cíli (radnice – turistické infocentrum) vás čeká
odměna. Stanoviště se uzavírají v 16.30 hodin,
odměnu v cíli je možné vyzvedávat do 17 hodin.

10.00–11.00 Komentovaná procházka 
po umění ve veřejném prostoru
Po uměleckých objektech z 60. až 80. let minu-
lého století v širším centru Jablonce provede
Jan Picko (spolek PLAC). Sraz před obchodním
domem Central u plastiky Žena s nákupem.

Otevření památek pro veřejnost:
9.00–17.00 (pokud není uvedeno jinak)

1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
Výstava František Jiroudek – malíř skryté krásy.

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,
Kostelní ulice 1/6
Otevřeno: Turistické informační centrum, Měst-
ská galerie MY (první část výstavy Oldřich Plíva
/ SOCHY) a výstavní síň v podkroví (retrospek-
tivní fotografická výstava Jablonec proti proudu
času).

3. Městská knihovna, Dolní náměstí 600/1
Otevřeno 9.00–16.30
Oddělení pro děti a mládež – možnost prvore-
gistrací zdarma. 

Audiovizuální sál – dopolední promítání do-
kumentu 100 let Jablonce nad Nisou ve filmu.
Ve 13.00 přednáška Příběh jednoho domu věno-
vaná 155leté historii jablonecké staré radnice
očima Jitky Noskové. Na chodbě k multimediál-
nímu oddělení stejnojmenná výstava.

4. Muzeum skla a bižuterie, ulice U Muzea
Zdarma přístupné stálé expozice muzea. Za
snížené vstupné přístupné výstavy Jen my dva
k výročí Miluše a Reného Roubíčkových a stálá
expozice vánočních ozdob.

5. Nová radnice, Mírové náměstí
Přístupná radniční věž s miniexpozicí rozhleden
Hemmrichovy krásky, obřadní síň (12.00–17.00),
předsálí, salonek, sekretariát a pracovna primá-
tora, zasedací místnosti, vystavené městské in-
signie, pamětní medaile, pamětní knihy i šaty
města. Páternoster v provozu.

6. Kino Radnice, Mírové náměstí 
Otevřeno 9.00–12.00
Prohlídka prostor s průvodcem (každou hodinu
od 9 do 12 hodin). Ukázka promítací kabiny
a techniky. Filmové plakáty na památku.
Odpoledne promítání dle programu.

7. Střední uměleckoprůmyslová škola,
Horní náměstí 1
Prohlídka školy (vstup ze dvora – průchodem
z Kubálkovy ulice), exhibiční upomínková raž-
ba, výstava prací absolventů z roku 1996 v ga-
lerii Dvorek, historické stroje, vybavení rytec-
kých dílen. Od 18.00 koncert ve vnitrobloku
školy. 

8. Kostel Dr. Farského, náměstí
Dr. Farského 
Přístupná loď kostela a přilehlé kolumbárium,
prohlídky s průvodcem. Atmosféru kostela pod-
barví živá varhanní hudba. 

9. Městské divadlo, Liberecká ulice 5
Otevřeno 14.00–17.00
Komentované prohlídky zvukové a osvětlovací
kabiny, jeviště a šatny herců.

10. Galerie N, Jehlářská (u divadla)
Prohlídka výstavy sklářského výtvarníka Pavla
Wernera v galerii N Technické univerzity, ate-
liéry i sklářské a šperkařské dílny. 

11. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
Horní náměstí 
Přístupný interiér kostela.

12. Kaplička sv. Anny, Palackého ulice 
K nahlédnutí interiér kapličky s výstavou Eve-
líny Valáškové.

13. Kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně,
ulice U Kostela
Přístupný interiér kostela.

14. Kostel Povýšení sv. Kříže,
nám. B. Němcové
Prohlídka interiéru kostela.

15. Kostel Seslání Ducha svatého
v Rýnovicích, ulice Pod Vodárnou
Přístupný interiér kostela.

16. Dům česko-německého porozumění,
ulice Československé armády 24/15
Oterřený je celý dům, výstava, korálková dílna,
od 13.00 dětské divadlo – Ruda Hancvencl: O zví-
řátkách, od 15.00 René Bělohradský: přednáška
o hraběcích oborách – odkazu Clam-Gallasů
v krajině Jizerských hor

17. Sokolovna, Fügnerova ulice (Tyršovy sady)
Prohlídka prostor „od suterénu až po věž!“, tě-
locvičná herna, gymnastický sál. Akce Zažít
město jinak – oživení Fügnerovy ulice před so-
kolovnou (Lapače snů od Artyšok, prodej ob-
čerstvení, pouliční hudba, badminton). 

18. Schneiderova vila, Zlatá ulice
Komentované prohlídky zrekonstruovaného
objektu s doplněným vybavením ve stylu Art
deco pro skupiny do 12 osob – nutná rezervace
(od 7. 9. na evstupenka.cz do vyčerpání kapacity)

19. Muzeum výroby korálků, G&B beads,
Janovská ulice
Volný vstup do galerie současného umění NISA
FACTORY a do Muzea výroby korálků. Korál-
kové a mozaikové workshopy pro děti. Korálko-
vá kavárna v zahradě areálu.

Změna vyhrazena! Aktuální program a jízdní
řád najdete na webových stránkách pořadatele:
www.kulturajablonec.cz.

Pořadatelé si váží vstřícnosti všech zapojených
památek i jednotlivců. Zvláštní dík patří za
dlouholetou laskavou spolupráci jabloneckým
skautům při zajišťování rodinné trasy.

Foto Denisa Albaniová

Foto Denisa Albaniová
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Sklářská slavnost na Kristiánově 3. září
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci chystá
na první sobotu v září tradiční Sklářskou
slavnost na Kristiánově. Do Jizerských hor
tradičně zamíří stovky turistů.

Od 9 hodin bude bývalá sklářská osada zaplně-
na stylovým zbožím a ukázkami řemeslné prá-
ce. Návštěvníci se na mnoha místech mohou
zapojit do tvůrčích dílen, vyzkoušet si foukání
i rytí skla, výrobu vinutých perlí, malování
skleněných tvarů, výrobu náramků, čelenek,
květin atd. Stánky budou zaplněny i dalším
zbožím z keramiky, ze dřeva i z dalších přírod-
ních materiálů. „Sklářská slavnost je tradiční
akcí pro všechny milovníky skleněné krásy
a Jizerek. Je pomyslným návratem k historii
a oslavou současného českého sklářství,“ řekla

ředitelka jabloneckého Muzea skla a bižuterie
Milada Valečková.

V kulturním programu se budou v průběhu
celého dne střídat folklórní soubor Nisanka
z Jablonce nad Nisou, divadlo Na klice s po-
hádkami, písně o Jizerských horách uslyšíme
v podání Zlatých holek, skladby mnoha žánrů
nabídne jablonecká skupina Sousedi. „A co by
to bylo za slavnost bez jarmarečních zpěvů? Ty
představí soubor Katastrofální předpověď poča-
sí,“ doplnila pořadatelka Marie Víšková z jablo-
neckého muzea. Horská služba z Bedřichova
zvedne adrenalin všem, kteří budou mít odva-
hu ke slaňování přes Kamenici, a na děti čeká
také hledání pokladu čaroděje Tamanna nebo
projížďky na koni. Program na Kristiánově bu-
de probíhat až do 16 hodin, vstup je zdarma. Výstavy a akce v muzeu

Zajímavou nabídku pro končící léto má ale mu-
zeum i ve své budově v Jablonci nad Nisou. Už
jen do 11. září bude možné shlédnout Vesmír,
výstavu autorského skla a šperku v atraktivním
instalaci Ricardo Hoineffa. Barevná a hravá je
probíhající prezentace tvorby Miluše a Reného
Roubíčkových ke 100. výročí jejich narození.
Pokud se už nemůžete dočkat Vánoc, navštivte
novou expozici vánočních ozdob Svět zázraků.
Ve stálé expozici skla se představují nápojové
sety inspirované 27 členskými státy EU nebo
ukázky prací sklářského mistra Jiřího Pačinka
k jeho 50. narozeninám (jen do 18. září), v ex-
pozici bižuterie najdete extravagantní čelenky,
které pro světové celebrity vytváří Anička Škar-
da.

U příležitosti Dne evropského dědictví v so-
botu 17. září bude muzeum součástí rodinné
poznávací trasy, zdarma budou přístupné stálé
expozice skla a bižuterie. Do celého muzea mů-
žete využít snížené vstupné, stejně jako ve stře-
du 28. září, na Den české státnosti. 

Otvírací doba v září je od úterý do neděle, od
10 do 18 hodin. V úterý 27. září bude muzeum
z technických důvodů zavřeno. (mv)

Jablonecké podzimní slavnosti 2022 /16.–17. září/
Příchod podzimu a jeho úrody oslavíme le-
tos v Jablonci už na sklonku léta. Program
odstartuje v pátek 16. září a těšit se můžete
nejen na tradiční řemeslné výrobky, dobré
jídlo a pití, ale také na koncert Vlasty Redla
nebo divadlo pro děti. 

„Vlasta Redl s kapelou je určitě největším hu-
debním tahákem slavností. Loni byl jeho koncert
v Jablonci kvůli nemoci zrušen, a tak věříme,
že letos uděláme jeho fanouškům o to větší ra-
dost,“ říká za organizátory Petr Vobořil, ředitel
Kultury Jablonec. „Program však obsahuje
i mnoho mladých jmen české hudební a diva-
delní scény, jejichž vystoupení stojí za to vidět
a slyšet,“ doplňuje Vobořil. Vstup na program je
zdarma a probíhat by měl na pódiu před radnicí.

Koláče, selátko, burčák, zelňáky a další dob-
roty, stejně jako ruční a řemeslné výrobky ne-
mohou chybět. Průběh slavností však letos
ovlivní stavební práce v centru města. „Stán-
kový prodej připravujeme tradičně jak na
Mírovém náměstí, tak v sousední Podhorské
ulici a na náměstí Dr. Farského. V některých
místech však probíhají stavební práce, a proto
bude vzájemná ohleduplnost a vstřícnost velmi
důležitá,“ zdůrazňuje Vobořil.

V sobotu 17. září se v Jablonci zároveň otev-
řou zdarma památky a zajímavé historické bu-
dovy. Návštěvníci jabloneckých slavností tak
mohou zavítat na prohlídku radniční budovy,
nechat si vyrazit pamětní žeton v dílnách zdej-

ší uměleckoprůmyslové školy nebo se svézt his-
torickým autobusem.

Program Jabloneckých 
podzimních slavností
Stánkový prodej
Pátek a sobota 9.00–18.00 hodin

Pátek 16. 9. 
10.00 Divadlo Já to jsem: Kolotoč pohádek –

loutkové divadlo pro děti 
11.00 oficiální zahájení slavností

primátorem města Jiřím Čeřovským 
11.05 Mary Jones (Německo) – folk
12.05 Elias and the Shepherds – alternativní folk
13.15 Tereza Balonová – písničkářka
14.15 Divadlo Já to jsem: Červená Karkulka

– loutkové divadlo pro děti
15.30 Skety – moderní vokální soubor
16.30 Cirkus trochu jinak: Cvičme v rytme –

nový cirkus
17.30 Vlasta Redl s kapelou – folkrock

Sobota 17. 9.
10.00 Divadlo Lokvar: Deset černoušků –

loutkové divadlo pro děti
11.00 Black Buřiňos – mladý dixieland 
12.20 Django Jet – swing
13.20 Alena Štěpánová (Vozichet): O starých

dívkách – kramářská píseň

14.00 Frankie & The Deadbeats –
alternativní country 

15.00 Ruda Hancvencl: Bůh ví, jak to bylo –
loutkové divadlo pro dospívající a dospělé

15.55 Thom Artway – alternativní folk 
17.15 Three Wild Guns – rockabilly 

Vyhlídka z radniční věže s průvodcem
V době slavností je možné vystoupat na radnič-
ní věž s průvodcem. Místo srazu a prodej vstu-
penek je v Turistickém informačním centru
v přízemí budovy radnice.

Změna programu vyhrazena. Sledujte prosím
aktualizace na www.kulturajablonec.cz

Jablonecké podzimní slavnosti 2022 pořádá sta-
tutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci
s městskou společností Kultura Jablonec, p. o.

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Foto archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Cirkus trochu jinak, foto archiv Kultura Jablonec
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Přijďte si užít Jabloneckou neděli
Sedmý ročník tradiční přehlídky sportov-
ních oddílů, klubů a volnočasových aktivit
pro děti – Jablonecká neděle se v okolí Měst-
ské haly, plaveckého bazénu a jablonecké
přehrady uskuteční v neděli 4. září.

Sportem nabitou akci s podtitulem Mnoho spor-
tů na jednom místě organizuje společnost
SUNDISK, s. r. o., pod záštitou statutárního
města Jablonec nad Nisou.

Začátek školního roku je obdobím, kdy se dě-
ti rozhodují, jak budou trávit svůj mimoškolní
čas. Jablonecká neděle bude opět jedinečnou
příležitostí k získání přehledu o tom, co město
nabízí. Děti i rodiče si mohou vše vyzkoušet na
jednom místě, promluvit si s trenéry či vedou-
cími oddílů a zájmových organizací. Pro spor-
tovní kluby je toto období velmi důležité z hle-
diska náboru. 

„Pohyb je velmi důležitý, působí na zdraví
a správný vývoj dětí, a organizovaný sport je
jednou z možností, jak jej rozvíjet cíleně.
Jablonecká neděle je skvělá příležitost, aby si

děti vybraly to, co je bude nejvíce bavit,“ kon-
statuje náměstek primátora pro oblast huma-
nitní David Mánek.

Návštěvníci Jablonecké neděle se mohou tě-
šit například na úžasná exhibiční vystoupení
judistů a capoeiristů. Oddíl Vodní záchranné
služby ČČK předvede ukázku záchrany tonou-
cího přímo u přehrady Mšeno.

„Jsem pyšný na to, že díky této akci si svůj
klub vybraly již stovky jabloneckých dětí.
Z vlastní zkušenosti vím, jak je pro život důle-
žité najít si svoje sportovní prostředí, které ne-
jen dětem, ale i nám dospělým nesmírně koře-
ní život,“ uvádí Martin Bauer mladší ze společ-
nosti SUNDISK. 

Během nedělního odpoledne moderátorka
představí jednotlivé oddíly formou krátkých
rozhovorů s trenéry a zástupci jednotlivých
sportovních subjektů. „Těším se, že rodičům
i dětem opět ukážeme, že to v našem městě
sportem žije,“ doplnila Nikola Matějcová ze
společnosti SUNDISK.

Podrobný program na webových stránkách
www.jabloneckanedele.cz

(zb)

Celá akce se koná v rámci místní Agendy 21 a podílí se na ní
statutární město Jablonec nad Nisou a SPORT Jablonec, s. r. o.

V září vás v kinech čeká řada novinek
Jablonecká kina si pro vás na měsíc září
připravila hned několik novinek. Kino Ju-
nior nabídne novou samoobslužnou poklad-
nu, nový prostor k odpočinku a nový rodinný
program BioJunior. Kino Radnice na svém
plátně představí jeden z nejprestižnějších
operních domů na světě, a to Royal Opera
House v Londýně. Zhlédnout tak budete mo-
ci inscenace Královské opery i Královského
baletu.

Kino Junior se po letní přestávce otevře již 9.
září. Hned v prvním týdnu nabídne Ozvěny
z mezinárodního filmového festivalu Karlovy
Vary, kde uvede i několik premiér a jeden ex-
kluzivní dokument.

„Pro rodiny s dětmi je připraven věrnostní
program BioJunior s řadou výhod. Do progra-
mu jsou zařazeny oblíbené rodinné cykly Víken-

dová pohádka, Rodinné představení, Bijásek
a MimiKino a další nové rodinné aktivity, které
představíme v následujících měsících,“ říká ře-
ditel Jabloneckých kin Adam Gody Kocian.

Pro diváky je připravena samoobslužná po-
kladna, kde si budou moci zakoupit vstupenky
na představení. Její použití je snadné, platbu
provedete kartou.

Kino Radnice vás s nadcházejících podzi-
mem srdečně zve na sezonu v Royal Opera
House v Londýně, které budete moci zhlédnout
na velkém plátně kina Radnice a vychutnat si
tak neopakovatelné zážitky z inscenací Krá-
lovské opery a Královského baletu. „Všechna
představení budou plně otitulkovaná, a to včet-
ně přestávek,“ informuje Kocian.

Více informací najdete na webových strán-
kách a sociálních sítích Jabloneckých kin.

(nl)

Divadelní pecky osloví všechny generace
V září se mají příznivci jablonecké divadel-
ní scény opravdu na co těšit. Hostuje hned
několik skutečných super star – Dagmar Pec-
ková, Jiří Langmajer s Anežkou Šťastnou,
Adam Ďurica s Michalem Kindlem, Martin
Kraus, Saša Rašilov, Karel Šíp, Václav Hu-
deček a Martin Hroch. To všechno jsou jmé-
na víc než slavná a doplní je také hypnotizér
Jakub Kroulík a dětské celebrity Spejbl
a Hurvínek i Rarášci.

Chronologicky zářijovou divadelní nabídku za-
hájí výstava obrazů Štefana Škapíka a týž den
večer uvede mladoboleslavská scéna Mistrov-
skou lekci s Dagmar Peckovou v hlavní roli. Ná-
sledující nedělní pohádka Hurvínek a nezvaný
host Divadla Spejbla a Hurvínka bude uvedena
pro velký zájem dokonce dvakrát v jednom od-
poledni. „Fascinující jevištní road-movie Cesta
k vodopádům Divadla Ungelt s Jiřím Langma-
jerem a Anežkou Šťastnou je o hledání cesty
k sobě i k tomu druhému,“ informuje o progra-
mu Radka Slížová, dramaturgyně městského
divadla.

Mnohé nadchne Adam Ďurica, je jedním z nej-
úspěšnějších zpěváků Slovenska, ovšem čím
dál víc fanoušků a fanynek získává v Čechách.

Také letos divadlo otevře své zákulisí při Dnu
evropského dědictví a večer uvede hru o lásce
a přátelství Přítelkyně železnobrodských ochot-
níků. „Seniorům budou patřit Slavné operetní
melodie agentury Lubomíra Havláka. V duchu
nejlepšího anglického humoru se nese kome-
die Už tě mám dost (JT Promotion) s Martinem
Krausem (alternace Martin Písařík) a Sašou Ra-
šilovem v hlavních rolích. Minipárty, to je talk
show na motivy televizního pořadu Všechno-
párty, pochopitelně s Karlem Šípem,“ předsta-
vuje další program divadla Slížová.

Rarášci dobývají dětský svět, na jabloneckém
jevišti s velkoplošnými animacemi, písničkami,
cvičením, jízdou na koloběžce a spoustou ji-
ných atrakcí pro děti. S Rarášky vystoupí také
DPS Vrabčáci. Hypnotizér Jakub Kroulík je
opředen magií a tajemstvím. Sugesci a hypnózu
předvede dokonce na dobrovolnících z publika.
„Zářijovou nabídku uzavře koncert mistrov-
ských houslí Václava Hudečka a člena Britské
cembalové společnosti Martina Hrocha,“ láká
na výjimečný koncert Radka Slížová.

Jablonecká divadelní scéna má tedy rozjezd
po divadelních prázdninách skutečně velkole-
pý. I na abonentní tituly jsou ještě vstupenky
k prodeji. (rs)

Royal Opera House

Foto archiv SUNDISK

Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou
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Učíte výtvarnou výchovu na základní i vysoké
škole, ale jste také metodik prevence. Jak se snou-
bí prevence a výtvarné umění?
Propojení je velké, protože dětem nahlížím do duše
úplně jinou cestou než klasický vyučující. Mám mož-
nost s nimi mluvit, trochu je psychologicky rozebrat
v rámci jejich vlastní tvorby a ony jsou sdílnější. Už
mě neberou jako učitele, který je známkuje, ale větši-
nou jsem parťák. 

Učíte na dvou institucích i tvoříte. Kde na to bere-
te čas?
Protože den má stále 24 hodin, asi nejvíce upozaďuji
výtvarničení. Tvořím většinou o prázdninách. Nejprve
mi trochu delší dobu trvá, než do toho vpluju, ale za-
tím se mi to daří a s úspěchem. 

Výtvarníka si představím jako rozevlátého bo-
héma, učitele jako spíše striktní osobu milující
řád. 
Já jsem striktní. Děti tvrdí, že jsem přísná, já si to
myslím trochu jinak. Chci jen, aby dodržovaly nasta-
vená pravidla. V opačném případě následuje v životě
nějaký trest, stejně tak je to u mě. Myslím, že žáci
chápou, co vyžaduji, a tím pádem mezi námi panuje
pohoda. Děti jsou takové, jak jim my dospělí dovolí-
me. Proto jsou pravidla pro mě důležitá. V životě
i v mé tvorbě.

Jak se dá přísně hodnotit výtvarná práce někoho
jiného?
To není o přísnosti, ale o objektivitě a komunikaci.
Myslím si, že aktivní umělec v roli pedagoga umí na-
jít se studenty či žáky vhodný dialog. O tvorbě je
s dětmi důležité mluvit, pokud se tak neděje a kantor
ohodnotí pouze to, co vidí, je to velmi subjektivní
a může dítěti ublížit psychicky i v náhledu na tento
předmět. 

Ve svých technikách používáte i sklo – zachovává-
te tak věrnost rodnému sklářskému kraji?
Je to jen taková okrajová záležitost. Daleko více tíhnu
ke grafice a tam bych sklo využila jako tiskovou ma-
trici. Měla jsem období, kdy jsem zkoušela, co sklo
dokáže, a tak jsem jej používala při výrobě šperků.
S tím mi hodně pomohl dnes již, bohužel, zesnulý
Petr Svoboda, majitel jedné jablonecké šperkařské fir-
my. Brzy jsem zjistila, že mě to nenaplňuje. Přešla
jsem ke grafice a u té jsem zůstala. 

Co je zdrojem vaší inspirace?
Krajina. Ne celek, ne samotný pohled na krajinu, ale
její jednotlivé fragmenty. Znázorňuji ji i jako celek,
ale když se zadíváte více, je to spíše to, co v krajině
prožívám. Díky svým obrazům nemusím používat
slova, mám ráda, když divák čte, co na obraze vidí.
A je jedno, jestli vidí a cítí něco jiného než já.

Kde mohou lidé vaše obrazy vidět?
Jsou ve sbírce města Volary, Galerie LOVO v Lovosi-
cích a v současné době bude mé dílo zařazeno do
sbírky německé banky Sparkasse. Jinak jsou moje
obrazy hodně v soukromých sbírkách. Na výtvarné
scéně jsem aktivně poměrně krátce, loni to bylo deset

let. Dříve jsem tvořila do šuplíku, než si mé tvorby
všimli dva výtvarníci – Alois Kračmar a Vladimír Ša-
vel, kteří mi pomohli nastartovat profesionální ka-
riéru.

Jste severočeška, přesto jste členkou Asociace jiho-
českých výtvarníků.
To se tak prostě stalo. Právě díky Vladimíru Šavlovi
a výstavě, kterou jsem měla na jihu Čech, mě oslovil
ředitel Asociace jihočeských výtvarníků Vít Pavlík,
zda bych nepřijela na první ročník tamního meziná-
rodního sympozia VWV Volary. Byla to moje premié-
ra a je mi velkou ctí, že jsem nezklamala, zaťala se-
kyrku a dostala se mezi jihočeské výtvarníky. 

V těchto dnech budete přebírat cenu – jakou?
Návrh na ni vzešel právě od Víta Pavlíka. Jde o již 15.
ročník mezinárodní prestižní ceny v rámci trojmezí
Rakousko – Čechy – Německo. Jedenáctičlenná odbor-
ná porota vybírá z každého státu jednoho vítězného
výtvarníka, kterému pak uspořádají výstavu v krás-
ných prostorách kaple sv. Anny v Passově. V ní se pre-
zentuje tvorba všech tří vítězů a následně potom jako
poděkování Sparkasse přebírá jedno dílo do své sbírky
a financuje katalog, který je součástí ceny. Za Českou
republiku jsem z přihlášených výtvarníků s velkým
údivem a respektem vyhrála já. Moje výstava začíná
v Passau 9. září a potrvá do 9. října. Cenu si oficiálně
převezmu 13. září. 

Jste jablonecká rodačka, žijete tady, ale nominovali
vás jihočeši. Nemáte chuť se přestěhovat na jih Čech?
Je tam nádherně. Dostala jsem tam nabídku na práci
učitelky v základní umělecké škole. Ale ne, ne. Zva-
žovala jsem to hodně, ale kořeny mám tady. Mám tu
celou rodinu. I když se mi syn odstěhoval do Prahy,
vrací se zpět. Byla bych hrozně daleko. 

Jana Fričová

Šárka Coganová 
Díky obrazům nemusím používat slova

■ Osobnost Jablonecka

Výtvarnice, pedagožka a metodik prevence. To je Šárka Coganová, která učí výtvarnou výchovu
na ZŠ Arbesova a externě ji přednáší na Katedře výchov umění Pedagogické fakulty UJEP
v Ústí nad Labem, vystavuje v Česku i v zahraničí a 13. září přebírá v německém Passau
prestižní mezinárodní cenu Junge Kunst/Mladé umění – Umělecký projekt Sparkasse Passau,
BBK Dolní Bavorsko (Sdružení výtvarných umělců) a Spolku umělců v Pasově 2022.

■ Z knihovny
Barbora Lašťovková 
a kolektiv.: Pražský uličník
Pražský uličník je publikace urče-
ná široké čtenářské veřejnosti.
Svým tématem a zpracováním to-
tiž poslouží nejen jako užitečná
pomůcka pro profesionální histo-
riky či úřady a instituce, ale najde
si své příznivce i v řadách amatér-
ských zájemců o pražské dějiny.
Podává přehled existujících i za-
niklých názvů pražských veřej-
ných prostranství včetně starších
pojmenování, vysvětlení jejich pů-
vodu a časového zařazení. Knihu
provází bohatý obrazový materiál -
téměř 500 historických a součas-
ných fotografií, vedut, plánů a por-
trétů. 

Začíst se, či si knihu jen prolisto-
vat lze každý všední den ve studo-
vně v příze mí knihovny od osmé
do osmnácté hodiny.

■ Krátce
Mystery shopping
Turistické infocentrum je zpravid-
la prvním místem, kam návštěvník
zavítá, aby se blíže seznámil s lo-
kalitou. Úroveň certifikovaných in-
formačních center je proto každo-
ročně monitorována agenturou
CzechTourism. Skrytá kontrola, tzv.
Mystery shopping, probíhá o prázd-
ninách, kdy je ve městě největší kon-
centrace turistů. Začátkem srpna
zavítala i do Jablonce a zaměřila se
nejen na vybavení, čistotu a celko-
vý dojem z infocentra, ale přede-
vším na přístup pracovníků, jejich
znalosti a přehled o daném regio-
nu, ochotu a vystupování. Jablonec-
ké infocentrum získalo v celkovém
hodnocení 100 %. To svědčí o tom,
že jsou turisté v Jablonci opravdu
vítáni. Přijďte se přesvědčit i vy. 

Hlaste nepořádek
Od září budou lidé ve městě potká-
vat nové logo pro platformu Lepší
Jablonec. Objevovat se bude zvláš-
tě na autech týmů, které se starají
o úklid ve městě, někdy bude spo-
jen s QR kódem aplikace. 

Lepší Jablonec je aplikace umož-
ňující rychlou komunikaci s úřa-
dem s přesným označením místa,
kde se nějaký nešvar nachází. 

„Cílem použití nového loga je
zviditelnit Lepší Jablonec a na-
směrovat občany, aby k zasílání
svých požadavků, stížností spoje-
ných s fotografiemi místa používa-
li především tuto platformu, neboť
komunikace jejím prostřednictvím
je velmi rychlá,“ říká vedoucí kan-
celáře tajemníka Martina Vacková. 

Foto archiv Šárka Coganová
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■ Ohlédnutí
Vydařené léto
Jablonečtí senioři nepolevili ve
svých aktivitách ani během prázd-
nin. Vyrazili například na různé
výlety, které jsou čím dál tím více
oblíbenější. Série výletů pod ná-
zvem Putování za řekou byla zahá-
jená hned na počátku prázdnin.
Prvním cílem byla řeka Nisa.
Trasa v délce 2,5 km vedla z An-
dělské Hory u Chrastavy kolem
Nisy na zříceninu hradu Hamr-
štejn. Další Putování za řekou za-
vedlo jablonecké seniory do okolí
Kamenice. Z Plavů vedla cesta
Palackého stezkou do Navarova
a byla dlouhá 5 km. Vládlo krásné
počasí a dobrá nálada. I další dva
výlety za řekami, konkrétně do
okolí Jedlové a Pěnčínského poto-
ka, se ve všech ohledech vydařily.
Výletníci v krásné přírodě nasčíta-
li šest a tři kilometry. Putování za
řekou volně navázalo na Jablonec-
ké perličky, kratší procházky po
městě a okolí. O atraktivitě těchto
aktivit svědčí i fakt, že zájemci
o pěší výlety přišli s dalšími nápa-
dy na lákavá místa nejen v okolí
řek. Pohybu bylo v létě mnohem
více. V pondělí 11. července se
skupina zdatných turistů vydala
na výlet pro náročné. Přes třináct
kilometrů ušla náročným terénem
kolem zříceniny hradu Roimund,
přes Vápenný lom a Trávníky na
zastávku vlaku ve Zdislavě. Kon-
cem měsíce srpna navštívili dámy
a pánové z Jablonce Prahu. Zasta-
vili se nejdříve na Malvazinkách
a kolem Bertramky došli k zahra-
dě Portheimka, dále pak k lípě ma-
lolisté, takzvaného stromu dobré
vůle, který připomíná osobnost
Olgy Havlové. Tradiční letní výlet
do hlavního města byl zakončený
příjemným posezením s obědem
a cestou zpět domů. 

Nabitý program byl i v klubech
seniorů na Palackého, Božence,
Novoveské a v Kokoníně, kam jsou
všichni zájemci zváni i během
podzimu a zimy. Počasí v červenci
dovolilo grilovat na zahradách,
jedná se o aktivitu, která je vždy
velmi vyhledávaná. Dává totiž pro-
stor k přátelskému setkání a po-
povídání. Stejně tak tomu bylo
i v rámci autobusového zájezdu do
Černous u Frýdlantu s hudebním
překvapením. Hostem byla sólist-
ka opery divadla F. X. Šaldy v Li-
berci, Věra Poláchová. Zvolila
skvělý repertoár od klasiky, přes
filmové a muzikálové melodie až
po swing i pop. Zmíněné kluby se-
niorů jsou otevřené všem zájem-
cům z Jablonecka. Na Palackého
a Novoveské se bude během září
a listopadu hrát, zpívat i tančit.

Informace jsou součástí měsíčního
plánu, nebo na telefonním čísle
728 616 492. 

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

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

V týdnu od 26. do 30. září pro-
běhne Setkání seniorů, dříve zná-
mé jako Týden seniorů. Připravuje
se například setkání se známou
osobností nebo „braní“ s muzikou
v Hotelu Praha. Letos bylo jako té-
ma zvolené Citrónobraní. Meziná-
rodní den seniorů připadá na 1. říj-
na. O týden později se chystá Týden
sociálních služeb, což je akce celo-
republiková. Organizuje ji Asociace
poskytovatelů sociálních služeb

a Ministerstvo práce a sociálních
věcí. Letošní podtitul zní Nejste
v tom sami. 

Změna v Radě starších
V Jablonci nad Nisou se už léta
schází Rada starších, která krom
jiného iniciuje a navrhuje řešení
významných otázek života seniorů
v Jablonci nad Nisou. Rada star-
ších je poradním orgánem ředitel-
ky Centra sociálních služeb a tvoří
ji vedoucí klubů seniorů a zájmo-
vých skupin. Jednou z nich jsou
i Senioři ČR, dříve známí jako Svaz
důchodců. Vedoucí byla několik let
Ludmila Caránková. Jelikož Senio-

ři ČR v Jablonci nad Nisou ukon-
čují svoji činnost, přišla se paní
Caránková rozloučit i s kolegy a ko-
legyněmi v Radě starších. Předsed-
kyně RS poděkovala za spolupráci
a připomněla, že dosavadní členo-
vé skupiny Senioři ČR mají dveře
otevřené v jakémkoli klubu senio-
rů v Jablonci nad Nisou.

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Klub jabloneckých seniorů
Informace na 
tel. 728 616 492
8. 9. /čtvrtek/
Výlet do Turnova – Synagoga,
bývalá židovská čtvrť, židovský
hřbitov. Podrobnosti budou
sděleny zájemcům.
Registrace kdykoli na 
tel. č. 728 616 492.

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
21. 9. /středa/ 7.00 hodin
Autobusový výlet Kudowa Zdroj
(PLR – trhy) a Ratibořice –
Babiččino údolí, odjezd z Horního
nám.
Výběr 300 Kč proběhne 8. 9. od 14
do 16 hodin v kavárně Floriánka,
info tel. 602 630 913

22. 9. /čtvrtek/ 15.00 hodin 
Přednáška PhDr. P. Nový –
Historie sklářství a bižuterie
na Jablonecku – malý sál CSS,
zveme i ostatní veřejnost.

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

Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu 
tel. 739 550 083
Od 7. 9. každou středu 
od 10.00 hodin
Setkání ve spolkovém domě – jen
pro členy – cvičebna CSS.

22. 9. /čtvrtek/ 
Výlet do ZOO Dvůr Králové nad
Labem – vyhrazeno pro členy. 

Výlet Černousy, foto CSS

Putování za řekou, foto CSS Grilování KS Palackého, foto CSS

Trénink hry mölkky, foto CSS



(18)

jablonecký měsíčník září 2022

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

1. září 1922, 240, strana 1, 4, 7, 8, R, V
Praha. Nová vláda. Poslanec Dr. Švehla se sta-
ne ministerským předsedou. TGM mu dal vy-
brat: buď převezme úřad, nebo se vypíší nové
volby. Do vlády s ním vstupuje Dr. Rašín jako
ministr financí.

Jablonec. Pokus o sebevraždu v přehradě.
Včera večer okolo 8. hodiny se vrhl z hráze do
vody 43letý dlaždičský pomocník Josef Krause.
Ve vodě se však rozhodl, že chce žít dál. Zachy-
til se kamenů hráze a volal o pomoc. Kolem-
jdoucí okamžitě přenesli k hrázi záchranný vor.
Přivolané sanitní mužstvo dobrovolných hasičů
pak pana Krause převezlo do nemocnice. To by-
lo poprvé, co vor, pořízený k záchraně života to-
noucích, posloužil svému účelu.

Inzerát. Tichého společníka s 5 000 K hledá
barvírna perlí. Zn. Rychlé rozhodnutí.

Inzerát. Hledám vzdělanou dámu pro tři děti
na místo hospodyně. Paní Emmy Hechtler, Ame-
rická tančírna.

2. září 1922, 241, strana 1, R
Praha. TGM přivítal včera na zámku Lány
jugoslávského krále Alexandra. Setkání mani-
festuje bratrství slovanských národů, suvereni-
tu a nezávislost.

3. září 1922, 242, strana 1, R
Jablonec. Z divadelní kanceláře. V divadelní
sezóně 1922 – 1923 budou uvedena dramata:
Franz Schiller – Wilhelm Tell, Don Carlos,
Marie Stuartovna, od W. Goetha a dalších asi 30
her; Wagnerovy opery Bludný Holanďan,
Lohengrin (s novými kostýmy), Mozartův Únos
ze serailu a 10 dalších, z operet Bratránek
z Batávie, Královna tanga a 20 dalších.

4. září 1922, 243, strana 1, 5, V
Itálie. Militantní jednání fašistů. V Janově
a Milánu vypukly nepokoje. V přístavu Ancona
se přístavní dělníci přidali k fašistům.

7. září 1922, 246, strana 5, V
Sport. DSK Jablonec × RSK Liberec 2:1 (1:1).
S napětím sledované utkání rozhodlo o župním
vítězství v náš prospěch. Našemu mužstvo přá-
lo štěstí – i když nenastoupil Meissner. Boj byl
tvrdý. Obránci byli sebejistí, z útočníků nejlep-
ší Rudolf a Wolf. Liberec dal svůj jediný gól již
ve druhé minutě, potom byl jeden hráč zra-
něn. Hru rozhodl 10 minut před koncem Popo-
witsch.

8. září 1922, 247, strana 1, 2, R
Jablonec. Těžká krize v jabloneckém průmys-
lu a jeho požadavky. Komerční rada Max
Rafael, zástupce grémia jabloneckých exporté-
rů, obšírně líčí finanční krizi a nezaměstnanost
v našem okrese. Kritizuje vysoké dopravní
a poštovní tarify. Hrozí odchod mnoha firem do
zahraničí. Podpora pro nezaměstnané činí
10 K na hlavu – z toho se nedá žít.

9. září 1922, 248, strana 1, 2, R
Jablonec. Nucený výsek na zdejších jatkách na-
bízí bezvadné hovězí maso – 13 K/kg. Přineste si
sebou papír na zabalení. K dispozici je 130 kg.

Inzerát. Hovězí maso 14 K/kg u Karla Brixiho,
V Luzích 12.

19. září 1922, 258, strana 6, 7, 8, V
Ze světa. Kanibalismus v Rusku. Vláda před
nějakou dobou ustavila komise pro vyšetřování
stále se množících případů lidojedství. Shledala
300 prokázaných případů, které rozdělila na tři
skupiny. A. Izolované případy, kdy byl příči-
nou hlad. Viníci často na svůj čin zapomenou.
B. Vyhrabování mrtvol – pachatelkami jsou vět-
šinou ženy, někdy i velmi mladé dívky. C. Vraž-
dy za účelem opatření masa. Pachatelé často
pocházejí z nejnižších vrstev. Sověty (rady) se
zprvu pokoušely tyto případy soudit – ale teď je
často vydávají na pospas lidovému hněvu – vý-
sledkem je lynčování.

Inzerát. Kino Fortuna hraje od 20. 2. drama Za-
váté stopy aneb Osud nemanželského dítěte. Dě-
tem a mládeži vstup zakázán! Dále se hraje film
Dr. Theodor Herzl – vlajkonoš židovského náro-
da. Jen dva dny v sedm hodin večer – 20. a 21. 9.

Inzerát. Kino Metropol hraje od 20. 2. senzační
drama Král železnic a veselohru Teta z Brazílie.
Dětem a mládeži nepřístupno!

20. září 1922, 259, strana 1, 2, R
Nezaměstnanost stoupá. V Pojizeří propustila
firma Schmidt 900 dělníků a dělnic. Firma
Schick v Litvínově zkrátila pracovní dobu na
34 hodin v týdnu, firma Rieger na 36 hodin. Ve
Vysokém nad Jizerou zastavila výrobu firma
Kramář a spol. TGM hovořil v Semilech s vy-
branou skupinou podnikatelů a dělníků.

Smržovka. Zavedení cvičení pro ženy. Zdejší
tělocvičná jednota pozvala nadšené ženy na před-
běžnou poradu. Počátky cvičení žen sahají do
roku 1889, kdy byla ve Frankfurtu nad Moha-
nem založena první dámská tělocvičná jednota.

21. září 1922, 260, strana 5, V
Rychnov. Podzimní tělocvičná exhibice se odeh-
rála 18. 9. v tělocvičně v hostinci Vereinshalle
Slavnostní průvod šel od školy přes náměstí
k hostinci za zpěvu turnerských písní. Pod ve-
dením náčelníka Konrada Henleina svižně a za
hudebního doprovodu zacvičili žáci a žákyně.
Cvičení na nářadí vedl Ludwig Seidel. Dívky
v lidových krojích půvabně zatančily lidové
tance, které s nimi nastudoval Konrad Henlein.

22. září 1922, 261, strana 5, 8, V
Liberec. Ze soudní síně. Krádež korálků. Mač-
kář Anton Ludvig, nar. roku 1858 v Lučanech,
ukradl postupně své šéfové-obchodnici se skle-
něným zbožím Anně Hübnerové z Hraničné – ko-
rále v hodnotě 4 000 K. Soudní senát jej odsou-
dil na 3 měsíce těžkého žaláře.

Inzerát. Těžkým časům vzdoruje Americká
tančírna ve Vídeňské 53! Každý večer od 10 ho-
din zde vystupují prvotřídní umělci. Po první
hodině v noci nekonečný tabarin! Nálada a mo-
derní tance! Všichni tančí shimmy!

29. září 1922, 268, strana 7, 8, V
Likvidační výprodej firmy Ludwig Lederer,
Podhorská 21. 2 000 m košilového flanelu –
1 metr/7,50 K. 500 m jemného rumburského
šatového barchetu, šíře 80 cm, na prádlo, blůzy
a šaty – 1 metr/13,50 K.

R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V letošním roce si připomínáme 90 let od
narození cestovatele, horolezce, dobrodru-
ha, publicisty a fotografa Gustava Ginzela
(1932–2008). Jeho jméno je především spoje-
no s Jizerskými horami, a proto se i městská
knihovna rozhodla téma vědomostní soutě-
že roku 2022 Znáte – víte – tušíte věnovat té-
to osobnosti. V každém čísle Jabloneckého
měsíčníku bude zveřejněna jedna soutěžní
otázka.

Na ni mohou čtenáři odpovídat prostřednictvím
webových stránek knihovny v sekci soutěží,
tentokrát do 15. září. Vyhodnocení každého ko-
la proběhne losováním ze správných odpovědí.
Soutěží se o drobnou cenu. Ceny do soutěží kni-
hovny byly pořízeny z finančního příspěvku
kanceláře primátora statutárního města Jablo-
nec nad Nisou. 

Více informací získáte na webové stránce:
https://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihov-
na-pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/

Správná odpověď z prázdninového kvízu:
V srpnu roku 1995 shořel do základu Hnojový
dům. Gustav Ginzel tak přišel o všechny kurio-
zity, cennosti a diapozitivy. Ztratil tak veškerou
motivaci a stal se apatickým. Z Jizerky se od-
stěhoval a konec života strávil u své sestry
Friedelind v německém Kemptenu.

Výhercem prázdninové otázky je čtenář Petr
Bartoň.

Otázka na září
Gustav Ginzel byl všestranný člověk a zajímaly
ho různé vědní obory. Zároveň byl také sběra-
telem, mnohdy zvláštních předmětů. Proslave-
ný byl hlavně svými:

a) dopisními obálkami

b) razítky

c) poštovními známkami

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

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Slavíme 135 let rozhledny Slovanka! Dne 14. srp-
na 1887 proběhlo slavnostního otevření rozhledny
Slovanka. V onom památném dni sem přišlo na pět
tisíc lidí a na dobrovolném vstupném se vybralo do-
konce víc, než kolik stála samotná stavba. Dobová
pohlednice archiv Graphis
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■ Jablonecké maličkosti LXXII.

Patří bytostně do Jablonce nebo sem vlastně
nepatří? Getsemanská zahrada u fary u sva-
toanenského kostela. Nebyla sice pro toto
město stvořena, ale před šesti desítkami let
s ním vlastně tak trochu náhodou, ale velmi
pevně splynula. Pískovcové sloupky z České-
ho ráje hladce vrostly do žulové zdi naproti
nejstaršímu jabloneckému kostelu. Kdekdo
by si proto mohl myslet, že je to tak odjakživa. 

Sousoší tvořící výjev z jeruzalémské Get-
semanské zahrady je již léta sousedem
staré jablonecké fary. Jenže původně bylo
vytvořeno pro úplně jiné místo. Roku
1829 jej vytesal Ignác Martinec, kamenic-
ký mistr ze Sestroňovic u Frýdštejna, na
objednávku rádelského obchodníka s pří-
zí Ferdinanda Hübnera a jeho syna. Ti
prý při jedné ze svých cest za obchodem
uviděli podobné sousoší pod Křížovou
horou v Jiřetíně pod Jedlovou a přáli si
mít něco podobného ve své vesnici. Na
pozemek mezi domy č. 71 a 67 na Rádle
tak byla umístěno sousoší znázorňující
poslední noc před zatčením Ježíše. Kris-
tus zde byl klečící a modlící se; vedle něj
tři sochy apoštolů – spící sv. Petr s mečem
v ruce a sv. Jakub a sedící postava sv. Jana.
Zajímavé je, že v souboru byl Kristus zná-
zorněn hned dvakrát – kameník Martinec
stvořil i výjev Agónie: Ježíše loučícího se
s matkou. Součástí byl i pylon s andělem
držícím kalich hořkosti, stojící na kruho-
vém podstavci, jenž připomíná mlýnský
kámen, a dále pak dvojice andílků na
sloupech oplocení a dvě klasicistní vázy.
Na Zelený čtvrtek a Velký pátek ke Getse-
manské zahradě, které Němci někdy říká-
vali také Oelgarten čili Olivetská zahrada,
každoročně táhla procesí od rádelské kaple.

Po 2. světové válce ale vzácná ukázka li-
dové kamenické práce zůstala bez většího
zájmu, chátrala a trpěla útoky vandalů.
V šedesátých letech byla sice prohlášena
za kulturní památku, ale krátce na to ji

silně poškodili rozjaření mladíci: „Dodnes na
Rádle žijí, dostali tehdy jen nějakou malou po-
kutu,“ vzpomínali nedávno v tamní hospodě pa-
mětníci, ale jména oněch nerozvážných si radě-
ji nechali pro sebe, neboť vše již zahladil čas
a pozdější opravy soch. Jablonečtí etnografové
a regionální badatelé Josef Václav a Jana Schey-
balovi tehdy – nejčastěji se uvádí rok 1966 –
sousoší zachránili a přesunuli do zahrady je-

jich tehdejšího domu – k faře u kostela svaté
Anny v Jablonci nad Nisou. 

Po přemístění do Jablonce byla památka čás-
tečně obnovena, následně pak byla restaurová-
na ještě v letech 1977, 1991, 2005, 2012 a 2014.
Přestože jabloneckým kamenem je žula a ne
pískovec, tak s městem doslova srostla právě
díky citlivému umístění u domu Scheybalo-
vých. Pozoruhodné je, že ani Rádelští ovšem na

Getsemanskou zahradu zcela nezapo-
mněli. V roce 2014 se Rádlo stalo Vesnicí
roku Libereckého kraje a společně s tím-
to uznáním postoupilo mezi 14 nejlep-
ších vesnic do celorepublikového klání
a obdrželo půlmilionovou prémii. A prá-
vě ta byla použita velice symbolicky – ja-
ko základ fondu pro vytvoření kopií soch
původní rádelské Getsemanské zahrady.
Dnes se už jen málo ví, že při realizaci
projektu starosta Miroslav Šikola odhod-
laně překonával řadu překážek: složité
financování, nevyjasněné majetkové po-
měry sousoší, složitou výrobu forem
i různá povolení. Celá věc se táhla dlou-
hé měsíce. A zejména ony nejasné ma-
jetkové poměry nakonec vyvolávaly
u Rádeláků zásadní otázku: „A není ona
ta Getsemanská zahrada náhodou nako-
nec pořád naše?“ Dobře to vše dopadlo;
všichni se nakonec usmířili, sochy zůsta-
ly v Jablonci. Ty nové pak byly vyrobeny
v zákupské dílně restaurátora Jana
Fedorčáka jako věrné repliky původních
a v celé kráse se vrátily na Rádlo, kde by-
ly na sklonku roku 2014 slavnostně od-
haleny na návsi u kostela. A restaurátor
Jiří Kudrna přitom odborně vyčistil
a částečně i opravil originály, které jsou
snad nadobro spojeny se zahradou u do-
mů manželů Scheybalových, kteří je kdy-
si zachránili. Přes léto se tam krásně
snoubí s kvetoucími růžemi a náprstníky
a stráží odkaz obou známých jablonec-
kých etnografů.

Marek Řeháček

Getsemanská zahrada

Kresba Petr Ferdyš Polda

Sochař Oldřich Plíva je těsně spjatý s Jab-
loncem nad Nisou, kde prožil téměř celý svůj
bohatý tvůrčí život. V autorově rodišti má-
me možnost se setkávat s jeho sochami nejen
v parcích a na sídlištích, ale také na samo-
statných a kolektivních výstavách, které se
v Jablonci nad Nisou opakovaně konají.
V letošním roce budou Plívovy sochy k vidě-
ní v Městské galerii MY, kde autor v minu-
losti již vícekrát vystavoval. 

Důvodem ke zmíněnému ohlédnutí je padesát
let Plívovy samostatné umělecké činnosti.
Sochař ji zahájil v roce 1972, poté co úspěšně
absolvoval studia na sklářské škole v Železném
Brodě a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v Praze, v ateliéru profesora Stanislava Liben-
ského. 

Své sochy vytváří Oldřich Plíva z kamene, be-
tonu, bronzu, ale zejména ze skla. K tomuto
materiálu, tradičně používanému v jeho do-
movském kraji, se obrací nejčastější. Využívá
bohaté škály výrazových prostředků, které mu
sklo nabízí, stejně tak volí i různé způsoby jeho
zpracování. 

Půl století trvající tvůrčí cesta Oldřicha Plívy
je charakteristická mimořádnou přímočarostí.

Jeho tvorba připomíná kompaktní stavbu vy-
tvořenou na základě několika základních myš-
lenek a určujících principů, které autor trvale
ctí a novátorsky rozvíjí. V tomto smyslu je jeho
tvorba zdravě konzervativní, spojená s tradice-
mi moderního umění 20. století, prosta vší na-
hodilosti a improvizace.

Součástí letošního bilancování je vydání umě-
lecké monografie, která nabízí přehled dosavad-
ní Plívovy tvorby. Pečlivě připravenou publikaci
si zájemci budou moci zakoupit během výstavy
v Městské galerii MY. 

Na komorně koncipovanou výstavu, která bu-
de probíhat od 15. září do 15. listopadu, naváže
koncem letošního roku další prezentace soch
Oldřicha Plívy ve výstavních prostorách Factory
Nisa ve Mšeně nad Nisou.

O kvalitě Plívovy tvorby svědčí mimo jiné po-
četné zastoupení ve sbírkách řady významných
muzeí a galerií u nás i v zahraničí. Nyní bude-
me mít příležitost vidět sochy Oldřicha Plívy opět
v Jablonci nad Nisou. 

Věříme, že vzbudí v návštěvnících galerie klad-
né emoce, uspokojí potřebu souladu a harmonie
a přispějí k pocitu radostného prožívání věcí
kolem nás.

(MGMY)

Ohlédnutí za tvorbou Oldřicha Plívy

Foto archiv MGMY
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Již sedmnáctý ročník tradiční akce nadchá-
zejícího podzimu Jablonecké vinobraní
a dýňobraní s atraktivním kulturním pro-
gramem pro celou rodinu se uskuteční v pá-
tek 16. září v Domě vína ANNOVINO v Ko-
menského ulici.

„Přehlídka stovek vyřezávaných dýní z více jak
35 základních, mateřských a speciálních škol
z Jablonce a okolí. To činí akci dýňobraní na-
prosto unikátní v celé České republice,“ říká
Petr Krejčík, marketinkový ředitel ANNOVINO,
a dodává: „Letošní téma jsou opět strašidla
a hororové bytosti.“

Na pátek 16. září je plánováno zábavné odpo-
ledne s dýněmi a soutěžemi pro děti. Do rukou
primátora města bude předán hrozen úrody.
V nabídce budou chlazené odrůdové burčáky,
ochutnávka a prodej moravských vín včetně
specialit, gastronomické pochutiny, posezení
v moravských sklepech pod Domem vína. „Ve
večerních hodinách se uskuteční tradiční dýňo-
vý ohňostroj,“ zmiňuje atrakci spojenou s akcí
Krejčík.

Událost se koná pod záštitou statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou. Aktuální program na-
leznete na webu www.annovino.cz/dum-vina-
jablonec/, nebo na www.dum-vina.cz. (end)

Vinobraní a dýňobraní třetí víkend v září

Foto archiv Dům vína

V úterý 6. prosince 2022 bude v rámci slav-
nostního společenského večera dobrovolníkům
Libereckého kraje udělena cena Křesadlo 2022,
která je symbolem vykřesané jiskřičky lid-
ství. Oceněni budou ti, které navrhnete prá-
vě vy. 

Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo dobro-
volně věnuje svůj čas a energii veřejně pro-
spěšné činnosti, pošlete jeho nominaci. Cenu
vybraní jedinci převezmou z rukou význam-
ných představitelů Libereckého kraje ve spolu-
práci se zástupci podnikatelské a veřejné sféry.
„Těšíme se na zaslané příběhy, které jsou kaž-
doročně ukázkou bohaté občanské angažova-
nosti našich spoluobčanů a příkladů dobré praxe
dobrovolnických služeb v Libereckém kraji,“
říká Jana Preislerová, koordinátorka dobrovol-

nictví v Komunitní středisku KONTAKT Libe-
rec, p. o., které soutěž vyhlašuje.

„Návrhy by měly obsahovat charakteristiku
a kontaktní údaje navrhovatele (právnické ne-
bo fyzické osoby). Základní osobní údaje a kon-
taktní spojení na kandidáta ceny Křesadlo 2022.
Popis činnosti kandidáta ceny a hlavní důvody
pro jeho navržení. Podmínkou udělení ceny je
souhlas kandidáta se zveřejněním jeho jména
a hlavního důvodu, proč byl na cenu navržen,
spolu se souhlasem být kontaktován médii,“
vysvětluje způsob nominace Preislerová.

Vaše nominace zašlete na e-mailovou adresu:
dobrovolnik@ksk.liberec.cz nebo písemně na
Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.,
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 nejpozději do
30. 9. 2022. Formulář pro nominaci vašeho do-
brovolníka a další doplňující informace nalez-
nete na webu http://www.ksk-liberec.cz.

(jp, end)

Nominujte osobnosti na Křesadlo 2022

Ocenění posledního ročníku akce Křesadlo 2021.
Foto Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p. o.

Diakonie Českobratrské církve evangelické
je celorepublikovou organizací, která navá-
zala v roce 1989 na tradici předválečné Čes-
ké Diakonie. 

Působí dnes ve 200 zařízeních po celé naší ze-
mi. Jablonecká Diakonie zahájila svou činnost
v roce 2007. Své výročí oslaví s veřejností 8. září
na dni otevřených dveří. 

„Navázali jsme tak na projekt místního evan-
gelického sboru a začali poskytovat pečovatel-
skou službu všem, kdo chtějí i přes svůj věk
a hendikep zůstat co nejdéle ve svých domác-

nostech. V roce 2009 jsme otevřeli klub Kruháč
pro děti a mladé lidi, trávící svůj volný čas na
ulici. Od roku 2014 poskytujeme podporu rodi-
nám a osobám pečujícím o děti, které se dlou-
hodobě nacházejí v tíživé situaci a mohou tím
trpět. V roce 2017 jsme otevřeli druhý nízko-
prahový klub Cajk ve Frýdlantu,“ říká Monika
Chalupecká, zástupkyně ředitelky a Diakonie
Českobratrské církve evangelické. 

Denně jablonecká Diakonie podporuje kolem
120 potřebných osob. „Cílem je vždy člověk,
který s naší dopomocí může žít běžný život ja-
ko jeho vrstevníci. Za dobrou prací Diakonie

stojí naši pracovníci. Zakládáme si na fortelnos-
ti, týmové spolupráci i respektu k našim klien-
tům,“ uvádí Chalupecká.

Již desátým rokem uděluje Diakonie ve spo-
lupráci se statutárním městem Jablonec nad
Nisou a Centrem sociálních služeb ocenění Jab-
lonecká pečovatelka. Toto uznání náročné a to-
lik potřebné práce již obdrželo na sedmdesát
žen a dokonce i dva muži. 

„Naším heslem je: Pomoc má mnoho tváří.
Děkujeme všem našim podporovatelům, přede-
vším statutárnímu městu Jablonec nad Nisou,
Centru sociálních služeb a dalším poskytovate-
lům, se kterými spolupracujeme. Dále pak Li-
bereckému kraji, mnoha firmám, nadacím
i jednotlivým dárcům. Bez této podpory by ne-
byla činnost střediska možná,“ je si vědoma zá-
stupkyně ředitelky a dodává: „Zveme vás na
den otevřených dveří ve čtvrtek 8. září od 13 do
17 hod na adrese: 5. května 193/2. Následovat
bude oslava s krátkým zamyšlením a poseze-
ním s občerstvením.“ 

(ma)

Jablonecká Diakonie slaví 15 let

Foto archiv Diakonie Jablonec

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

4. 9. /neděle/ 14.00–18.00 hodin
JABLONECKÁ NEDĚLE
Na parkovišti městské haly a plaveckého
bazénu a v přilehlém okolí se koná
šestý ročník Jablonecké sportovní
neděle. Více na 15. straně.

FUTSAL
23. 9. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA JABLONEC 
– FC BETIS KADAŇ
Futsal 2. liga západ, 1. kolo, centrkurt.

HÁZENÁ
24. 9. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ SOKOL ÚVALY
II. liga dorost, centrkurt.

24. 9. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– DHK BANÍK MOST
II. liga muži, centrkurt.

JUDO
1.–2. 10. /sobota a neděle/
MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ A ŽEN,
DRUŽSTEV DOROSTENEK
A SAMURAJSKÁ KATANA
Pořádá Judo klub Jablonec n. N., z. s.,
celá hala.

VOLEJBAL
23. 9. /pátek/ 18.00 hodin
TJ BIŽUTERIE
– VOLEJBAL RUDOLFOV
1. liga žen, kurt č. 4

24. 9. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE
– VOLEJBAL RUDOLFOV
1. liga žen, kurt č. 4

Stadion Střelnice
U Stadionu 1/4586, Jablonec n. N.
466 01, www.sportjablonec.cz

ATLETICKÝ STADION
www.atletikajbc.cz

4. 9. /neděle/ 10.00 hodin
FINÁLE KRAJSKÉHO PŘEBORU
DRUŽSTEV STARŠÍHO ŽACTVA

Pořádá AO TJ LIAZ ve spolupráci
s KAS Liberec.

10. 9. /sobota/ 10.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČECH DRUŽSTEV
DOROSTU
Akce se zúčastní první dvě družstva
z přeborů krajů Středočeského, 
Ústeckého, Libereckého,
Královehradeckého a Pardubického.
Pořádá AO TJ LIAZ ve spolupráci ČAS.

14. 9. /středa/ 16.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
MLADŠÍHO ŽACTVA
4. kolo, pořádá AO TJ LIAZ 
ve spolupráci s KAS Liberec 

17. a 18. 9. /sobota a neděle/ 
11.30 a 9.45 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY ŽAKŮ A ŽÁKYŇ
Na startu bude přes 600 mladých
nadějí atletiky. Pořádá AO TJ LIAZ
ve spolupráci s ČAS.

FOTBALOVÝ STADION
www.fkjablonec.cz
Termín utkání týmů FK Jablonec se
vzhledem k TV přenosům může změnit.

27. 8. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – BANÍK OSTRAVA
5. kolo, FORTUNA : LIGA

31. 8. /středa/ 17.00 hodin
FK JABLONEC
– AC SPARTA PRAHA
6. kolo, FORTUNA : LIGA

10. 9. /neděle/ 16.00 hodin
FK JABLONEC 
– HRADEC KRÁLOVÉ
8. kolo, FORTUNA : LIGA

AREÁL BŘÍZKY

FOTBAL
www.fkjablonec.cz

3. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B
– SK SPARTA KOLÍN
5. kolo, FORTUNA : LIGA

10. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – FK PŘEPEŘE 
6. kolo, FORTUNA : LIGA

24. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – SK BENEŠOV
8. kolo, FORTUNA : LIGA

Free time activites
www.radimstryncl.cz, tel. 777 634 221

Městská sportovní hala Jablonec n. N.
CVIČENÍ S RADIMEM
čtvrtek 18.30–19.30 hodin
POWER-CLASS
Cvičení pro ženy a muže na zvýšení 
tělesné a psychické kondice.

Tělocvična ZŠ Šumava
VŠESPORTOVNÍ KROUŽEK
SPORTÍK
Středa 16.00–17.00 hodin
Určeno pro kluky a holky od 6 do 12 let.

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5, tel. 728 761 563, 
604 647 315
Pravidelné cvičební hodiny v týdnu.
Přesný rozvrh bude uveřejněn
ve vývěsce sokolovny, přihlášky přímo
před lekcí.
RODIČE A DĚTI
úterý a pátek 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin
PŘEDŠKOLÁCI
čtvrtek 16.30–17.30 hodin
SOKOLSKÁ GYMNASTIKA 7–10 LET
úterý 16.00–17.30 hodin
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
čtvrtek 15.30–17.00 hodin – 6–9 let
čtvrtek 17.00–19.00 hodin – 9–13 let 
PARKOUR
středa 16.30–17.30 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
pondělí a čtvrtek 9.30–10.30 hodin
úterý 16.30–17.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ
úterý a čtvrtek 17.30–18.30 hodin

Aerobik Elán
Tel. 603 812 214, 
brezinova.dasa@gmail.com

Městská sportovní hala u přehrady
Cvičení od 5. září. Vstupné 50 Kč,
rezervace není nutná.
pondělí 19.00–20.00 hodin 
CALANETIKA – lektorka Lenka
Kabešová
úterý 18.00–19.00 hodin
POWER JOGA – lektorka Lenka
úterý 19.00–10.00 hodin
PILATES – lektorka Lenka
středa 19.00–20.00 úterý 
CALANETIKA – Lenka

Tělocvična ZŠ Šumava
Vstupné 50 Kč, rezervace není nutná.
pondělí 18.00–19.00 hodin
BODYSTYLING – lektorka Dáša
Březinová
čtvrtek 18.00–19.00 hodin
TOTAL BODY WORKOUT – lektorka
Dáša

■ Nabídka sportovních pořadů

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

6. 9. /úterý/ 14.00 hodin
SEVERNÍ ČECHY
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

6. 9. /úterý/ 17.00 hodin
VOYAGER, PŘÍBĚH 
NESMRTELNÝCH POUTNÍKŮ
Astronomické okénko Martina Gembece.

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

13. 9. /úterý/ 17.00 hodin
ATYPICKÉ OBJEKTY LEHKÉHO
OPEVNĚNÍ
Vyprávění v podání Jiřího Duška.

17. 9. /sobota/ 9.00–16.30 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Ve 2. patře v oddělení pro děti
a mládež bude stanoviště dětské trasy.
Nabízíme možnost prvoregistrace pro
děti zdarma. Během dopoledne
v audiovizuálním sále proběhne

promítání filmu 100 LET JABLONCE
NAD NISOU VE FILMU.

17. 9. /sobota/ 13.00 hodin
PŘÍBĚH JEDNOHO DOMU
155letá historie jablonecké staré
radnice očima Jitky Noskové.

20. 9. /úterý/ 14.00 hodin
STOCKHOLM
Pravidelné promítání z cyklu
Na cestách kolem světa.

20. 9. /úterý/ 17.00 hodin
KLADSKO
Cestovatelská beseda s Luborem
Lacinou.

POZOR!!!
NOVÉ TÉMA VIRTUÁLNÍ 
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ
ZAHRÁDCE
Podzimní semestr 2022 (zahájení
v úterý 27. září od 14 hodin).

Luštitelské a znalostní soutěže:
ČTENÁŘSKÉ BINGO – soutěž pro
děti na podporu čtení
KNIHO-HLAVO-LAMY – zábavná
soutěž pro zvídavé děti
JABLONECKÉ LITERÁRNÍ
PUTOVÁNÍ – po stopách polozapome-
nutých spisovatelů.

VÝSTAVY
FOTOSOUTĚŽ 2022
ŽIVOT SE NEPÍŠE, ŽIJE SE!
Devatenáct nejlepších prací ze 14. roč-
níku fotografické soutěže umístěné
v prostoru schodiště.

PŘÍBĚH JEDNOHO DOMU
Výstava mapuje 155letou historii
jablonecké staré radnice.
Expozice umístěna na chodbě
k multimediálnímu oddělení.

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

3. 9. /sobota/ 
VOLTÁŽ
Představení kroužků DDM Vikýř,
sportovní aktivity, tvořivé dílničky.

4. 9. /neděle/ 8.00–14.00 hodin
JABLONECKÁ NEDĚLE
Představení kroužků DDM Vikýř, 
sportovní aktivity, tvořivé dílničky.
Více na 15. straně 

3.–4. /sobota–neděle/ 
55. KOTVA + 51. STUHA
Veřejná soutěž lodních modelářů. 
Akce ve spolupráci s Klubem vodních
modelářů Jablonec.

10. 9. /sobota/ 9.30 hodin
OUTDOOR SOBOTA
Bikepark na Tanvaldském Špičáku,
sraz účastníků na místě v 9.30 hodin

16.–18. 9. /pátek–neděle/
5. + 6. SOUTĚŽ MI ČR LODNÍCH
MODELÁŘŮ, ŽÁCI
Účast lodních modelářů na soutěži.

22. 9. /čtvrtek/ 14.00 hodin
DEN S VIKÝŘEM
Představení kroužků DDM Vikýř, 
sportovní aktivity, tvořivé dílničky,
OC Central.

28. 9. /středa/ 10.00 hodin
POCHOD ZA HOUBOVÝM
DĚDKEM
Pochod plný zábavy a překvapení
od 10.00 hodin.

Foto Michal Vele

Foto archiv KLM Admirál
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DVE¤E HYBNER.CZ
Dvefie obloÏka + klika od 3 400 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 3 900Kã, 
BEZPEâNOSTNÍ vch. do bytu sleva

Dvefie bílé od 990 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 
„R˘novická ulice v ãase“ 

V˘stavu zahajujeme 
v Den evropského dûdictví

sobota 17. 9., 10.00–17.00 hodin
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

Jan Rejsek – PODLAHY 
RÛÏová 29, Jablonec n. N.

Nabízíme 
moderní vinylové dílce, tradiãní dfievûné

podlahy, pfiíjemné koberce, 
mûkãené PVC, komfortní korek. 

Koberce pokládáme na podloÏku, která 
zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû a tepelnû 

izoluje. Instalujeme ji napínáním 
nebo dvojím lepením.

www.rejsek-podlahy.cz 
mobil +420 724 119 523

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

pfiíprava vozidel na STK a EM
údrÏba (oleje, filtry, svíãky, brzd. kapalina...)

certifikované brzdové centrum ATE
ZLEVNÍME VÁM POJI·TùNÍ

– p. Moko‰ínová
více na: www.autoservismokosin.cz

a 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

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 

KOMPLETNÍ ÚKLIDOV¯ SERVIS 
REKRA s. r. o. nabízí

– mytí oken Ïaluzií, lodÏií
– hloubkové ãi‰tûní kobercÛ a sedacích souprav
– generální, pravidelné, po stavební úklidy

firem, kanceláfií, bytÛ atd.
– strojové ãi‰tûní podlah

– instalatérské, malífiské, zednické práce
– sekání trávy

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

www.rekra.cz, info@rekra.cz

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

V˘tvarné kurzy zaãínají 15. 9. 2022
Dûti od 6 do 15 let
Studenti S· a V·

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

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

tel. 776 059 300
blankabrozova@gmail.com

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2022
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

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

TRÁPÍ VÁS AKUTNÍ âI CHRONICKÉ 
ZDRAVOTNÍ OBTÍÎE?

Nové centrum 
CELOSTNÍ DIAGNOSTIKY a TERAPIE 

Vám nabízí fie‰ení pomocí komplexního 
individuálního programu. 
Základem je neinvazivní 

zji‰tûní zátûÏí v tûle 
a jejich odstranûní technologií 

frekvenãní terapie, 
fiízenou detoxikací, tûla a orgánÛ 

osvûdãen˘mi pfiírodními 
a homeopatick˘mi pfiípravky 

II. generace (fi. Marion), 
odstranûní psychick˘ch vlivÛ a zátûÏí 

(metodou ACCESS BARS, NLP, 
RU·, konstalace aj.) 

Novû nabízíme také diagnostiku 
fyzické a psychické nerovnováhy 

pfiístrojem AUREOLA, 
dále léãebné holistické 

VISCERÁLNÍ masáÏe aj. 
Ve Studiu FIT, Farskòho nám. 4., 
Pavlína Ráli‰ová 722 937 996, 

Petr Matu‰ka 777 241 701 .

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

Zbavte se únavy
Chce‰ mít více energie?

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

Zavolej mi na
773 690 534

a vyuÏij konzultaci jídelníãku
ZDARMA

Krásná a fit v každém věku

OBRAZY – JANA BUBENÍKOVÁ
https://jana-bubenikova.cz/

Tvofiení láskou, 
aneb otevfiela jsem srdce,

vydala se na cestu svého poslání.
Moc zdravím v‰echny milé lidi, 

které jsem mûla tu ãest 
poznat naposledy pfii doruãování po‰ty.

AÈ se vám v‰em dobfie dafií :-).

JAZYKOVÁ ·KOLA 
v záfií jiÏ 25. rokem otevírá jazykové kurzy

ANGLIâTINA / NùMâINA
pro zaãáteãníky a pokroãilé

KDE? V Jablonci nad Nisou.
JAK âASTO? 1x t˘dnû od záfií 2022 

do ãervna 2023.
ZA KOLIK? Za 4 800 Kã za cel˘ ‰kolní rok.
JAK? Profesionálnû. Díky osvûdãen˘m
komunikativním metodám v˘uky pod
vedením lektorek s nûkolikaletou praxí.
tel.: 603 365 653 ✱ 723 069 177 
e-mail: skola-abc@volny.cz

skola.abc@centrum.cz
www.abc-jazykovaskola.cz

Alkar, s. r. o.

Tel. 723 020 200

• vyfiezávání • 

• vrtání • 

• frézování 
nejen elektro otvorÛ 

a dráÏek • 

• bourací práce • 

• rekonstrukce panelov˘ch bytÛ • 
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