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Přívětivost našeho úřadu je 
cenná hodnota
Jablonecký magistrát se v celostátní soutěži Přívě-
tivý úřad pořádané Ministerstvem vnitra pravidel-
ně umísťuje na předních příčkách v Libereckém
kraji. V roce 2021 byl vyhlášen jako nejlepší
a v září 2022 se umístil na druhém místě. V přívě-
tivosti ke klientům byly oceněny zejména naše
rozsáhlé úřední hodiny v budově v Komenského
ulici a koncept Létající úřad, který řeší vyřizování
některých záležitostí přímo v domácnostech pře-
devším imobilních klientů. 

Tato soutěž mne přivedla k zamyšlení, jak vlast-
ně posuzovat přívětivost úřadu. Měřit ji je téměř
nemožné a rozhodně nejde jen o rozsah úředních
hodin. Určitým lakmusovým papírkem přívěti-
vosti magistrátu v Jablonci je snad to, že si u nás
často vyřizují záležitosti i lidé z jiných míst, do-
konce i velmi vzdálených, a do rozpočtu města
tím plynou nezanedbatelné příjmy. Jde například
o evidenci vozidel, vyhotovení cestovních dokladů
nebo agendy živnostenského úřadu. U jiných
agend má ovšem náš úřad do jisté míry monopol

na některé činnosti a nespokojení klienti si proto
nemohou vybrat, že „půjdou ke konkurenci“. 

A právě na tyto činnosti se nyní musíme zamě-
řit. Zde na způsobu vyřízení věci dvojnásob zále-
ží. Třeba na schopnosti úředníků klientovi poradit
a snažit se jeho záležitost vyřídit co nejrychleji
a nejefektivněji. Byť nutno přiznat, že často je pře-
kážkou snadného řešení ne zcela přívětivý zákon
i vyhláška, s níž úřad nic neudělá. Můžeme se ale
snažit být přívětivější a vstřícnější všude tam, kde
nám to legislativa umožňuje. 

Jasnou cestou je dnes zásadní zjednodušování
agend a postupná digitalizace, kterou značně po-
sunulo masivní využívání bankovní identity a da-
tových schránek, byť legislativa stále ještě celý
trend spíše dohání. Ale je to trend jednoznačný
a úřady v něm bohužel jen sledují třeba banky.
Jako nejpřívětivější totiž bude patrně velmi brzy
vnímán ten úřad, na který klient vůbec nemusí
přijít. 

Marek Řeháček, tajemník MMJN

Druhé místo v Libereckém kraji v 7. ročníku motivační soutěže Přívětivý úřad roku 2022 získal Magistrát statutárního města Jablonec nad
Nisou. Cenu převzali tajemník magistrátu Marek Řeháček (uprostřed) a vedoucí odboru správního Petr Karlovský (vpravo), spolu s nimi je
na podiu David Sláma – pověřený řízením sekce veřejné správy a egovernmentu. Více na 8. straně. Foto archiv Ministerstvo vnitra ČR
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V Jablonci se chystá nová Korálková cesta.
Více na 13. straně. 
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Opravy ve školách nad 50 tisíc korun
Stejně tomu bylo i během tohoto léta. Celkem za
opravy nad 50 tis. korun oddělení správy nebyto-
vých objektů zaplatilo 14,9 mil. korun. 

Oddělení správy nebytových objektů se věnuje
drobnějším opravám školských zařízení, ale i těm
větším. Nejčastějšími letními opravami nebo úpra-
vami jsou rekonstrukce sociálních zařízení či ku-
chyní ve školách a školkách. 

Nového sociálního zařízení se tak dočkala Mateř-
ská škola Mechová, kde se pokračovalo letos 2. eta-
pou (1,3 mil. korun), opravené jsou zde také vnitřní
a venkovní kanalizace u kuchyně za 100 tis. a ze-
dníci opravili chodbu, kuchyň a sklad (164 tis. Kč).

Stejně tak pokračovala 2. etapou rekonstrukce so-
ciálního zařízení v MŠ Nová Pasířská (988 tis. Kč).
Další sociální zařízení se nákladem 626 tis. korun
opravilo v MŠ Palackého, kde jsou opravené také in-
teriérové dveře (90 tis. Kč) a dokončuje se oprava
oplocení za 86 tis. Ve školce ve Švédské ulici se letos
opravovala venkovní kanalizace za rovných 100 tis.
korun a s ní souvisela i oprava zahradních toalet,
která vyšla na 246 tis. korun. Opravené podkroví za
50 tis. korun má MŠ Havlíčkova, na 54 tis. korun vy-
šly stavební úpravy jídelny, skladu a chodby v MŠ
Lovecká a nové balkonové dveře heren v 1. a 2. po-
schodí školky ve Slunečné stály 75 tis. korun. 

Rozsáhlé práce probíhaly v kokonínské Základní
škole v Rychnovské 216. Větší kapacitu tam má ny-
ní požární úniková cesta po stavebním zásahu za
941 tis. korun, zřízení nové učebny v podkroví vyšlo
na 1,5 mil. korun, 174 tis. korun zaplatilo město za
akustické úpravy učebny výpočetní techniky a té-

měř 1,8 mil. korun stála revitalizace školního hřiště,
která se ještě dokončuje. 

V ZŠ Pasířská dělníci pracovali na modernizaci
vzduchotechniky v kuchyni (233 tis. Kč) a opravená
je dlažba i čistící zóna u hlavního vchodu do školy
(69 tis. Kč). Družina mšenské ZŠ Mozartova má
opravený plot (92 tis. Kč) a více jak 200 tis. korun
putovalo z městského rozpočtu na výměnu kanali-
začních a vodovodních stupaček, obkladů i umyva-
del ve třídách v ZŠ Sokolí. 

Na téměř 6 milionů korun pak vyjde zateplení fa-
sády a výměna oken ve Speciální základní škole v Li-
berecké ulici. 

Výměny oken, nové fasády, hřiště
Také oddělení investičních projektů myslí na vy-
lepšování stavu školských budov. Letos se pracuje
hlavně na výměně oken, na fasádách a hřištích.
Zároveň však se oddělení věnuje rozsáhlejším
projektům s realizací rozdělenou do několika let,
s jejichž financováním pomáhají také dotační pe-
níze z Evropské unie a státní pokladny.

Druhou etapou se dokončovala výměna oken
v Mateřské škole 28. října v nákladu 3 mil. korun.
První etapa probíhala v roce 2020, kdy se měnila ok-
na v historické budově, nyní se mění ta v novodobé
přístavbě. Dokončenou fasádu bude od letošního ro-
ku mít MŠ Husova. Jádro fasády bylo nutné nechat
nejprve vyzrát, než dostala finální břízolit. Dokon-
čení vyšlo na 1,8 mil. korun. ZŠ Arbesova zahájila
letos rekonstrukci sportovního areálu. Celkové ná-
klady činí 31 mil. korun, stavba je rozdělená do
dvou let. (jn)

Letošní opravy 
ve školních budovách 
Letní prázdniny jsou příznivou zprávou pro školáky, kteří se nemusí dva měsíce učit,
ale také pro školské budovy. Dva měsíce bez dětí i zaměstnanců je doba, kdy je možné
opravovat či investovat do vylepšení budov či hřišť. 

■ Budova ZUŠ 
je krásnější
Historická budova Základní umělec-
ké školy (ZUŠ) v Podhorské ulici přes
léto prošla rekonstrukcí chodeb za
1,2 mil. korun: milion uvolnilo město
ze svého rozpočtu a zbytek doplatila
škola. Po dlouhých letech se tak neo-
klasicistní objekt vrací k původní his-
torické kráse. Budovu, která byla po-
stavená v letech 1926–1927, navrhl
významný místní architekt Robert
Hemmrich.

Součástí rozsáhlých stavebních pra-
cí byla výměna elektrických rozvodů,
nevkusných zářivkových svítidel, vy-
pínačů a zásuvek za dobové, opraco-
vání kamenných schodišť, kompletní
štukatérské práce a výmalba. „Město
uvolnilo ze svého rozpočtu milion ko-
run. Budova získala v interiéru zcela
nový, důstojný vzhled,“ poodhaluje
financování náměstek pro ekonomi-
ku a správu majetku Milan Kouřil.

Stavební práce probíhaly intenziv-
ně během letních prázdnin. „V minu-
losti dům sloužil mnoha uživatelům
včetně například zdravotního středis-
ka. Všichni se na vnitřní podobě
v průběhu let neblaze podepsali.
Jsme proto rádi, že rada města roz-
hodla o investici do rekonstrukce.
Vážíme si toho, že ZUŠ může působit
v jedinečných a teď už i velice krás-
ných a inspirativních historických
prostorách,“ hodnotí rekonstrukci ře-
ditel ZUŠ Vít Rakušan, který zároveň
zve veřejnost na prohlídku nového
interiéru.

Budova v Podhorské ulici byla po-
stavená v letech 1926–1927. Od roku
1928 sloužila jako okresní úřad a pro
schůze okresního zastupitelstva. V slav-
nostním zasedacím sále se pořádali
také městské kulturní akce. Jeho prů-
čelí zdobí triptych obrazů jizersko-
horského malíře Eduarda Enzmanna
(1882–1965). Centrální motiv zobra-
zuje Malou jizerskou louku, na menším
obrazu vlevo je zachycen Josefův Důl
s Josefodolskou vyhlídkou a vpravo
Jablonec nad Nisou s Černou studni-
cí. Eduard Enzmann, žijící v té době
na Jizerce, ho pro tento sál vytvořil
na objednávku v roce 1927. (jš)

Historická budova Základní umělecké školy (ZUŠ) v Podhorské ulici. Foto Jiří Endler

Mateřská škola Adélka v ulici 28. října.
Foto Jiří Endler

MŠ Kapička v Husově ulici.
Foto Jiří Endler
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Rekonstrukcí veřejného osvětlení k úsporám
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlásí
výběrové řízení na 1. etapu projektu rekon-
strukce veřejného osvětlení. Předpokládaná
hodnota zakázky je 10,3 mil. korun bez DPH,
její realizace by měla přinést úsporu spotře-
by energie cca 75 %, konkrétně 280 tis. KWh. 

V rámci 1. etapy projektu Rekonstrukce svítidel
veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad
Nisou, jejíž předpokládaná hodnota je vyčísle-
ná na 10,3 mil. korun bez DPH, se vymění 883
současných výbojkových svítidel za LED osvět-
lení. „Společně se svítidly se vymění i svodové
kabely, kde bude třeba, vymění se také sloupy
veřejného osvětlení,“ připomíná náměstek pro
ekonomiku a majetek Milan Kouřil. 

Podle jeho slov už se výbojky za LED mění,
a to prostřednictvím Technických služeb Jablo-
nec, s. r. o., (TSJ). „Do konce tohoto roku by mě-
lo být vyměněných zhruba šest stovek svítidel.

Podařilo se nám také získat dotaci od Minister-
stva průmyslu a obchodu ve výši 8,3 milionu
korun a s jejím přispěním by město do konce
roku mělo mít vyměněno asi 25 % z celkového
počtu svítidel,“ dodává náměstek Kouřil, který

je přesvědčený, že realizace všech etap projek-
tu do konce roku 2025 by měla uspořit 75 % ná-
kladů na osvětlení města. 

Na modernizaci veřejného osvětlení pracuje
Jablonec už od roku 2019. „Původní projekto-
vou dokumentaci zpracoval Jiří Tesař, předse-
da České společnosti pro osvětlování, a rozdělil
ji do deseti etap. Aktuálně se však podařilo pro-
jektovou dokumentaci přepracovat, rozdělit do
pěti etap a zkrátit tak dobu realizace do roku
2025,“ konstatuje Milan Kouřil. 

V Jablonci nad Nisou je 6 388 sloupů veřej-
ného osvětlení a 42 nasvětlení přechodů pro
chodce. Veřejné osvětlení je v provozu 4 100 ho-
din ročně se spotřebou 2,5 milionu kWh. Výdaje
města na jeho provoz byly dosud ve výši cca
8 milionů ročně v cenách za elektřinu zakou-
penou z jara 2020 s fixací do konce roku 2022. 

(jn)

Krizové řízení města dostalo dotaci
Oddělení krizového řízení jabloneckého ma-
gistrátu (MMJN) požádalo o podporu z Do-
tačního fondu Libereckého kraje, a to na
čtyři projekty v celkové hodnotě necelého
milionu korun. Na základě souhlasného sta-
noviska Zastupitelstva LK získal Jablonec
dotaci přesahující půl milionu korun. 

„O podporu požádalo oddělení krizového řízení
letos v březnu. Krajští zastupitelé schválili dob-
rovolným hasičům z Jablonecka účelovou dotaci
z Dotačního fondu Libereckého kraje na pod-
poru jednotek požární ochrany obcí Liberec-
kého kraje. Souhrnná cena za čtyři projekty či-
ní 929 tis. korun, přičemž podpora z krajského
dotačního programu je 552 tis. Kč a spoluúčast
města je ve výši 377 tis. korun,“ říká Jitka Fan-
tová z oddělení krizového řízení MMJN. Kromě
rekonstrukce garáže hasičské zbrojnice, která
má termín dokončení do 31. 12. 2023, musí být
všechny projekty zrealizované do konce tohoto
roku. 

JSDHO Proseč
Prosečtí hasiči rekonstruují garáž zbrojnice.
Součástí stavby je i montáž dvou nových sekč-
ních vrat a vstupních dvoukřídlých dveří. V ga-
ráži bude po rekonstrukci parkovat automobil

a hasiči ji budou využívat také k uskladnění vě-
cí nezbytných pro akceschopnost jednotky.
Rozpočet projektu: Celkové předpokládané
způsobilé výdaje projektu: 200 631 Kč, max. vý-
še dotace z rozpočtu LK je 120 000 Kč (59,81 %)
a min. spoluúčast města je 80 631 Kč (40,19 %).
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2023.

JSDHO Jablonecké Paseky
Nákup věcných prostředků pro likvidaci ná-
sledků dopravních nehod pro JSDHO (Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů) Jablonecké
Paseky.

Jedná se o zařízení, která zvýrazní a osvětlí
místa zásahu a stabilizují havarovaná vozidla
při vyprošťování zraněných osob. Rozpočet pro-
jektu: Celkové předpokládané způsobilé výdaje
projektu: 84 000,00 Kč, max. výše dotace z roz-
počtu LK je 50 000,00 Kč (59,52 %) a min. spo-
luúčast města 34 000,00 Kč (40,48 %). Ukončení
realizace projektu: 31. 12. 2022.

JSDHO Jablonec nad Nisou
V rámci projektu se pořídí nové zásahové oble-
ky a rukavice, kukly, přilby, svítilny na přilby či
opasky, které nahradí poškozené nebo opotře-
bené vybavení. Důvodem nákupu je maximální
bezpečnost hasičů při zásahu. Rozpočet projek-
tu: Celkové předpokládané způsobilé výdaje
projektu jsou 239 400 Kč, z toho max. výše do-
tace z rozpočtu LK je 143 500 Kč (59,94 %)
a min. spoluúčast města 95 900 Kč (40,06 %).
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2022.

Nákup věcných prostředků pro JSDHO Jab-
lonec nad Nisou. Rozpočet projektu: Celkové
předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou
404 487 Kč, max. výše dotace z rozpočtu LK je
238 364,18 Kč (58,93 %) a min. spoluúčast měs-
ta je 166 122,82 Kč (41,07 %). Ukončení realiza-
ce projektu nejpozději do: 31. 12. 2022.

(jn)

Nový dopravce MHD se představil 
veřejnosti 
V sobotu 10. září 2022 se na zkušebním poly-
gonu v Kokoníně představil veřejnosti nový
dopravce, společnost ČSAD Slaný, s. r. o., který
bude od 1. 2. 2023 na Jablonecku zajišťovat
pět let městskou hromadnou dopravu. 

Na Dni s novým dopravcem představila spo-
lečnost několik autobusů ze svého vozového
parku. Návštěvníci si mohli vyzkoušet, jaké je to
řídit autobus. Tuto jedinečnou příležitost si ne-
nechalo ujít 170 účastníků této dopravácké akce. 

Z pohledu cestujících se od února 2023 nic
zásadního nezmění. Jízdní řády zůstanou za-
chovány v současném rozsahu. Pouze linka č.
115 Hodkovice n. M. – Rychnov u Jablonce n. N.
– Autobusové nádraží – Rýnovice/Paseky bude
provozována v režimu příměstské autobusové
dopravy. Linku přebírá Liberecký kraj, zastávky
na autobusovém nádraží a po trase linky zůsta-

nou zachovány. Změny nezaznamená ani způ-
sob odbavení cestujících. Nový dopravce využi-
je stávající odbavovací systémy, které budou
i nadále odbavovat karty OPUSCARD a umož-
ňovat platbu u řidiče v hotovosti nebo bankovní
kartou.

Taktéž zůstává zachována cena jízdného
a bezplatná přeprava seniorů nad 70 let.

ČSAD Slaný nasadí do provozu 27 zcela no-
vých hybridních autobusů značky Mercedes-
Benz a Rošero, které slibují 8procentní úsporu
pohonných hmot. Autobusy budou vybaveny
kompletním informačním systémem, nově při-
bude označení čísla dané linky i na levém boku
autobusu. Ve vozidle řádkový informační sys-
tém nahradí LCD obrazovka a v madlech bu-
dou namontovány USB nabíječky. 

Podrobně se tématu změny dopravce MHD
budeme věnovat v lednovém čísle Jablonecké-
ho měsíčníku.

Jablonecká dopravní rozšířila své služby
Od 1. července převzala Jablonecká doprav-
ní od společnosti Umbrella Coach & Buses,
která na Jablonecku zajišťuje MHD do
31. 1. 2023, kompletní agendu výlepu jízd-
ních řádů.

Po této změně se výrazně zkvalitnil výlep
jízdních řádů. Jablonecká dopravní na výlepo-
vé plochy používá zcela nové šablony, které
jsou přehlednější a lépe čitelné. Nový typ za-
stávkových jízdních řádů je opatřen i QR kó-
dem ke stažení vyhledávače dopravního spo-
jení. 

Společně s magistrátem a Technickými služ-
bami doznávají nové podoby i samotné výlepo-
vé plochy na zastávkách. V širším centru jsou
zastávky doplněny o vitríny na jízdní řády,
u ostatních zastávek se postupně vyměňují do-
žívající plechové tabule za nové.

(lw)

■ Informace z Jablonecké dopravní, a. s.

Ilustrační foto MMJN

Foto Jiří Endler
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Dobrovolníci uklízeli veřejná prostranství
Trash Hero Jablonec, které je součástí celo-
světového spolku Trash Hero World, se za-
měřuje na dobrovolnické úklidy veřejného
prostranství a edukaci v prevenci vzniku
odpadu a jeho třídění. Za tři roky působení
jablonecké základny jsme z ulic a trávníků
uklidili během víc než 30 úklidů za účasti
cca 350 lidí 1,8 tuny odpadu, z toho cca 40 %
jsme vytřídili k recyklaci. 

Dobrovolníci uklízeli ve všech částech města,
od Mšena přes Paseky až na Vrkoslavice a na
Proseč. Při posledním velkém úklidu odstranili
z okolí Bílé Nisy (za Rýnovkou) 200 kg odpadu
za účasti šesti lidí.

„Plánované úklidy zveřejňujeme na Face-
booku Trash Hero Jablonec. Můžete se k nám
přidat a udělat náš Jablonec ještě krásnější.
V rámci prevence vzniku a snižování odpadu je
pro nás velmi důležitá otázka bioodpadu.
Staráme se o pět komunitních kompostérů ve
Mšeně,“ říká Veronika Kaššovicová ze spolku
Trash Hero Jablonec.

První kompostér pořídili členové a instalova-
li jej v srpnu 2020 do Mšenské ulice. Za dva ro-
ky ušetřili městu cca čtyři tuny směsného od-
padu. „Z kompostu jsme vytvořili zeleninový
záhonek na louce u mšenského Kauflandu, kde

jsme loni sklidili bohatou úrodu dýní, rajčat
a slunečnic,“ pochvaluje si Kaššovicová. 

Bioodpad tvoří velkou část odpadkového koše
každé domácnosti. Statistiky uvádí až 35 % směs-
ného odpadu – číslo závisí na tom, co kupujete,
co jíte, jak vaříte a jak třídíte – proto bioodpadu
ve vašem koši může být 0–90 %. „Vytříděním bi-
oodpadu tak hodně snížíme množství směsné-
ho odpadu. Bude to mít velké ekologické i eko-
nomické výhody pro nás, občany, i pro město.
Přirozeným procesem tlení se z bioodpadu sta-
ne za pár měsíců kvalitní kompost,“ tvrdí Jan

Čermák, tajemník komise životního prostředí
statutárního města Jablonec n. N.

Pokud máte zahradu, není jednodušší než po-
řídit zahradní kompostér. Jenže kam s bioodpa-
dem na sídlišti? Zatím je veřejných kompostérů
v Jablonci jen několik, které může využívat
omezené množství rodin. Smyslem komposto-
vání je rozklad bioodpadu v místě jeho vzniku,
aby se bioodpad nemusel složitě a draze svážet
z hnědých popelnic a vozit do kompostárny
v Košťálově. Chcete-li se přidat do kompostovací
komunity, kontaktuje Jana Čermáka – e-mail:
cermak@mestojalonec.cz. 

Do budoucna bude nutné vyřešit třídění od-
padu na sídlištích ve větším měřítku. „Na jaře
2021 jsme díky dobrovolníkům vytvořili květ-
natou louku u mšenského Kauflandu. Abychom
se mohli kochat rozkvetlou zlatení a koukolem,
museli jsme záhon pravidelně zalévat. Bohužel,
koncem srpna kvůli havárii kanalizace byl zá-
hon zasypán,“ posteskla si členka spolku Trash
Hero Jablonec.

Na podzim dobrovolníci ožínají mladé strom-
ky vysázené v městských lesích, aby je v zimě
nepolámal sníh. „Chtěli bychom navázat spolu-
práci se školami, abychom u dětí podpořili tří-
dění odpadu a především bioodpadu,“ říká zá-
věrem Veronika Kaššovicová. (end, vk)

Ambulantní svoz nebezpečného odpadu
V sobotu 29. října proběhne již tradiční svoz
nebezpečného odpadu. Sběr provede pojízd-
ná sběrna, která bude přistavena podle ča-
sového rozpisu v různých lokalitách města. 

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

„Upozorňujeme, že při ambulantním svozu
budou odebírány pouze nebezpečné složky ko-
munálního odpadu, to znamená jen z domác-
ností, nebude přijat odpad z podnikání,“ upo-
zorňuje Barbora Šnytrová z oddělení správy
místního hospodářství jabloneckého magistrátu.

V místě převzetí bude vyžadována identifikace
jednotlivých odpadů. Vzhledem k tomu, že se
jedná pouze o odpad z domácností, předpokládá

se originální obal výrobce, podle kterého může
být odpad jasně identifikován. Bez označení ne-
ní svozová firma oprávněna nebezpečný odpad
v rámci ambulantního svozu převzít (s výjimkou
motorového oleje, který lze dobře rozpoznat).

Při ambulantním svozu nebezpečného odpa-
du budou přijímány řádně označené domácí
kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky a ustalovače, chemické příprav-
ky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců,
atd.), zbytky starých barev, obaly od barev, léky
všeho druhu včetně mastí, upotřebené motoro-
vé oleje (v uzavřených nádobách do 30 l), ole-
jové filtry a další zaolejovaný materiál. „Kromě
výše uvedeného elektrozařízení nebudou přijí-
mány odpady stavebního charakteru – eternit,
azbest, asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi
a podobně,“ zdůrazňuje druhy odpadu, které
nebudou sbírány, Šnytrová.

Nebezpečné odpady předají občané po před-
ložení občanského průkazu na daných stano-
vištích osobně pracovníkům zajišťujícím sběr.

Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny a po jejím odjezdu!

Zastávky a časový rozpis 
svozu nebezpečného odpadu:
8.00–8.15 sídliště Janovská, ul. Na Úbočí
8.20–8.35 sídliště Mšeno, ul. Mládí
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna
9.00–9.15 Pasecké náměstí
9.20–9.35 sídliště Šumava, ul. Vysoká
9.40–9.55 ul. Vysoká, křiž. s ul. Jitřní
10.00–10.15 ul. Novoveská, křiž. s ul. Jarní
10.25–10.40 ul. Květinová, křiž. s ul. Křížová
10.50–11.05 ul. Krkonošská, u nádob na separ
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křiž. s ul. Vrkoslavická
12.50–13.00 ul. Žítkova, křiž. s ul. U Srnčího dolu
13.05–13.15 ul. Pasířská, u školy
13.20–13.30 ul. U Nisy, uprostřed
13.35–13.45 nemocnice, parkoviště
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště
14.10–14.20 ul. Prosečská – u hasičské zbrojnice

(bs)

Ocenění pro Jablonec za sběr elektra 
Výsledky 17. ročníku soutěže obcí v třídění
odpadů v Libereckém kraji Zlatá popelnice
byly slavnostně vyhlášeny v hotelu Královka
v Janově nad Nisou. 

V jejich rámci byla města a obce hodnocené ta-
ké ve sběru drobného elektra. Ve své kategorii
byl první Jablonec nad Nisou, v kategorii měst
nad 5 000 obyvatel uspěly Semily. 

Za sběr elektra získal Jablonec nad Nisou od
společnosti Asekol, a. s., odměnu 20 000 Kč. „Je
vidět, že naše sběrné dvory fungují velmi dobře
a že máme ve městě uvědomělé občany – za to
všem patří dík!“ chválí Jablonečany Barbora
Šnytrová z oddělení správy místního hospodář-
ství. 

„V Jablonci nad Nisou se v roce 2021 vysbíra-
lo 3,25 kg elektra na jednoho obyvatele. Občané
mohou odevzdávat vysloužilá elektrozařízení

do červených kontejnerů rozmístěných po měs-
tě, rozměrnější elektrospotřebiče je potřeba do-
vézt do některého ze sběrných dvorů v ulicích
Smetanova, Belgická či Dalešická nebo přímo
do prodejny elektra při nákupu nového spotře-
biče. Kolektivní systémy Asekol, a. s., a Elektro-
win, a. s., zajistí odvoz vysloužilých spotřebičů
k další recyklaci,“ konstatuje Šnytrová s tím, že
specializovaná zpracovatelská zařízení odevz-
dané výrobky zbaví nebezpečných látek a dále
je rozeberou na materiály k dalšímu využití.

(bš/jn)

Primátor statutárního města Jiří Čeřovský (vpravo)
a Barbora Šnytrová z oddělení správy místního 
hospodářství (vlevo) převzali ocenění za sběr
vysloužilého elektrozařízení, ve své kategorii bylo
město první v Libereckém kraji. 
Foto archiv EKO-KOM, a. s.

Foto archiv spolku Trash Hero Jablonec
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Říjnový svoz bioodpadu
Říjnový svoz bioodpadu se uskuteční o sobo-
tách 8., 15., 22. a 29. října 2022. Velkoobjemové
kontejnery budou přistaveny vždy na 10 mís-
tech dle 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,“ sděluje
Barbora Šnytrová z oddělení správy místního
hospodářství jabloneckého magistrátu.

V platnosti zůstává možnost odložení neome-
zeného množství bioodpadu ve sběrných dvo-
rech (Proseč, Dalešická, Belgická, Želivského)
pro občany města zdarma. Další svoz bioodpa-
du proběhne 5., 12. a 19. listopadu 2022.

Svoz bioodpadu 8. 10. 2022
Lovecká × Sokolí 9.00–11.20
Arbesova (otočka autobusu) 9.30–12.00
Vrkoslavice (u hasičárny) 10.00–12.40
Panenská × Nerudova 10.30–13.20
V Luzích × Krátká 11.00–14.00
Trpasličí (u kontejnerů) 11.40–14.25
ČS armády × Čajkovského 12.20–14.50
Blanická × Venušina 13.00–15.15

Pivovarská (u kontejnerů) 13.40–15.40
Vrchlického sady 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 15. 10. 2022
Mlýnská × Pasecká 9.00–11.20
Máchova (u parku) 9.30–12.00
Střelecká × Hvězdná 10.00–12.40
Dělnická × Na Svahu 10.30–13.20
Panenská × Družstevní 11.00–14.00
Lučanská × Zahradní 11.40–14.25
Hluboká × 1. máje 12.20–14.50
Pod Hájem (u kontejnerů) 13.00–15.15
Ke Starému buku × Turistická 13.40–15.40
Na Hranici × Revoluční 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 22. 10. 2022
Vrchlického sady 9.00–11.20
Horní (otočka autobusu) 9.30–12.00
Jindřichovská × Na Pláni (garáže) 10.00–12.40
Korálková (u kontejnerů) 10.30–13.20
U Srnčího dolu × Žítkova 11.00–14.00
Arbesova u ZŠ 11.40–14.25
Zemědělská × Na Stráni 12.20–14.50
Skelná × Zlatá 13.00–15.15
Turistická × Severní 13.40–15.40
Dlouhá × Lesní stezka 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 29. 10. 2022
Arbesova × Sněhová 9.00–11.20
Ještědská × Pasířská 9.30–12.00

Růžová × Jarní 10.00–12.40
Brigádnická × Průběžná 10.30–13.20
Žitná (u heliportu) 11.00–14.00
U Zahrádek × Vedlejší 11.40–14.25
Žítkova × Panenská 12.20–14.50
Vrkoslavice (u hasičárny) 13.00–15.15
Smetanova × Mánesova 13.40–15.40
Rýnovice (u hřbitova) 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.

Další pilotní projekt ve sběru odpadu
V průběhu října odstartuje Jablonec nad Ni-
sou další pilotní projekt. Tentokrát se bude
týkat svozu bioodpadu u bytových domů.
Cílem je bioodpad zužitkovat, ne vyhazovat
mezi směsný do černých kontejnerů.

Z loňské analýzy směsného komunálního odpa-
du vyplývá, že bioodpad tvoří 28,6 % hmotnosti
nádob v sídlištní zástavbě a 24,6 % ve vilové. To
byl důvod, aby město připravilo na říjen pilotní
projekt svozu bioodpadu u vybraných bytových
domů. „Cílem je, aby bioodpad nekončil v čer-
ných nádobách na směsný odpad, ale aby se dá-
le zužitkoval do podoby kompostu a následně
byl navrácen do půdy, kterou obohatí o cenné
živiny a organické látky,“ vysvětluje náměstek
pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil. 

Zkoušet se bude tam, kde se přístřešky
zamykají
Pilotní projekt spočívá v tom, že do vybraných,
uzamykatelných přístřešků na kontejnery bu-
dou začátkem října přibývat hnědé nádoby na
biologicky rozložitelný odpad. V každém by mě-
ly být dvě o objemu 240 litrů s týdenním svozem.
„Vybrali jsme panelové domy, které využívají
uzamykatelný přístřešek na kontejnery, jelikož

k nádobám na bioodpad by se takto neměl do-
stat nikdo nepovolaný, kdo by mohl případně
obsah znečistit,“ vysvětluje Barbora Šnytrová
a dodává: „Kromě zvyšování podílu tříděného
odpadu je výhodou sběru bioodpadu do hně-
dých nádob i menší množství směsného komu-
nálního odpadu v černých kontejnerech. Tím
se mohou do budoucna snižovat poplatky za
odpady.“

Hodnotit se bude množství a čistota
Město zorganizuje školení pro předsedy spole-
čenství vlastníků vybraných domů a další zá-
jemce, aby bylo jasné, co je a co není možné do
hnědých nádob odkládat. Podrobné informace
dostanou Jablonečané také prostřednictvím le-
táků doručených do schránek. 

Na pilotním projektu Jablonec spolupracuje
se společností Severočeské komunální služby,
s. r. o. „Průběžně se bude vyhodnocovat množ-
ství sebraného bioodpadu i množství odpadu
v černých nádobách na směsný komunální od-
pad. Zároveň se bude kontrolovat ,čistota‘ ma-
teriálu v hnědých nádobách, tj. zda občané do
nádob odkládají pouze to, co do nich patří,“
uzavírá Barbora Šnytrová z oddělení správy
místního hospodářství. (jn, bš)

Do popelnice na bioodpad PATŘÍ
• tráva, listí, ovoce
• zbytky ovoce a zeleniny
• čajové sáčky, kávová sedlina
• zbytky rostlin
• zemina z květináčů
• plevel
• drny se zeminou
• košťály
• štěpka z větví keřů, větvičky
• piliny, hobliny, kůra
• seno, sláma

Do popelnice na bioodpad rozhodně NEPATŘÍ
• všechny typy sáčků, sklo, kamení
• obalové materiály
• kosti, maso, kůže, tuky, oleje, mastnoty, mléčné výrobky
• zbytky z kuchyní
• podestýlky od domácích zvířat
• zvířecí exkrementy, peří, chlupy, vlasy
• uhynulá zvířata
• kontaminované piliny, hobliny, kůra
• nebezpečné odpady
• biologicky obtížně rozložitelné materiály
• kamení, prach, popel, cigarety

■ Co do popelnice na bioodpad patří a co ne

✔ ✘

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN
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Den architektury otevře historické skvosty
Festival Den architektury na přelomu září
a října opět otevře veřejnosti historické
skvosty, moderní budovy i mimořádné stav-
by stojící v pozadí pozornosti a láká na ob-
jevné výpravy po známých i neznámých mís-
tech. Pestrý festivalový program nabízí od
30. září do 6. října přes 300 akcí ve více jak
stovce měst a obcí v Čechách i na Slovensku.
Mottem letošního dvanáctého ročníku festi-
valu je Nebourej, transformuj!

„Napříč republikou jsme svědky mazání naší
historie a naším cílem je ukázat, že jednou
z cest k udržitelnosti jsou pro nás renovace sta-
veb a odklon od zbytečného bourání. Letos tak
v programu nabídneme příkladná řešení, jak
vdechnout budovám nový život,“ vysvětluje za-
kladatelka a ředitelka Dne architektury Marce-
la Steinbachová. 

V Jablonci nad Nisou se den architektury před-
staví v sobotu 1. října. „Architektky Ida Chuch-

líková a Dita Procházková ze spolku PLAC se
zhostí rolí průvodkyň po Tyršově parku. Mluvit
budou o historii jeho vzniku a jeho roli v živo-
tě města v proměnách času. Zaměří se i na vi-
zionářský záměr jabloneckého Sokola objevit
ztracenou identitu tohoto území. Provedou vás

příklady současných proměn veřejného prosto-
ru zmapovaných urbanistou a výtvarníkem
Janem Trejbalem. Společně propátráte budovu
sokolovny uvozující park: z nejhlubšího podze-
mí, kde se nedávno objevila zapomenutá stud-
na, vystoupáte až do nejvyšších pater stavby,
která hrála v historii města důležitou roli. Do-
zvíte se, co se v prostoru parku lemujícího řeku
Nisu a v sokolovně plánuje a jak v příštích le-
tech objevit jejich ztracenou identitu. Procház-
ku po historii, současnosti i vizi budoucnosti
zakončí projekce a instalace fotografa a video-
tvůrce Jana Vlčka. V průběhu dne se budete
moci zapojit do workshopu a zprostředkovat
svůj vlastní příběh a vzpomínky do připravova-
né expozice,“ zve na jabloneckou část Sylvie
Marková, mluvčí Dne architektury. 

Sraz je 1. října v 16 hodin u vstupu do soko-
lovny. Kompletní program naleznete na webu
www.denarchitektury.cz a www.filmarchitek-
tura.cz. (jn)

Jablonec se zapojí do výzkumu PIAAC
Během září 2022 až července 2023 bude v Jab-
lonci nad Nisou probíhat prestižní Meziná-
rodní výzkum dospělých PIAAC, který pořádá
Organizace pro hospodářskou spolupráci
a rozvoj (OECD). Česká republika se výzku-
mu účastní společně s více než 30 zeměmi
z celého světa. Výzkum realizuje Národní pe-
dagogický institut ČR z pověření Minister-
stva školství.

Na vybrané domácnosti se v této době obrátí ta-
zatelé výzkumných společností STEM/MARK
a MEDIAN. Rozhovor s tazatelem bude trvat
přibližně dvě hodiny. Každý respondent obdrží
za účast ve výzkumu finanční odměnu 800 Kč.
Pro úspěch výzkumu je zásadní, aby se co nej-
více oslovených domácností do výzkumu zapo-
jilo, neboť jsou vybrané právě ony a podle mezi-
národní metodiky nemohou být nahrazené.

Data se uchovají jako přísně důvěrná, zpraco-
vávat se budou hromadně a používat výhradně
pro účely výzkumu.

Cílem výzkumu je zjistit, jak jsou občané
v jednotlivých zemích připravení na současné
výzvy, jako jsou změny na trhu práce či rostou-
cí využívání digitálních technologií v práci
i mimo ni. Výzkum se proto zajímá o pracovní
zkušenosti a vzdělávání, ale i o uplatňování
různých dovedností v každodenním životě.
Výsledky výzkumu dají zpětnou vazbu české-
mu vzdělávacímu systému, ukáží, kde jsou jeho
silné a slabé stránky a kde je vhodné upravit
vzdělávání tak, aby lépe odpovídalo současným
potřebám.

Podrobnosti o výzkumu a kontaktní údaje jsou
na stránkách www.piaac.cz.

(jn)
Ilustrační foto

Jablonec zabodoval Létajícím úřadem
Druhé místo v Libereckém kraji v 7. ročníku
motivační soutěže Přívětivý úřad roku 2022
získal magistrát statutárního města Jablonec
nad Nisou. O jeden stupeň si tak pohoršil
oproti loňskému roku. Do příkladů dobré
praxe zařadil pořadatel soutěže, Minis-
terstvo vnitra ČR, jablonecký Létající úřad. 

Létající úřad aneb když nejde občan na úřad,
j(e)de úřad k občanovi. Tak podává jablonecký
magistrát pomocnou ruku imobilním osobám
nebo lidem, kteří se ocitli ve svízelné životní si-
tuaci. 

„Služba je nápomocná například pacientům
v nemocnicích nebo osobám ve výkonu trestu
odnětí svobody. Objednat si Létající úřad však
mohou i handicapované osoby pro vyřízení
občanského průkazu přímo v místě bydliště,
ostatně Létající úřad pomáhá dnes hlavně v ob-
lasti legalizace dokumentů a pořizování občan-
ských průkazů,“ říká tajemník jabloneckého
magistrátu Marek Řeháček s tím, že příjemci
služby jsou s Létajícím úřadem nadmíru spo-
kojení, a tak se uvažuje o tom, že se portfolio
služeb jablonecké „letky“ bude do budoucna
ještě rozšiřovat. 

V Libereckém kraji byl jako nejpřívětivější
úřad letos vyhlášený magistrát v Liberci a třetí

byl městský úřad v České Lípě. Sedmého roční-
ku soutěže se zúčastnilo 125 obcí s rozšířenou
působností, což představuje 55 % ze všech. Soutěž
mapuje kvalitu proklientského přístupu úřadů.

Sleduje míru online řešení agend, dostupnost
služeb pro občany, otevřenost radnic, úroveň
komunikace nebo například rozvinutost parti-
cipace občanů na věcech veřejných. (jn)

Pohled do sálu slavnostního předávání ocenění nejlepším úřadům. Foto archiv Ministerstvo vnitra ČR

Den architektury otevře veřejnosti historické skvosty,
jedním z nich bude budova sokolovny. 

Foto Denisa Albaniová
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Jablotron vyhlašuje minigrant pro učitele
Po dvouleté pauze vyhlašuje Nadace Jablo-
tron programy na podporu aktivních peda-
gogů z jabloneckých základních škol – Mini-
granty a Bezva učitele.

Minigranty
„Minigranty umožní pedagogům vybraných
předmětů získat finanční příspěvek až 15 000 Kč
na zpestření výuky (netradičními aktivitami,
pomůckami) nebo na vlastní profesní rozvoj,“
říká Anna Bobková z Nadace Jablotron. O přís-
pěvek mohou žádat učitelé ze základních škol
na Jablonecku, kteří učí minimálně na polovič-
ní úvazek a vyučují alespoň jeden z následují-
cích předmětů: matematika, fyzika, chemie, in-
formatika, moderní české dějiny (20. století),
mediální a informační gramotnost. 

„Učitelé mohou žádat o příspěvek na svůj dal-
ší rozvoj – seberozvojový kurz, školení, semi-
nář (není nutná akreditace) či inspirativní kon-
ferenci, které se uskuteční do 31. srpna 2023.
Dále o příspěvek na akci pro žáky – besedu, ex-
kurzi, prožitkový program apod., které se usku-
teční nejpozději do 31. srpna 2023. A také
o příspěvek na pořízení pomůcek, které využi-

jete ve výuce již od školního roku 2022/23,“ in-
formuje Bobková a dodává: „Minigrant nelze
poskytnout na běžné vybavení HW ani na stan-
dardní kancelářský SW.“ Žádat lze prostřednic-
tvím vyplnění jednoduchého dotazníku, který
najdete na webu www.nadacejablotron.cz do
1. prosince.

Bezva učitel
V ocenění Bezva učitel bude z nominací od ve-
řejnosti vybrán pedagog, který si pro svůj pří-

stup získal uznání žáků včetně jejich příbuz-
ných i svých kolegů, a dostane od Jablotronu
poděkování v podobě finanční odměny až
50 000 Kč. 

A jaký by měl být Bezva učitel? Měl by výuce
a její přípravě věnovat čas a energii navíc.
S dětmi mít vřelý vztah, probouzet v nich zájem
a radost z poznávání. Vzdělávat sám sebe a na-
vštěvovat vzdělávací akce ve svém volném čase,
aktivně se zajímat o svou specializaci. Vycházet
se svými kolegy a být ochoten vždy poradit či
pomoct. Zakládat si také na kvalitní komunika-
ci s rodiči a okolím.

„Ze zaslaných nominací vybere tým Nadace
Jablotron užší skupinu učitelů, se kterými pro-
běhne osobní setkání a případně i návštěva
ukázkové hodiny. Poté na základě získaných in-
formací, dojmů a někdy i po setkání s vedením
školy či s těmi, kdo nominace poslali, se roz-
hodne o přidělení ceny,“ uzavírá Anna Bob-
ková.

Podrobnější informace k oběma programům
najdete v aktualitách na www.nadacejablo-
tron.cz.

(end, ab)

Nahlédněte do unikátního učiliště ve městě
V sobotu 22. října od 9 do 16 hodin se ve-
řejnosti otevřou dveře Centra odborného
vzdělávání (COV) v Podhorské ulici, které
je součástí Střední školy řemesel a služeb
v Jablonci nad Nisou.

Škola letos v lednu otevřela rozsáhlý komplex
odborných dílen zaměřených na výrobu bižute-
rie, šperků a zpracování skla. „Jedná se o nej-
modernější středisko tohoto druhu v Evropě,
které se zaměřuje na inovativní přístup v od-
borném vzdělávání,“ prohlašuje hrdě ředitel
školy Martin Kubáč.

Program dne otevřených dveří bude velmi
bohatý. Studenti oboru kuchař – číšník nabíd-
nou ve školní kavárně moučníky, dezerty a vý-
robky studené kuchyně. Představí výrobu
a flambování palačinek s možností nákupu žá-
kovských výrobků.

Pasíři a výrobci kovové bižuterie návštěvníky
seznámí s výrobou drobné štrasové bižuterie
a s technologií měkkého pájení. Skláři předve-

dou vyfouknutí kuličky na hlučném kahanu
a návštěvníci budou mít možnost malování
a zdobení výrobků pomocí barevných třpytek.
Nebude chybět ukázka výroby skleněných figu-
rek a možnost vyzkoušení práce za sklářským

kahanem. Prodavači představí umění osobní
nabídky, předvedení a vyzkoušení zboží a pře-
dají informace o učebním oboru.

Zlatníci prozradí, jak se vyrábí přívěsek
Strom života a jak se gravíruje jméno do destič-
ky. Představena bude i bižuterní výroba – ko-
rálková dílna, výroba ketlovaných náušnic i ná-
ramků na paměťový drát. 

„Srdečně zveme všechny zájemce o studium
i širokou veřejnost. Den otevřených dveří bude
jedinečnou příležitostí k nahlédnutí do našich
moderních dílen,“ zve zájemce Kubáč.

Škola letos získala cenu Ministerstva prů-
myslu a obchodu za rekonstrukci vnitřních
prostor Centra odborného vzdělávání včetně
interiéru. Toto ocenění bylo uděleno v rámci
soutěže Karla Hubáčka – Stavba roku Liberec-
kého kraje 2022.

Unikátní výukové centrum si můžete pro-
hlédnout v sobotu 22. 10. od 9 do 16 hodin
v Podhorské ulici č. 54 v Jablonci nad Nisou.
Více na www.sosjbc.cz (zb)

Stavby se blíží k úspěšnému závěru
Jablonecká stavební sezóna se blíží ke své-
mu závěru. Letos byla zvláště bohatá na do-
pravní uzavírky, které veřejnosti ztěžovaly
život. Ne všechny byly v režii města, drtivá
většina z nich však řešila krizové případy. 

K největším stavbám ve městě patří výstavba
dešťové kanalizace, rekonstrukce té splaškové
i dalších inženýrských sítí. Trvá už třetí rok
a prochází samým centrem města, letos se do-
končovala část na Anenském náměstí včetně
retenční nádrže pod zdejším parkovištěm, rozko-
paná byla také celá ulice Kamenná od Dolního
náměstí po křižovatku se Smetanovou ulicí. Na
této části se podílelo celkem sedm subjektů
a projekt byl podle původního plánu rozdělený
do dvou let. „Všechno je ale jinak. Dodavateli se
podařil neuvěřitelný kousek vše sladit tak, že se
práce urychlily. A tak reálný předpoklad je, že
stavba v Kamenné ulici skončí už letos. To je ur-
čitě velmi dobrá zpráva pro všechny Jablo-
nečany,“ říká náměstek pro rozvoj města Petr

Roubíček s tím, že finální povrch ulice Ka-
menné bude tvořit dlažba.

Další velmi nepříjemnou dopravní stavbou
v centru města byla ta v ulici Podhorské. U kři-
žovatky ulic Podhorská – Mlýnská – Mostecká
opravovalo Ředitelství silnic a dálnic ČR na sil-
nici I/14 most přes Mšenský potok. Ten byl
před rekonstrukcí označený jako havarijní, uli-
ce Podhorská by už měla být průjezdná. 

Realizátorem třetí velké stavby, a to opravy
ulice U Přehrady, byla Krajská správa silnic LK,
město se na ní podílelo investicemi do chodní-
ků, veřejného osvětlení a úpravy zeleně. „Ulice
už je otevřená a průjezdná od konce prázdnin,
příští rok se však Krajská správa silnic LK do u-
lice U Přehrady vrátí, aby opravila její druhou
polovinu, a to tu dopravně složitější, protože se
přiblíží až ke křižovatce s ulicí Palackého,“
konstatuje Roubíček. 

Cyklopruhy Palackého. Tento prostorově nej-
rozsáhlejší stavební projekt v Jablonci nad
Nisou je rozdělený na dvě etapy. Jedna jde od

Hasičské zbrojnice ve Mšeně po světelnou kři-
žovatku ulic Palackého – U Přehrady, druhá po-
kračuje od křižovatky až na Horní náměstí.
„Druhá jmenovaná část by měla být hotová
v první polovině listopadu, konec první části je
stanovený na přelom září a října,“ říká Petr
Mikulášek z oddělení přípravy a realizace in-
vestic. (jn)

Ve školním roce 2019/2020 získala titul Bezva učitelka
Dana Brouzdová ze ZŠ Liberecká. Foto Jiří Endler

Pohled do dílen Střední školy řemesel a služeb 
v Jablonci nad Nisou. Foto Zuzana Bauerová

Foto Jiří Endler
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■ Jablonecké podzimní slavnosti a Den evropského dědictví se propojily

Příchod podzimu a jeho úrody letos Jablonec nad Nisou oslavil v rámci Podzimních slavností a Dne evropského dědictví. Páteční pro-
gram nabídnul tradiční řemeslné výrobky, dobré jídlo i třeba koncert Vlasty Redla nebo divadlo pro děti. V sobotu 17. září se k Jabloneckým podzimním slavnostem
připojilo také 19 památek v rámci Dne evropského dědictví.

Sokolovna ve Fügnerově ulici. Foto Denisa Albaniová Muzeum výroby korálků, G&B beads. Foto Petr Zbranek Schneiderova vila. Foto Petr Zbranek 

Návštěvníci podzimních slavností. Foto Denisa Albaniová Cirkus trochu jinak. Foto Denisa Albaniová Koncert Vlasty Rédla. Foto Denisa Albaniová 

Bohaté partnerské kontakty v září 
75. jubileum vzniku
Neugablonz 
Primátor Jiří Čeřovský navštívil partnerské
město Kaufbeuren, kde se 11. září slavilo tzv.
Neugabiläum (Neugablonz a Jubiläum) – 75. +
1. výročí založení městské čtvrti Neugablonz
(Nový Jablonec). Právě tam bylo po 2. světové
válce odsunuto téměř 18 tisíc jabloneckých
Němců. Primátor měl spolu se starostou Kauf-
beurenu Stefanem Bossem a s bývalým němec-
kým prezidentem Joachimem Gauckem proslov,
jež hudebně doprovodily kapely Musikver-

einigung Neugablonz a jablonecká Mladá de-
chovka.

Setkání partnerských měst
na Jabloneckých 
podzimních slavnostech
K 50. výročí partnerství Jablonce nad Nisou
se Zwickau a k 15. výročí spolupráce Jablonce
s Jelení Horou se v rámci letošních Podzimních
slavností uskutečnilo Setkání partnerských

měst. Přijeli zástupci ze Zwickau, Jelení Hory,
Budyšína, Kaufbeurenu a Powiatu Karkonoski.
Primátor Jiří Čeřovský všechny přijal v obřadní
síni radnice, kde jubilanti podepsali pamětní
dokumenty a předali si oficiální dary. Jablonec
oběma partnerům věnoval plaketu z vysoko-
kvalitního skla s 3D modelem původního he-
raldického vyobrazení jabloně, symbolu města. 

Společně zahájili Jablonecké podzimní slav-
nosti a hosté pak navštívili Muzeum skla a bi-
žuterie, obchod Svazu výrobců skla a bižuterie
Křišťálový ráj, muzeu F. Porsche ve Vratisla-
vicích a Ještěd.

(kh)

75. jubileum vzniku Neugablonz. Starosta Neugablonz
Stefan Bosse, manželka jabloneckého primátora
Petra Čeřovská, primátor Jiří Čeřovský a bývalý ně-
mecký prezident Joachim Gauck. Foto Peter Igel

50 let partnerství se Zwickau. Primátor Jiří Čeřovský
a místostarosta Sebastian Lasch ze Zwickau. Foto
Karla Hackelová

15 let partnerství s Jelení Horou. Primátor Jiří Čeřov-
ský a primátor Jerzy Łuzniak z Jelení Hory. Foto Karla
Hackelová
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Medaile na rozloučenou
Při posledním zasedání jablonec-
kého městského zastupitelstva
ve volebním období 2018–2022
primátor Jiří Čeřovský všem čle-
nům ZM popřál mnoho úspě-
chů v další práci a předal jim
pamětní medaili. Všech třicet
zastupitelů dostalo cínovou
medaili v povrchovém prove-
dení starostříbro a o průměru
72 mm za působení v zastupi-
telstvu v letech 2018–2022.
Jejím autorem je Bohumil No-
váček, vyrobila ji Střední škola
řemesel a služeb Jablonec nad
Nisou a město ji vydalo v ná-
kladu 30 kusů. Stříbrnou me-
daili o průměru 22 mm za více jak dvacetiletou práci v zastupitelstvu a osazenou čirým zirkonem
o průměru 1,9 mm vytvořil akad. soch. Jiří Dostál, rytecky se na ní podílela Klára Poláková a v roce 2014
ji zrealizoval Znak Malá Skála v nákladu 10 kusů. Foto Petr Vitvar

Výstava drahých 
kamenů a minerálů
Po dvou letech se do Jablonce vrací
prodejní a výměnná výstava mine-
rálů, drahých kamenů, zkameně-
lin a šperků z přírodních kamenů.
Akci tradičně pořádá Minerál
klub, z. s., Jablonec nad Nisou.

„Po dvouleté pauze, která byla
zapříčiněna pandemií viru CO-
VID-19, se prodejní a výměnná vý-
stava vrací, za což jsme velmi rá-
di,“ říká předseda spolku Jan Goll.
Také samotná činnost členů spol-
ku se omezila na pořádání indivi-
duálních akcí. Mezi ty zajímavé
patří například hledání meteoritu,
který spadl na podzim roku 2020
v oblasti Desné. Úspěšné akce byly
ovšem uskutečněny při nálezech
místních minerálů na Jablonecku,
Liberecku, Semilsku a Jičínsku. „Po
opadnutí koronavirových omezení

navštívili členové klubu i lokality
v zahraničí. Minerál klub se letos
také podílel na každoroční prázd-
ninové výstavě minerálů spřízně-
ného spolku Minerál klubu Kozá-
kov v Radostné pod Kozákovem,“
uvádí akce, jichž se členové jablo-
neckého Minerál klubu zúčastnili,
jejich předseda.

Prodejní a výměnná výstava
v Jablonci n. N. se koná v sobotu
1. října 2022 od 9 do 14 hodin
v Gymnáziu U Balvanu v Jablonci
and Nisou. Výstava je určena pro
odbornou i laickou veřejnost, děti
na ni mají vstupné zdarma.

Babička LK 2022
Čtvrtý ročník zábavné soutěže Ba-
bička Libereckého kraje se bude
konat 5. října od 12 hodin ve vel-
kém sále Kulturního a společen-
ského centra Lidové sady Liberec.
Babička Libereckého kraje je zá-
bavná soutěž se zajímavým dopro-
vodným programem, které se mo-
hou zúčastnit babičky s trvalým
bydlištěm v kraji. Soutěž pořádá
Krajská rada seniorů Libereckého
kraje. I v letošním ročníku se mů-
že divácky zúčastnit široká veřej-
nost a užít si zábavné odpoledne
ve společnosti soutěžících s hu-
debním doprovodem. Vstup je
zdarma, akce je určena pro širo-
kou veřejnost a diváci nejsou ome-

zeni věkem. Soutěž semifinalistek
začne ve 12 hodin, po jejím skon-
čení bude pokračovat od 16 hodin
oslava Mezinárodního dne seniorů
rovněž ve velkém sále centra v Li-
dových sadech. Krajská rada senio-
rů LK ve spolupráci s Libereckým
krajem připravila pro seniory spo-
lečenské odpoledne plné zábavy
a muziky. K tanci a poslechu za-
hraje živá hudba.

Podzimní úklid 
okolí přehrad
Jablonecká přehrada, z. s., a Osad-
ní výbor Mšeno pořádají v rámci
akce Ukliďme Česko 2022 brigádu
na úklid okolí přehrady v jablonec-
kém Mšeně. Sraz účastníků je
u Rybářské Bašty v sobotu 22. říj-
na v 9 hodin. „Velkoobjemové pytle
na odpad jsou zajištěny. Doporu-
čujeme pracovní oděv, kvalitní boty

a gumové rukavice. Předpokládaná
doba práce je asi 2 hodiny,“ říká
Marie Maturová, jedna z pořadate-
lek akce. Více informací získáte na
tel.: 606 372 145.

Pietní akt
Slavnostní připomenutí 104. výro-
čí vzniku samostatného českoslo-
venského státu proběhne 28. října
2022 od 10 hodin u Památníku obě-
tí 1. světové války v Tyršově parku
v Jablonci nad Nisou.

Vzpomínka 
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti měs-
ta Jablonce nad Nisou zve všechny
občany na Vzpomínku na zesnulé.
Pietní shromáždění se uskuteční
v neděli 30. října ve 14 hodin na
rozptylové loučce Městského hřbi-
tova v Jablonci.

■ Vítání občánků
Sobota 3. září 2022
Hedvika Hricková, Jiří Holub, Sára
Van Wesemaelová, Veronika Kou-
delková, Vincent Titlbach, Jasmína
Horáčková, Adéla Filipová, Karo-
lína Vernerová, Vincent Čížek, So-
fie Štymáková, Veronika Dymáč-
ková, Tobiáš Vychodil, Štěpánka
Hokynářová, Anna Kučerová, Ma-
těj Türk, Jan Kvasnička, David Me-
luzín, Jan Řezáč, Ester Stoklasová,
Eliška Balatková, Kryštof Kodejš,
Dominika Dvorská, Rozálie Košťá-
ková, Thea Pavlištová.

■ Komunální 
volby 2022
Ve dnech 23. a 24. září volily Jablo-
nečané své nové zastupitele. Svými
hlasy voliči rozhodli, kdo z 328
kandidátů kandidujících za 11 vo-
lebních stra usedne do třiceti člen-
ného zastupitelstva statutárního
města Jablonce nad Nisou. 

Vzhledem k tisku Jabloneckého
měsíčníku (22. 9.) přineseme vý-
sledky voleb a jména nových za-
stupitelů v listopadovém čísle.

Jablonecká spisovatelka a novinářka
Petra Laurin je autorkou nové knihy
Pověsti a pohádky Němců z Jizerských
hor. Tu v rámci slavností v Neugablonz
společně pokřtili primátor Jiří Čeřov-
ský a kaufbeurenský radní Ernst Holy.
Foto Kateřina Hujerová

Druhé místo na MČR žáků a papírové
předpoklady potvrdil atlet TJ Liaz Ri-
chard Hübner v běhu na 800 metrů.
Svěřenci Martina Fořta ve finiši unikla
zlatá medaile o necelou vteřinu. Foto
Václav Novotný

V pátek 16. září se před Domem vína
v Jablonci konala tradiční akce podzi-
mu – Jablonecké dýňobraní. Na té byly
k vidění výtvory děti z pětatřiceti ma-
teřských a základních škol na téma
Strašidla a hororové bytosti. Foto Petr
Krejčík

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Graphis
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Jablonec podpoří výstavbu bioplynové stanice
Jablonec nad Nisou bude jedním ze signatářů me-
moranda, uzavřeného k záměru výstavby bioply-
nové stanice v Liberci (BPS). Tu připravují Společ-
nost MVV Energie CZ s Teplárnou Liberec v lokalitě
dnešní čistírny odpadních vod (ČOV), kterou vlast-
ní Severočeská vodárenská společnost (SVS).

Cílem memoranda je společný zájem smluvních
stran využít biologicky rozložitelný komunální od-
pad v BPS. „Stanice by měla využívat biologicky roz-
ložitelný komunální odpad (BRKO), kaly z ČOV
a ostatních komerčních i průmyslových biologic-
kých odpadů produkovaných v Libereckém kraji. Vý-
sledným produktem bude biometan, který se dále
používá například pro výrobu tepla a pohon autobu-
sů městské hromadné dopravy,“ popisuje náměstek
pro ekonomiku a majetek Milan Kouřil.

V Srnčím dole se bude zadržovat dešťová voda
Zastupitelé rozhodli o přidělení individuální do-
tace ve výši 400 tis. korun spolku Milujeme Jizer-
ky na projekt Retenční opatření v areálu Srnčí
důl. Výsledkem projektu za více jak milion korun
je zadržet dešťovou vodu v krajině.

Dešťovou vodu bude zadržovat soustava sedmi za-
sakovacích tůní v areálu Srnčí důl. Kromě města se
na financování podílí také Liberecký kraj. Vedle vy-
tvoření sítě tůní plánuje spolek umístit ve spodní
části areálu nový mobiliář a workoutové hřiště.

Dotace pro potravinovou banku
Individuální dotaci ve výši 200 tis. Kč z rozpočtu
města dostane Potravinová banka LK, z. s. Peníze
jsou určené na financování běžného provozu
spolku. 

Potravinová banka LK slouží poskytovatelům služeb
sociálního charakteru. Sama potraviny osobám v tísni
nedistribuuje. „Na území ORP Jablonec nad Nisou
spolupracuje potravinová banka se sociálním odbo-
rem magistrátu a organizacemi Dobrá rodina a Na-
děje. Celkově v roce 2021 poskytla potravinová banka
na Jablonecku 16 751,24 kg potravin, drogerie a hygi-
enických potřeb, z toho 998 kg získal sociální odbor
města. Za letošní první pololetí to bylo již 900 kg,“
upřesňuje náměstek pro oblast sociální David Mánek. 

Město plní své závazky 
Jablonec nad Nisou se zavázal ke spoluúčasti na
financování investičních projektů sportovních
subjektů, které na ně získají dotaci ve výzvě
Regiony 2021, již vyhlásila Národní sportovní a-
gentura. Zastupitelé tak odsouhlasili pětimiliono-
vou spoluúčast z rozpočtové rezervy.

Město uzavřelo smlouvy s pěti sportovními sub-
jekty, z nichž dva nyní požádaly o spoluúčast. ČLTK
Bižuterie Jablonec, z. s., získalo dotaci na projekt
Modernizace zavlažování tenisových kurtů a moder-
nizaci umělého osvětlení tenisových hal. Celkové
náklady projektu jsou 2,5 mil. korun, výše státní do-
tace je 1,7 mil. korun, Jablonec by se dle úmluvy měl
podílet částkou 380 tis. korun. 

Druhým žadatelem je Fotbalová akademie Jab-
lonec, z. s., která byla úspěšná s projektem Rekon-
strukce plochy na fotbalové hřiště UT 3G s přetlako-
vou halou. Projekt za celkem 30,5 mil. korun získal
dotaci ze státního rozpočtu 21,3 mil. korun, město by
se mělo podílet částkou 4,5 mil. korun.

Dodatečně přiznaná dotace 
Loni v únoru předložilo město do 146. výzvy Ope-
račního programu Životní prostředí (OPŽP)
2014–2020 dvě žádosti o dotace z EU, a to na pro-
jekt Zateplení a Vzduchotechnika ZŠ Jablonec
nad Nisou – Kokonín. 

Celkové náklady projektu byly 12,4 mil. Kč, město
požádalo o pětimilionovou dotaci, ale nezískalo ji.
Letos v červenci se však zvýšila alokace výzvy a mě-
stu byla dotace dodatečně přiznaná. Aktualizace
projektu ukázala vyšší náklady. 

Podmínkou dodatečného přiznání dotace je ukon-
čená realizace nejpozději do konce roku 2023. „Na
konci srpna jsme obdrželi ze SFŽP písemné potvr-
zení, že můžeme zahájit realizaci. Vzhledem k aktu-
alizaci rozpočtu projektu se však zvýšily celkové ná-
klady. 

Původní částka přesahovala 12 mil. korun, nové
celkové náklady dosahují téměř 22 mil. korun,“ kon-
statuje náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček
s tím, že bylo třeba dodatečně zpracovat projektovou
dokumentaci na vnitřní sanaci vlhkého zdiva první-
ho patra. (jn)

■ Hrnečky pro
Dobrou rodinu
Po dvou letech Jablonec opět počítá
s Primátorským svařákem, který
proběhne o Vánočních trzích v polo-
vině prosince. Výtěžek z 13. ročníku
poputuje organizaci Dobrá rodina.

Vánoční trhy jsou plánované v ter-
mínu 15.–17. prosince a při nich budou
uvolnění představitelé města nabízet
typické hrnečky s motivem některé ze
známých městských staveb za mini-
mální částku 50 korun, přičemž maxi-
mální výše příspěvku není omezená. 

Výtěžek veřejné sbírky Primátorský
svařák je určený tentokrát organizaci
Dobrá rodina, o. p. s, pobočka Jablo-
nec nad Nisou. Dnes Dobrá rodina do-
provází okolo 750 pěstounských rodin
z celé České republiky, z toho v Libe-
reckém kraji je to téměř 90 rodin.
Peníze použije na organizaci jedno-
denních výletů či letního příměstské-
ho tábora pro děti. 

Dosavadní výtěžky z prodeje
2007 – 12 000 korun pro

MC Jablíčko
2008 – 16 000 korun pro Diakonii

CČE Jablonec nad Nisou
2009 – 22 500 korun pro o. s.

Compitum Jablonec nad Nisou
2010 – 24 000 korun pro o. s. Rodina 24
2011 – 18 000 korun pro o. s. FOKUS

Jablonec nad Nisou
2012 – 27 041 korun pro Centrum

pro zdravotně postižené
Libereckého kraje – Jablonec
nad Nisou

2013 – 34 775 korun pro o. s.
Tyfloservis (680 hrnků)

2014 – 37 258 korun pro Rytmus
Liberec, o. p. s. (728 hrnků)

2015 – 41 251 korun pro Asociaci
rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí, z. s.
(743 hrnků)

2016 – 45 544 korun pro Jablonecký
klub onkologických pacientů
JAKOP (831 hrnků)

2017 – 45 273 korun pro Svaz tělesně
postižených v ČR, z. s.
(781 hrnků)

2018 – 45 132 korun pro Společnosti
pro podporu lidí s mentálním
postižením (793 hrnků)

2019 – 46 413 korun pro Oblastní
charitu Liberec – Domov pro
matky s dětmi v tísni
(830 hrnků)

Dosud zobrazené motivy 
(autor ak. soch. Jiří Dostál)
• kostel sv. Anny
• kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

na Horním nám.
• kostel Povýšení sv. Kříže na nám.

B. Němcové
• kostel na nám. Dr. Farského
• věž nové radnice
• věž staré radnice
• kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně
• kostel sv. Ducha v Rýnovicích
• kaplička sv. Antonína Paduánského

v Kokoníně
• původní kaple sv. Jana

Nepomuckého
• věžička kontrolní šachty na hrázi

přehrady Mšeno
• rozhledna Petřín
• rozhledna Proseč

Ve čtvrtek 15. září se v zasedací síni jablonecké radnice konalo poslední Zastupitelstvo statutárního města Jablonec nad Nisou ve volebním
období 2018–2022. Na závěr se svým projevem vystoupil primátor města Jiří Čeřovský, který se zároveň loučil s politickou kariérou. Jiří
Čeřovský byl zastupitelem od roku 1990, v letech 1994 až 2006 byl starostou města, v roce 2019 usedl do čela města znovu, tentokrát již v roli
primátora. Přítomní se s končícím primátorem rozloučili potleskem a vestoje. Reprofoto PrtScr z online přenosu jabloneckého zastupitelstva. 
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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

Foto Jiří Endler

Nabízíme
• perspektivní zaměstnání
• odpovídající platové podmínky a zaměstna-

necké výhody dané kolektivní smlouvou
(příspěvek zaměstnavatele na penzijní při-
pojištění, příspěvek na stravování, pět dní
sociálně zdravotního volna)

• pružnou pracovní dobu
• pět týdnů dovolené
• možnost získání obecního bytu

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

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání v oblasti práva, ochrany životního prostředí či
památkové péče; znalost právních předpisů na úse-
ku ochrany životního prostředí a památkové péče
a předpisů souvisejících včetně znalosti postupů
podle správního řádu; zkouška zvláštní odborné
způsobilosti na požadovaném úseku výhodou; dob-
rá orientace v prostředí výkonu přenesené působ-
nosti státní správy; výborné komunikační a vyjed-

návací schopnosti; schopnost řídit středně velký ko-
lektiv; aktivní přístup k řešení problémů; flexibilita,
loajalita, samostatnost a zodpovědnost; uživatelská
znalost práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský
průkaz – minimálně skupina B.

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

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

Přihlášky do 5. října 2022 do 11 hodin.

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

Kvalifikační předpoklady: adekvátní vzdělání,
nejlépe v oblasti územního plánování, architektury,
veřejné správy výstavby atd.; dlouholeté (min. 5 let)
zkušenosti z oboru a úspěšně složená zkouška
zvláštní odborné způsobilosti; velmi dobrá orienta-
ce v prostředí (především v legislativě) výkonu

územně plánovacích činností v úřadě obce s rozší-
řenou působností; orientace či zkušenosti v oblas-
tech souvisejících s územně plánovací činností vý-
hodou (např. agendy stavebního úřadu, dotčených
orgánů státní správy atd.); zkušenosti s týmovou
spoluprací; schopnost řídit menší kolektiv; velmi
dobré komunikační a vyjednávací schopnosti vč.
schopnosti veřejného vystupování (orgány obcí, ve-
řejná 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
výkon správních činností, zejména na těchto úse-
cích: územní plánování vč. pořizování územně plá-
novací dokumentace v rámci úřadu obce s rozšíře-
nou působností Jablonec nad Nisou; strategické
plánování a tvorba a aktualizace koncepčních roz-
vojových 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 inzerátů včetně dalších pokynů najdete
na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

■ Personální inzerce

Hledá se Alej roku 2022 
Sdružení Arnika – Centrum pro podporu obča-
nů, česká nezisková organizace spojující jedince
usilující o lepší životní prostředí, pořádá v roce
2022 již dvanáctý ročník ankety Alej roku, sou-
těž o nejoblíbenější stromořadí v Česku. 

Do aktuálního ročníku soutěže se může zapojit kaž-
dý, stačí zaslat jednu až tři fotografie spolu s popi-
sem stromořadí prostřednictvím nominačního for-

muláře, který je na webu www.alejroku.cz. Oblí-
bené stromořadí je možné nominovat do 26. října,
poté o vítězce rozhodne široká veřejnost v interne-
tovém hlasování. Výsledky ankety budou zveřejněné
v polovině ledna 2023. Nejprve se vyhlásí 14 regio-
nálních vítězek, z nichž bude vybraná jedna celo-
republiková Alej roku 2022. Na nominující vítěz-
ných alejí čekají ocenění, a to jak v podobě diplomů,
tak dárkových balíčků od sponzorů. Nominující ce-

lorepublikové vítězky vyhraje také hlavní cenu – let
balonem. Patroni soutěže navíc vyberou tři nej-
krásnější fotografie, které budou oceněné fotoapa-
rátem nebo tiskárnou. Přihlásit můžete alej nebo
stromořadí z vašeho blízkého okolí nebo alej, kte-
rou jste objevili na svých cestách po české krajině
a která vás zaujala svou krásou či příběhem.
Podělte se o to s ostatními a nominujte je do ankety
Alej roku 2022! (jn)
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Pekelně se soustřeď, aneb Jablonecké pexeso
Původní česká hra, která nedávno oslavila
57. narozeniny, má nyní zbrusu novou jab-
loneckou verzi! Připravilo ji turistické info-
centrum, a tak na obrázcích najdete přede-
vším inspiraci pro své procházky a výlety.

V pořadí se jedná o druhé Jablonecké pexeso,
které infocentrum vydalo. Předchozí soubor ty-
pických čtvercových kartiček s obrázky měst-
ských dominant vznikl již před 15 lety a je dáv-
no rozebrán. 

Letošní vydání je zcela jiné. Jednou z odliš-
ností je netypická velikost hracích karet – 6 × 6 cm.
Druhou je výběr fotografií, jejichž autorem je
Milan Bajer (stejně i grafického řešení se styli-
zovaným městským znakem). Výběr 30 dvojic
zahrnuje nejen průřezový soubor hodnotných
městských budov a výjimečných míst, ale i blíz-
ké rozhledny. Ty jsou mezi místními i turisty

tak oblíbené, že nemohly chybět, i když nestojí
přímo ve městě. S trochou nadsázky je můžeme
nazvat jizerskohorským. 

Věříme, že i navzdory elektronickým hrám
papírové pexeso (jehož název vznikl z názvu te-
levizní hry Pekelně se soustřeď), které navíc
pomáhá cvičit paměť i jemnou motoriku, ne-

ztrácí své příznivce. A pokud si ke hře vezmete
navíc i plán Jablonce (k prvním 100 prodaným
exemplářům jej v turistickém infocentru dosta-
nete zdarma), můžete se pobavit hádáním, na
kterém místě byly fotografie pořízeny. Cena pe-
xesa je 65 Kč.

(bt)

Kulturou nabité dny v Klubu Na Rampě
V Jablonci velmi oblíbený Klub Na Rampě
přichystal na říjen velmi nabitý kulturním
programem. Jako obvykle klub nabízí koncer-
ty kvalitních českých a zahraničních kapel.

S novými i starými deskami přijedou stálice
české hudební scény – Vltava, Insania, Zrní, Mi-
chal Pavlíček & trio a Circus Problem. 

„Tradičně do svého programu zařazujeme
i zajímavá zahraniční jména, v říjnu to bude
z Belfortu duo Grumpy O Sheep, mísící barev-
né irské melodie se španělskými kytarovými
rytmy v energickém rockovém stylu,“ sděluje
jména zahraničních umělců, kteří se představí
v Klubu Na Rampě, jeho dramaturgyně Milena
Bauerová.

Zahrají si i místní
V půlce října vystoupí na Rampě již zdomácně-
lý Ornament, jenž si tentokrát přizval mladého
rappera Former Holdena. Předposlední víkend
se v sobotu představí mladí básníci a muzikan-
ti s hostem Trash Boy Sonym, v neděli proběh-
nou severočeská předkola dětských soutěží pro
mládež Brána a Zlatá struna. A poslední středu

v měsíci si tu nejen jablonečtí muzikanti mají
možnost zajamovat.

Dokument a beseda
Kromě hudebního dění se návštěvníci mohou
těšit na cestovatelská promítání, s Kubou Veng-
lářem vyrazit do Ománu nebo s Viktorkou Rys
přejít za tři měsíce pěšky Karpatský oblouk až
do Banátu. 

Tematikou svobodného vzdělávání v ČR se za-
bývá dokument Svobodné děti, s následnou bese-
dou jeho projekce proběhne v polovině měsíce.

Divadlo pro děti a dospělé
Nechybí divadelní představení, dospělé přijede
pobavit turnovský soubor Nakafráno s humor-
nou hrou Drůbeží nářez, nejmenší diváky jistě
potěší Divadlo b pohádkou o Otesánkovi, tento-
krát je ale známý nenasyta robot, iOtesánek.

Tradiční pořady nechybí
I v říjnu proběhnou pravidelné pořady jako
Workshop afrického bubnování s Tomášem Kerle,
Astronomické setkání, Karaoke party, Horečka so-
botní noci Petra Vobořila nebo Kvíz na Rampě.

„Říjen Rampa věnuje přípravám oslavy svého
čtvrtstoletí (kvůli covidu o rok odložené), slave-
ní za účasti široké veřejnosti je naplánováno na
sobotu 5. listopadu, o den dříve vystoupí také
pětadvacetiletá kapela Wohnout,“ zmiňuje plán
na další měsíc Bauerová.

Aktuální přehled o chystaných akcích lze najít
na webu, plakátech, FB a Instagramu Klubu Na
Rampě. (end, mb)

Michal Pavlíček vystoupí se svým triem v Klubu 
Na Rampě v sobotu 15. října.

Pražský výběr, balet i opera v kinech
Koncert, balet a opera na stříbrném plátně.
Již brzy startuje v jabloneckých kinech jedi-
nečná podívaná pro všechny milovníky ope-
ry a baletu, a to přenosy z londýnského
Royal Opera House. Dosud největší sezóna
nabídne sedm vybraných inscenací Králov-
ské opery a šest představení Královského ba-
letu na velkém plátně kina Radnice.

Sezónu v říjnu otevře Pucciniho strhující srdce-
ryvná opera Madam Butterfly inspirovaná ev-
ropskými obrazy Japonska 19. století. „V listo-
padu zahájí baletní sezónu klasika Královského
baletu, dramatická inscenace Mayerling, inspi-
rovaná skutečnými událostmi, zobrazuje tísni-
vý půvab rakousko-uherského dvora a posed-
lostmi korunního prince Rudolfa, které vedou
ke skandálu vraždy a sebevraždy s jeho milen-
kou Mary Vetserovou,“ informuje o představení
Adam Gody Kocian, vedoucí jabloneckých kin.

Nové uvedení opery Aida vstoupí do kin také
v listopadu a jde o moderní nastudování Ver-
diho velkolepé klasiky zasazené do současného
světa mocenských bojů a aparátu moderního
totalitního státu. „V prosinci představíme Pucci-

niho milostný příběh, který postupně kvete,
vadne i znovu ožívá a ohrožuje ho síla větší než
láska v opeře Bohéma s hvězdným obsazením,“
zmiňuje další unikátní představení Kocian.

Královský balet nabídne v prosinci výjimeč-
ný večer při příležitosti 60. výročí Friend of
Royal Opera House a ukáže tak pestrost reper-
toáru tradičních, historických i moderních děl
v představení Královský balet: Diamantová
oslava. V adventním čase nebude chybět balet-
ní inscenace Louskáček. 

V novém roce je plánována světová premiéra
baletu Jako voda na čokoládu. Dále je připrave-
na dvojice oper Lazebník sevillský a Turandot,
a to v měsících březen a duben. V květnu potě-
ší diváky nové zpracování baletu Popelka a ne-
smrtelná komická opera Figarova svatba.
„Posledním baletním představením bude v čer-
vnu tradiční zpracování pohádkové Šípkové
Růženky a operní sezónu zakončí v červenci
originální inscenace Trubadúr,“ upozorňuje na
další program vedoucí kin a dodává: „Abonmá
je již v prodeji a je rozděleno do dvou skupin.
Předprodej probíhá v recepci Eurocentra a v po-
kladnách jabloneckých kin.“ 

Kino Junior si pro vás na čtvrtek 20. října při-
pravilo Den s Pražským výběrem. Jako první
bude promítán dokument Michael Kocáb – roc-
ker versus politik a poté záznam velkolepého
koncertu Pražský výběr: Symphony Bizarre.
Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v po-
kladně kina Radnice a recepci Eurocentra nebo
nově v kině Junior v samoobslužné pokladně.
Více informací naleznete na webových strán-
kách kin a sociálních sítích. 

(nl, end)

Nejslavnější Pucciniho opera La Bohéme. 
Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou



(13)

jablonecký měsíčník říjen 2022

Korálková trasa Komenského ulicí
Během podzimu začnou drobné stavební
práce v Komenského ulici. Jejich cílem je při-
pravit „korálkovou trasu“, která povede od
domu národopisců Scheybalových k radnici.
Propojí tak nejen tyto dvě významné památ-
ky, ale zároveň upozorní na architektonicky
významné a zajímavé objekty v pěší zóně.

Trasu připravilo zdejší turistické infocentrum
(Kultura Jablonec, p. o.) ve spolupráci s archi-
tekty studia MJÖLK a Národním památkovým
ústavem. Jde v podstatě o malý navigační a in-
formační systém, resp. jeho zkušební verzi, kte-
rá prověří funkčnost na malém intenzivně vyu-
žívaném území. Kromě směrovek odkazujících
na významné památky a důležitá místa, bude
obsahovat také smaltované informační tabulky

na vybraných, architektonicky zajímavých do-
mech a větší informační cedule u radnice

a Domu Scheybalových. A protože Jablonec se
hlásí k bižuterní tradici, nemůže chybět ani
tento prvek. Korálky budou umístěné přímo
v pěší zóně a návštěvníky trasou provedou.

„Korálková“ procházka centrem města se bude
věnovat především historii a měla by zaujmout
jak dospělé, kteří se dozví více o zajímavé ar-
chitektuře Jablonce, tak mladší generaci. Na
trase bude vytvořena zábavně naučná poznávací
hra – tzv. quest – s drobnou odměnou za jeho
splnění, kterým je vyluštění správné tajenky. 

(rsch)

Realizace je financována v rámci projektu Jablonec nad
Nisou a Jelení Hora – opět spolu z Programu Přeshraniční
Spolupráce Interreg V-A Česká republika–Polsko prostřed-
nictvím Euroregionu Nisa. Finančně projekt podpořilo také
statutární město Jablonec nad Nisou. 

Reprofoto archiv Kultura Jablonec, p. o.

Proleťte se nad městem s novým kalendářem
Nástěnný kalendář s dechberoucími fotogra-
fickými záběry Jablonce nad Nisou pro rok
2023 připravilo turistické infocentrum jako
úplnou novinku. Obsahuje výhradně letecké
fotografie, které pořídilo CBS Nakladatel-
ství v průběhu letních i zimních měsíců.

Letecké fotografie Jablonce mohli návštěvníci
obdivovat už například ve výloze radnice nebo
interiéru turistického infocentra. „Právě na tyto
snímky jsme měli velké množství kladných ohlasů
a byl to jeden z impulzů pro vydání celého ka-
lendáře,“ vysvětluje Petr Vobořil, ředitel Kultury
Jablonec, p. o., která má infocentrum na staros-
ti. „Poměrně náročné je však focení zasněžené
krajiny, ke kterému jsou potřeba nejen dobré

letové podmínky, ale právě i čerstvý poprašek
sněhu. Poslední roky, co se týče sněhové nadíl-
ky, nám příliš nepřály, ale nakonec se podařilo
zimní fotografie pořídit. Vznikly během víken-
du, kdy se konala Jizerská 50 a jako zázrakem
téměř na poslední chvíli sníh připadl,“ dodává
Vobořil.

Nástěnný kalendář Jablonec letecky 2023 za-
koupíte výhradně v turistickém infocentru (ce-
na 205 Kč). Obsahuje 13 barevných stran, kde
uvidíte z ptačí perspektivy nejen zasněžený
Jablonec s Krkonošemi na obzoru, ale i jablo-
neckou přehradu na pozadí Jizerských hor, at-
letický a fotbalový stadion na Střelnici, rozhled-
nu nad Prosečí nebo monumentální stavbu
kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. (rsch)

V divadle budou skvělé koncerty i činohra
Říjnový program Městského divadla Jablo-
nec nad Nisou je poskládán tak pestře, že si
vybere opravdu každý. Odstartuje ho velko-
lepý koncert jedné z nejpopulárnějších
hvězd současné popové scény a muzikálové
star Lucie Bílé za klavírního doprovodu
Petra Maláska. Hostem večera bude dětský
sbor Vrabčáci.

Jan Čenský s Danou Morávkovou jsou obsaze-
ni do hlavních rolí vztahové inscenace Mlčeti

zlato agentury Harlekýn. Co je to štěstí? Muška
jenom zlatá. Tuto hlášku všichni znají z kultov-
ního filmu Škola základ života. My vás zveme
na jevištní podobu v podání Divadla bez debat.
Modré housle Pavla Šporcla jsou vždy ukázkou
mimořádného umění. Velkým uměleckým i his-
torickým počinem bude představení Koncertu
č. 1 C dur nejlepšího českého houslisty historie
Jana Kubelíka. Pavel Šporcl vystoupí za dopro-
vodu Severočeské filharmonie Teplice.

Ostravské Divadlo Petra Bezruče posbíralo
nejrůznější ocenění za intimní portrét a epický
příběh o nezávislosti, intrikách a odvaze Věry
Špinarové v dramatu Špinarka s Markétou Ma-
tulovou v hlavní roli. Pro velký úspěch se na
jablonecké jeviště vrací bláznivá komedie Dva
nahatý chlapi s Martinem Zounarem, Martinou
Randovou, Martinem Krausem a Danielou Šin-
korovou. Travesti skupina Techtle Mechtle
a Kočky připravuje vždy výpravné pořady. Do
Jablonce zavítá s parodií na známý Cabaret
Moulin Rouge v Paříži. Cabaret Šulin Růž za-
ujme velkou jevištní scénou a tancem, sedmde-
sáti výpravnými kostýmy a vtipnými scénkami.
Jaroslav Dušek i po letech exceluje ve hře in-
spirované toltéckou moudrostí knihy Dona Mi-
quela Ruize Čtyři dohody. Doprovodí ho Pjér La
Š’éz a Zdeněk Konopásek. K 30. výročí souboru
Musica Florea, a také při příležitosti připome-
nutí Dne vzniku samostatného Československa,
odehraje toto těleso Dvořákovu Rapsodii I. a Sym-
fonii č.7 v dobové interpretaci. Činoherní a hu-
dební nabídku završí Pstruzi Divadla Ungelt
s Pavlem Liškou, Alenou Mihulovou a Jaromí-
rem Dulavou. Existenciální magicko-realistická

komedie Pstruzi každého diváka okamžitě na-
dchne. Má poutavý příběh s chytře rozvinutým
tématem strachu z konečnosti, přičemž je pře-
kvapivě vystavěna na komediálních situacích.
Příznivce scénického tance a pohybového diva-
dla jistě potěší Podzimní fantazie 2022 a série
čtyři veřejných vystoupení Tanec, tanec 2022.
Rodiče s dětmi čekají hned dvě odpolední ne-
dělní pohádky, a sice Princezna se zlatou hvěz-
dou na čele a pohádka ze světa mořských víl
a rusalek O malé Hastrmance. (rs)

Komedie Pstruzi Divadla UngeltLucie Bílá
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Letošní 36. celostátní přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2022,
která se uskuteční v Jablonci nad Nisou ve
dnech 28.–30. října, v sobě ukrývá několik
významných výročí: právě letos je tomu 45 let,
co se přehlídka konala vůbec poprvé. Jab-
lonec, v němž našla zázemí od roku 2003, je
tak hostitelským městem podvacáté a sou-
časně podesáté se bude udělovat Cena města
tance. 

Živá minulost v tanci 
Letošní celostátní přehlídka je připisována dvě-
ma významným osobnostem tanečního světa.
Páteční odpolední pořad Živá minulost v tanci
přinese osobní vzpomínání Evy Blažíčkové, za-
kladatelky Duncan centre konzervatoře Praha,
na Jarmilu Jeřábkovou, která je považována za
zakladatelku moderní české taneční výchovy
a která by letos oslavila 110 let od narození.
Sobotní stejnojmenný pořad uvede osobní
vzpomínání Doroty Gremlicové, profesorky
pražské HAMU, na Boženu Brodskou, která zá-
sadním způsobem ovlivnila vývoj české taneční
vědy a historiografie a která by oslavila 100 let
od narození. Významných výročí je tedy více
než dost. Jak s nimi v době úsporných opatření
a rostoucích cen naložíme? 

K vidění bude 23 choreografií
V městském divadle bude v hlavním programu
ve dvou komponovaných večerech (v pátek
a v sobotu) pro širokou diváckou obec uvedeno
třiadvacet současných českých choreografií no-
minovaných z přehlídek krajských. Jablonecké
uskupení Parau Parau uvidíme v choreografii
Stvořeni k tvoření a Taneční a pohybové studio
Magdaléna uvede choreografii Maagal a choreo-
grafii Hledej smysl v nesmyslu. V nedělním zá-
věrečném tanci pak uvedou ZUŠ Vodňany
a Flash Dance Company TJ Sokol Jaroměř vý-
sledky svých rezidenčních pobytů za rok 2021
a 2022. 

Součástí je i výstava
Ve foyeru v přízemí jablonecké radnice bude od
1. října retrospektivní výstava Jablonec nad Ni-
sou 20 let městem tance, která i náhodnému
návštěvníkovi představí ve zkratce významné
události celostátní přehlídky, jíž je město již
dvacet let hostitelem a kam jsou všichni srdeč-
ně zváni. Výstava bude k vidění po celý měsíc
říjen vždy v provozní době úřadu.

Taneční dílny v muzeu
V letošním roce bude doprovodný program pro
účastníky propojen s Muzeem skla a bižuterie.
Komentované prohlídky a dílny v krásných
prostorech muzea budou pro účastníky zajíma-
vým odbočením od tance k výtvarnému umění
a řemeslné tvorbě.

Scénický tanec dětí 
Celostátní přehlídce mládeže a dospělých před-
chází celých 20 let celostátní otevřená přehlíd-
ka scénického tance dětí a mládeže v Jablonci
nad Nisou s názvem Podzimní fantazie. Jde
o tradiční, kulturně vzdělávací a vyhledávanou
akci pro soubory z celé ČR a je otevřená veřej-
nosti. Vznikla z iniciativy ředitele divadla Pavla
Žura v roce 1999. 

Přehlídkové představení, které proběhne 25. 9.
od 17.00 hodin, přináší každoročně choreografie
zhruba 6 až 8 souborů dětských i studentských.
Všechny soubory, které se účastní přehlídky
Podzimní fantazie, mají společné rysy: zaměřují
se na rozvoj fantazie a tvořivosti, volí zajímavá
neotřelá témata a kvalitní hudbu. Většina chore-
ografií vzniká ve spolupráci a s účastí dětí, což je
velmi cenný přínos v choreografické tvorbě. 

Propojení amatérů a profesionálů
V loňském roce celý festival propojila Anna
Benháková, jež vystudovala konzervatoř Dun-
can centre Praha a nyní končí magisterské stu-
dium oboru choreografie na HAMU Praha. Pro-
šla amatérským tancem všech věkových skupin
a v současnosti je začínajícím profesionálem
jako interpret, choreograf i pedagog. 

„V roce 2021 jsme umožnili mladým tvůrcům
v rámci festivalu s Annou debatu na téma tvor-
ba. Diskuse s mladým umělcem byla pro účast-
níky velmi přínosná. Tento koncept diskusního
klubu jsme se rozhodli přinést i v letošním roč-
níku. Oslovili jsme Natálii Vackovou jako člověka
znalého situace na obou platformách – amatér-
ské a profesionální, a to i z pohledu produkce
v divadle Ponec, které se věnuje několik let,
a nezávislé taneční scény. V budoucnu bychom
rádi vyhledávali osobnosti tohoto typu a debaty
o tvorbě zachovali,“ vysvětluje Ludmila Relli-
chová, ředitelka Tanečního a pohybového stu-
dia Magdaléna v Rychnově, a dodává, že obě
zmíněné osobnosti současné profesionální ta-
neční scény jsou bývalými žákyněmi a posléze
členkami souborů TaPS Magdaléna. 

„Propojení amatérské a profesionální taneční
scény je důležité pro rozvoj oboru a v letošním
roce se povedlo, že budme mít celý týden tance
v Jablonci vedle sebe uznávané odborníky pro-
fesionálního tance a taneční pedagogiky Evu
Blažíčkovou a Dorotu Gremlicovou, začínající
talentovanou umělkyni Natálii Vackovou, účast-
níky dvou přehlídek celostátního rozsahu a je-
jich pedagogy a choreografy,“ srdečně zve na
významnou taneční akci její organizátorka
Ludmila Rellichová.

Obě přehlídky celých 20 let organizuje Taneční
a pohybové studio Magdaléna Rychnov u Jab-
lonce nad Nisou, z. s. a NIPOS, útvar ARTAMA
Praha. Od loňského roku soubor TaPS vydavá
v době přehlídky zpravodaj Taneční vír, který
mapuje dění.

Přehlídka se koná z pověření a za finančního
přispění Ministerstva kultury ČR, Libereckého
kraje a statutárního města Jablonec nad Nisou
pod záštitou ministra kultury a jabloneckého
náměstka pro odbor humanitní, spolupořádá ji
Městské divadlo, o. p. s., Jablonec nad Nisou,
Kultura Jablonec, p. o., Muzeum skla a bižute-
rie Jablonec nad Nisou. 

(jl, lr, pet) 

Jablonec nad Nisou je 20 let městem tance

Vystoupení dívek tanečního studia Magdaléna Rychnov. Foto Ivo Mičkal

Jablonecký soubor scénického tance Parau Parau, který působí při DDM Vikýř. Foto Ivo Mičkal
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Jablonecká atletika oslaví 75. narozeniny
V letošním roce slaví atleti 75 let od založe-
ní atletického oddílu. Historickým dnem byl
14. květen 1947, kdy pár nadšenců vytvořilo
atletický oddíl, který s různými názvy exis-
tuje dosud. Atleti využívají speciální atletic-
kou halu se stadionem, který je jedním z nej-
hezčích v České republice.

Oslavy jubilea mají tři části, které na sebe na-
vazují. „Tou první bylo vydání knihy 75 let jab-
lonecké atletiky, ve které je zajímavým způso-
bem popsána historie, vzpomínky řady atletů
a také statistika. Knihu je možné zakoupit v in-
formačním centru nebo v recepci atletické haly
nebo přímo na oslavách,“ říká Dušan Molitoris,
předseda AO TJ Liaz Jablonec.

Další částí oslav bylo květnové přijetí funkci-
onářů atletického oddílu primátorem města.
„Vyvrcholení oslav, na které zveme všechny bý-
valé atlety a příznivce, proběhne v sobotu 8. říj-
na v restauraci Střelnice v Jablonci nad Nisou,“
zmiňuje akci, která oslavy zakončí, Molitoris.

Začátek setkání atletů je od 18 hodin, vstupné
je 300 Kč a účastníci by se měli přihlásit do
konce září prostřednictvím webových stránek
atletického oddílu nebo e-mailem info@atleti-
kajbc.cz. 

Všichni účastníci obdrží při prezentaci malé
dárky, které jim připomenou toto významné ju-
bileum. Součástí programu bude promítání fo-
tek z různých závodů a celý seriál historických
fotek zpracovaných po deseti letech, výstava his-
torických medailí a nebude chybět ani tombola.
„V programu budou také odměněni nejúspěš-
nější závodníci spolu s trenéry, kteří nás repre-
zentovali na Mistrovství světa juniorů a Evrop-
ském olympijském festivalu mládeže. K poslechu
a tanci bude hrát skupina Náhodné setkání.
Účastníci si budou moci prohlédnou celou atle-
tickou halu, stadion a vrhačský areál v Srnčím
dole,“ sděluje program setkání 8. října předse-
da atletického oddílu. V rámci oslav výročí atle-
tiky je možné tento den navštívit informační
centrum v Domě Scheybalových, které bude
otevřeno až do 17 hodin. Tam je možné vidět
skvělou výstavu fotografií bývalého atleta Petra
Krajíčka s názvem Jablonec v proudu času.

Přijďte si zavzpomínat a oslavit 75 let jablo-
necké atletiky. (end, dm)

ČEZ Jizerská 50 spustila registrace
Registrace na 56. ČEZ Jizerskou 50 se roz-
běhly od 1. září. Závodníci si tak mohou za-
čít vybírat z tras, které jsou určené pro hob-
by i zkušené běžkaře. První vlna registrací
nabízí startovné za nejvýhodnější cenu, a to
až do 31. října

Novinek je pro nastávající ročník hned několik.
Mezi nimi například jeden závodní den navíc,
nový závod i nová partnerství, které ocení pře-
devším závodníci. 56. ČEZ Jizerská 50 se usku-
teční v termínu 9. až 12. února 2023.

Letos mají závodníci možnost pořídit si star-
tovné nejvýhodněji až do 31. 10. 2022. Nejlev-
nější startovné na hlavní závod vyjde na 2 120 Kč.
Online registrace bude možné provádět do
29. ledna 2023. Na místě bude možnost regist-
race s ohledem na kapacitu závodů. Již samo-
zřejmostí je díky Pojišťovně VZP, a. s., pojištění
vrácení startovného v případě nedostatku sně-
hu, a to až do výše 1 470 Kč.

„Do 56. ročníku ČEZ Jizerské 50 vstupují
společně na pozici platebního partnera ČSOB
a Mastercard. Díky této nové spolupráci závod-
níci výrazně ušetří. Pokud účastník zaplatí star-
tovné kartou Mastercard od ČSOB v období od
spuštění registrací 1. 9. 2022 do 31. 10. 2022, če-

ká ho sleva ve výši 50 %. Slevu lze na jednu pla-
tební kartu čerpat i na více startovných, a to až
do maximální výše slevy 1 060 Kč,“ zmiňuje
novinku Richard Valoušek tiskový mluvčí J50.

Jizerská 50 se rozrůstá o další závodní den
Další novinkou 56. ročníku legendárního závo-
du je jeden závodní den navíc. Bedřichovský
areál ožije už ve čtvrtek 9. února 2023. Ten si
užijí především milovníci volné techniky. Mo-
hou se těšit na Volkswagen Bedřichovskou 30
a nově i na ČSOB Jizerskou 17.

Páteční dopoledne bude tradičně patřit dě-
tem, na které čeká Mini Jizerská Pojišťovny
VZP. Zbytek dne přinese divácky velmi atrak-
tivní program. Nejdříve na trasu vyrazí štafety
pod záštitou prémiového partnera T-Mobile, je-
jichž členové jsou kolegové z firem, přátelé, ale
také významné osobnosti sportu, kultury či ve-
řejného života. Závěr dne pak přinese nejvíce
adrenalinu. Přímo v srdci nasvíceného stadio-
nu v Bedřichově se představí světová běžecká
špička v atraktivním ORLEN Benzina Sprintu. 

První víkendový den přinese dva kratší, ale
velmi oblíbené závody. Jako první do stopy vy-
razí závodníci na Jizerskou 25 a hned po nich
ti, kteří se rozhodnou upřednostnit rodinný zá-
vod ČT Jizerská 10. Vyvrcholení svátku klasic-
kého lyžování bude závodníky čekat tradičně
v neděli, kdy se tisíce hobby běžců a stovky pro-
fesionálů sejdou na trati legendárního závodu
ČEZ Jizerská 50.

„Poslední, 55. ČEZ Jizerská 50 zaznamenala
rekordní počet závodníků. Ukázalo se, že spor-
tovci jsou po nežádoucí pauze hladoví po zážit-
cích i závodění. Organizátoři závodu jsou při-
praveni jejich očekávání opět zcela naplnit?“
doufá Richard Valoušek tiskový mluvčí J50. Regis-
trace jsou spuštěny na www.jiz50.cz. (end, rv)

■ Obrazem: Jablonecká neděle 2022

V okolí jablonecké přehrady, na parkovišti před městskou halou a v okolí plaveckého
bazénu se v neděli 4. září konal 7. ročník Jablonecké neděle. „Jde o každoroční náborovou
prezentaci sportovních oddílů, které působí ve městě, při které se místa kolem haly, bazénu a přehrady se
proměňují v jedno velké sportoviště, na němž sportovní kluby, oddíly a volnočasové kroužky představují svoji
činnost,“ sdělil Martin Bauer ze společnosti Sundisk, s. r. o., která organizaci Jablonecké neděle zajišťuje.
Foto Sundisk

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitel-
ného rozvoje v Jablonci nad Nisou je spolufinancován z EU
z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního progra-
mu Zaměstnanost.

Foto archiv Václav Novotný

Foto archiv J50
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Městská knihovna Jablonec n. N. a statutár-
ní město Jablonec n. N. v rámci akce Týden
knihoven vyhlašují již 22. ročník literární
soutěže. Letošní téma zní: Časy se mění a my
taky. Uzávěrka soutěže je 11. listopadu.

„Již dvakrát se nám nepodařilo, kvůli situaci
a vládním opatřením, uskutečnit slavnostní vy-
hlášení. Letos to již bude určitě jinak a v první
půlce prosince se s výherci setkáme,“ věří v set-
kání nejlepších autorů textů s pořadateli Dana
Foltýnová z městské knihovny, která celou sou-
těž organizuje.

Účast opět přislíbil jablonecký rodák a herec
Petr Stach, který bude interpretovat některé ví-
tězné práce a předávat ceny.

„Těšit se můžeme také na vystoupení našeho
stálého hosta, divadelního souboru Vozichet,
bez něhož si tuto akci ani nedovedeme předsta-
vit,“ tvrdí Foltýnová.

Soutěž již dávno není jen pro Jablonečany.
„Přichází nám poštou nebo elektronicky práce

ze všech koutů naší vlasti,“ pochvaluje si věhlas
literární soutěže ředitel knihovny Zbyněk Duda.

Autoři si mohou vybrat z několika žánrů –
pohádka, básnička, úvaha nebo povídka. „Svá
díla spolu s vyplněnou přihláškou a písemným
souhlasem s podmínkami pak soutěžící musí
zaslat ve formě PDF na e-mailovou adresu:
soutez@knihovna.mestojablonec.cz,“ uvádí jed-
nu z možností odevzdání děl Foltýnová.

Další variantou je možnost poslat literání prá-
ce poštou na adresu Městská knihovna Jablo-
nec nad Nisou, Dolní náměstí1 a obálku opatřit
heslem Literární soutěž.

„Třetí a poslední varianta je možnost svá dílka
předat osobně v knihovně,“ doplňuje možnosti
knihovnice a dodává: „Došlé práce rozdělíme
do čtyř kategorií. První stupeň základních škol,
druhý stupeň základních škol, střední školy
a odborná učiliště a od roku 2015 máme také
kategorii dospělých.“

Podrobnější informace si zjistíte na webové
stránce www.knihovna.mestojablonec.cz. Uzá-
věrka soutěže je v pátek 11. listopadu 2022.

(red)

Literární soutěž: Časy se mění a my taky

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

XXVI. ročník Týdne knihoven
3. října až 7. října 2022

4. 10. /úterý/ 14.00 hodin
ŘECKO – OSTROV MYKONOS
Pravidelné promítání z cyklu
Na cestách kolem světa.

4. 10. /úterý/ 17.00 hodin
BÁSNÍCI LAKU 
Autorské čtení členů a přátel
Libereckého autorského kruhu.
Účinkují Jan Vozka, Vojtěch Vaner
a Martin Trdla.

6. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BIATLON ANEB OD VOJENSKÝCH
HLÍDEK K BIATLONU
Od počátků biatlonu v Československu
uplyne v letošním roce už 100 let.
O historii i současnosti tohoto zimního
sportu bude vyprávět autor knihy
Biatlon Josef Trojan a vydavatelka
Helena Rezková. Pozvání přijali také
někteří bývalí reprezentanti a trenéři
biatlonu.

Dále je v hlavní budově připraveno:

PRVOREGISTRACE ZDARMA
Po celý týden pro nové čtenáře.

KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih za pouhou
jednu korunu.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
ČTENÁŘE

PODZIMNÍ RANDE NASLEPO
S KNIHOU
Netradiční schůzka s knihami, překva-
pením a slosovatelným lístkem o ceny.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

KOLO ŠTĚSTÍ
Vědomostní hra pro malé i velké čtená-
ře o drobné ceny.

STUDOVNA, ČÍTÁRNA

LISTOVÁNÍ V KNIHÁCH:
1. Toulky naším regionem,
2. Novodobé městské kroniky ve fondu
studovny.

POBOČKY

BEZPLATNÉ PRVOREGISTRACE
PRO NOVÉ ČTENÁŘE
V otevírací den pobočky.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Městská knihovna Jablonec n. N.
a statutární město Jablonec n. N.
vyhlašují již 22. ročník literární soutěže
na téma: Časy se mění a my taky!
Pro žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ
a odborných učilišť, ale i pro dospělé.
Pohádky, básničky, úvahy, povídky
spolu s vyplněnou přihláškou a písem-
ným souhlasem s podmínkami soutěže
zasílejte ve formě PDF na e-mail: 
soutez@knihovna.mestojablonec.cz
nebo předejte osobně v knihovně.
Uzávěrka v pátek 11. listopadu 2022.
Vyhodnocení proběhne v první polovině
měsíce prosince za účasti herce Petra
Stacha. Informace D. Foltýnová, 
tel: 603 991 505, 488 388 953, více
na www.knihovna.mestojablonec.cz 

DALŠÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY

11. 10. /úterý/ 17.00 hodin
AKTUÁLNÍ VÝZKUM MARSU
Astronomické okénko Martina Gembece.

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

18. 10. /úterý/ 17.00 hodin
FINSKO
Na cestu Finskem vás vezme Michal
Švec, průvodce CK Periscope, předseda
Skandinávského domu a překladatel
z finštiny.

20. 10. /úterý/ 8.30 hodin a 10.30 hodin
JAK SI POSTAVIT KNIHU
O své tvorbě pro děti pohovoří český
výtvarník, grafik, vydavatel a spisova-
tel Martin Sodomka (zadáno).

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.

NOVÉ VÝSTAVY

JEN VELMI MALÁ ČÁST 
ARCHITEKTURY PATŘÍ K UMĚNÍ:
NÁHROBEK A POMNÍK Adolf Loos
Poetiku a nečekanou krásu skrytých
zákoutí jabloneckých hřbitovů vám na
svých snímcích přiblíží fotograf Milan
Bajer, který je také od letošního jara
správcem sedmi jabloneckých hřbitovů.
Výstava bude umístěna v prostoru
schodiště.

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

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

5. 10. /středa/ 9.00–17.00 hodin
DEN ZVÍŘAT
Osvětová akce k Mezinárodnímu dni
zvířat, můžete se těšit na prohlídku
chovatelské a herpetologické stanice,
dílničky se zvířecí tématikou. 

7.–9. 10. /pátek–neděle/
PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ
Podzimní minipuťák nás provede
oblastní Ralska, Máchova jezera,
Bezdězu a Zvířetic.

8. 10. /sobota/
OUTDOOR SOBOTA
Via ferrata Vodní brána u Semil
Tentokrát si děti mohou zkusit zdolat
ferratu Vodní brána v nedalekých
Semilech. Vybavení zajistíme,
zkušenost se skalním lezením vítána,
stoprocentní poslušnost pokynů
vedoucích podmínkou.

14. 10. /pátek/ 
ŠITÍ SE ZAŠÍWÁRNOU
Přijďte si ušít lehký podzimní kardigan
s Álou ze Zašíwárny. Cena 380 Kč
(v ceně není zahrnuta látka).

14.–16. 10. /pátek–neděle/
VÍKENDOVKA V PRAZE
Součástí výletu je návštěva Národního
muzea, Muzea iluzí, procházka noční
Prahou, projdeme se i do přírody –
Prokopského údolí nebo Divoké Šárky.
Ubytování bude zajištěno v DDM
Klamovka.

25.–28. 10. /úterý–pátek/
PODZIMKY NA SOUŠI
Podzimní prázdniny strávené
v Jizerských horách. Spát budeme na
turistické chatě Souš. Budeme si topit,
vařit, prochodíme Jizerky, zahrajeme
hry, vytvoříme něco na památku.

26.–30. 10. /středa–neděle/
PODZIMKY V ROKYTNICI
Prázdninový pobyt na horské chatě ve
Vilémově. Chata se nachází na samotě
u lesa. A právě divadelní hra Na samotě
u lesa nás bude provázet i celým
pobytem na podzimkách v rámci her.

■ Oblastní spolek 
Českého červeného kříže
Uhelná 991/5, tel. 483 356 216,
mob. 732 542 934

SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK
Doprava opět v provozu. Provozní doba
služby pondělí až pátek 8.00–16.00
hodin, klienti musí mít uzavřenou
smlouvu o službě a objednávky
minimálně dva dny předem. Více
informací: doprava@cck-jablonec.cz;
tel. 702 191 003.

Dana Foltýnová z městské knihovny každoročně
připravuje několik soutěží. Jednou z nich je i ta Literární.

Foto archiv Městská knihovna Jablonec

V DDM Vikýř se ve středu 5. října od 9.00 do 17.00 hodin uskuteční Den zvířat. 
Foto Alena Francová
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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

FLORBAL
22. 10. /sobota/ 8.00 hodin
FLORBAVÝ TURNAJ LIBERECKÉ
LIGY PŘÍPRAVEK
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., 1. a 2. kurt.

22. 10. /sobota/ 14.00 hodin
FLORBAL JABLONEC
– USK SLAVIA LIBEREC
Regionální liga mužů, 2. kolo.

22. 10. /sobota/ 19.00 hodin
FLORBAL JABLONEC
– TJ TURNOV B
Regionální liga mužů, 2. kolo.

FUTSAL
9. 10. /neděle/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA JABLONEC
– DALMACH TURNOV
Futsal 2. liga západ, 1. kolo, centrkurt.

21. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA JABLONEC
– FTZS LIBEREC B
Futsal 2. liga západ, 1. kolo, centrkurt.

28. 10. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA JABLONEC
– BANÍK CHOMUTOV
Futsal 2. liga západ, 1. kolo, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
9. 10. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– LOVCI LOVOSICE
II. liga dorostu, centrkurt

9. 10. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– LOVCI LOVOSICE B
II. liga mužů, centrkurt

15. 10. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– HC DUKLA PRAHA
II. liga dorostu, centrkurt

15. 10. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– HC DUKLA PRAHA
II. liga mužů, centrkurt

29. 10. /neděle/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ SOKOL PRAHA-VRŠOVICE
II. liga dorostu, centrkurt

29. 10. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ SOKOL PRAHA-VRŠOVICE
II. liga mužů, centrkurt

JUDO
www.judojablonec.cz
1. 10. /sobota/ 9.00–18.00 hodin
MČR MUŽŮ A ŽEN
Pořádá Judo klub Jablonec

2. 10. /neděle/ 9.00–18.00 hodin
MČR DRUŽSTEV DOROSTENEK
a SAMURAJSKÁ KATANA
Pořádá Judo klub Jablonec

TRAMPOLÍNY
www.trampoliny.cz
6.–8. 10. /čtvrtek–neděle/
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD PŘÁTELSTVÍ
Pořádají Trampolíny Liberec
a SK Sportaktiv, z. s., 49. ročník

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
Časy začátku utkání jsou orientační
a mohou se lišit dle aktuálního
herního plánu pořadatele TJ Bižuterie.

16. 10. /neděle/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – ZŠ MIKULOVA PRAHA
1. liga žen, kurt č. 4.

21. 10. /pátek/ 18.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ LOKOMOTIVA
PLZEŇ
liga žen, kurt č. 4.

22. 10. /neděle/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ LOKOMOTIVA
PLZEŇ
liga žen, kurt č. 4.

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

ATLETICKÝ STADION
www.atletikajbc.cz
8. 10. /sobota/ 18.00 hodin
75 LET JABLONECKÉ ATLETIKY
AO TJ Liaz Jablonec pořádá oslavy
75. výročí založení atletického oddílu.
Více na 15. straně.

FOTBALOVÝ STADION
www.fkjablonec.cz
Přesný termín utkání zápasů
FORTUNA:LIGY se vzhledem
k TV přenosům může změnit.

2. 10. /neděle/ 16.00 hodin
FK JABLONEC – FC ZBROJOVKA
BRNO
FORTUNA:LIGA, 10. kolo

15. 10. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FC VIKTORIA PLZEŇ
FORTUNA:LIGA, 12. kolo

29. 10. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – SK ČESKÉ
BUDĚJOVICE
FORTUNA:LIGA, 14. kolo

Zimní stadion
www.sportjablonec.cz
HOKEJ
www.hcvlci.cz

1. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC BANÍK PŘÍBRAM
II. liga ledního hokeje, skupina Západ,
4. kolo

5. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC BENÁTKY NAD
JIZEROU
II. liga ledního hokeje, skupina Západ,
5. kolo

15. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC STADION CHEB
II. liga ledního hokeje, skupina Západ,
8. kolo

19. 10. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC WIKOV HRONOV
II. liga ledního hokeje, skupina Západ,
9. kolo

29. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC TÁBOR
II. liga ledního hokeje, skupina Západ,
12. kolo

Školička bruslení včetně náboru děti
do HC Vlci Jablonec probíhá každou
sobotu od 8 do 9 hodin.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
sobota 15.00–16.30 hodin
neděle 15.00–16.30 hodin
Vstupné 50 Kč.

Sportovní areál Břízky
FOTBAL
www.fkjablonec.cz

8. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B
– FK CHLUMEC NAD CIDLINOU
10. kolo, FORTUNA : ČFL SKUPINA B

22. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B – SK SOKOL
BROZANY 
12. kolo, FORTUNA : ČFL SKUPINA B

PŘESPOLNÍ BĚH
www.skijablonec.cz
1. 10. /sobota/ 9.30 hodin
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
58. ročník závodu v přespolním běhu

Jablonecká přehrada
www.vodniskautijablonec.cz
1. 10. /sobota/ 9.00–15.00 hodin
JABLONECKÁ REGATA
Vodní skauti Jablonec – Junák-český
skaut, středisko Jablonec nad Nisou,

z. s., pořádá 13. ročník závodu skaut-
ských plachetnic.

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

První říjnový víkend bude v Městské
sportovní hale patřit judu. V sobotu
1. a v neděli 2. října se na místní pa-
lubovce, kterou pokryje tatami, usku-
teční Mistrovství České republiky
mužů a žen v judu, závody nadějí od
7 do 14 let o Samurajskou katanu
a o titul Mistra České republiky se
poperou také družstva dorostenek.

MČR mužů a žen
Sobota bude patřit nejlepším českým
judistům a kromě několika reprezen-
tantů, jimž se termín kryje s mistrov-
stvím světa, bude v Jablonci kompletní
špička včetně nejlepších juniorů, kteří
v září bojovali na světovém šampioná-
tu své věkové kategorie. Do Jablonce
přijedou judisté sportovních center
USK Praha, Vršovice, Teplice, Olomouc,
Baník Ostrava, ale i z dalších oddílu re-

publiky. Domácí oddíl bude mít také
svá želízka v ohni. „Do bojů o medaile
se zapojí Matyáš Sobota, Jan Hruška,
Michal LeBlanc, Kateřina Poláková
a Kamila Machková,“ říká Roman
Polák z pořádajícího Judo klubu Jab-
lonec.

Samurajská katana
V neděli se o medaile utkají malí ju-
disté ve věku od 7 do 14 let v rámci
Samurajské katany. „Jedná se o závod
složený ze tří turnajů. První se konal
v Turnově, druhý je u nás a vrcholem
trilogie je klání v Jičíně. Judistické na-
děje se perou v jednotlivých kategori-
ích, za své umístění získávají body pro
klub. Ty se v závěrečném klání sečtou
a tým s nevětším počtem bodů získá
Samurajskou katanu,“ vysvětluje pra-
vidla soutěže Polák. Z domácích borců

budou bojovat mimo jiné Justýna
Valešová, Patricie Švarcová, Valentýna
Matoušková či Julie Dvorská.

MČR družstev dorostenek
Aby toho nebylo málo, o titul Mistra
České republiky se v neděli poperou
družstva dorostenek. Děvčata budou
bojovat na tatami na čtvrtém kurtu, ale
bez účasti domácího týmu. „Naše ju-
distky teprve dorůstají, letos bojují na
MČR starších žákyň. Příští rok bude již
s naší účastí,“ slibuje Polák. 

Jablonečané tak mají o víkendu 1. a 2.
října jedinečnou příležitost vidět utká-
ní dětí i zkušených dospělých judistů.
„Přijďte podpořit naše domácí závodní-
ky, ať co nejvíce medailí zůstane v do-
mácím oddíle Judo klub Jablonec nad
Nisou,“ apeluje na fanoušky Michael

Man, předseda Judo klubu Jablonec.
Závody v sobotu i v neděli začínají od
10 hodin. Fandit můžete přijít v průbě-
hu celého víkendu. Vstup je zdarma.
Více na www.judojablonec.cz (end)

■ V hale se představí špičkoví judisté

Foto archiv Judo klub Jablonec
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Kladný vztah ke všemu krásnému mu byl nejspíš dán
do vínku. Ještě více mu však dali rodiče. S nimi cho-
dil po výletech, otec jej vedl k lásce k přírodě a hud-
bě. Jeho všestranné nadání se projevilo ve hře na kla-
vír, při malování obrazů, psaní textů včetně básní, ale
především při fotografování krajiny. Své texty dovedl
psát jak česky, tak německy.

Jeho smýšlení a životní filozofii do značné míry
ovlivnila jeho nejoblíbenější kniha horolezce Rudolfa

Kauschky, nazvaná Wandern und Klettern (Putování
a lezení). Ta Weisse provázela téměř celým životem
a byla jí ovlivněna i jeho tvorba.

Publikačně se poprvé podílel jako spoluautor na
knize Jizerské ticho, která vyšla v roce 1978. Tehdy
bylo nesmírně těžké prosadit se s prezentací přírod-
ních krás bez angažovaného zaměření. Nakonec se
dočkala tří vydání.

Další obrazové knihy již vytvářel samostatně, větši-
nou až po roce 1990. Opakovaně se věnoval půvabům
Českého ráje, kde zachytil krásu skal, rybníků a české
krajiny, rád zavítal i do Lužických hor. S fotoapará-
tem však nejraději chodil po milovaných Jizerských
horách. Během jizerských putování vzniklo dostatek
materiálů pro knihu Moje Jizerky (druhé vydání bylo
rozšířeno téměř o sto snímků včetně polské strany).
Právě tady zúročil svoji dokonalou znalost krajiny
a všem následovníkům nastavil laťku opravdu vyso-
ko. Knihu doprovodil vlastními texty, kterými vyjádřil
hluboký cit pro rodný kraj. „Dívám-li se na svůj život
s odstupem, zjišťuji, že mojí snahou bylo ,zmocnit‘ se
Jizerek všemi způsoby,“ řekl v jednom z rozhovorů
Siegfried Weiss.

Plodná byla jeho spolupráce s nakladatelstvím Buk
Jana Baldy, který zesnul letos v červnu. Jan Balda byl
obdivovatelem Weissových fotografií a kromě knih
vydával i jeho nástěnné kalendáře. 

Spolu s dalšími vydavateli vytvořil knihy Lužické
a Žitavské hory a Kouzelný Český ráj. Jeho posledními

publikacemi byly knihy Tichými stezkami z Jizer-
ských hor k Ralsku po stopách Rudolfa Kauschky
a Zpěv jizerských lesů s překladem Kauschkových
básní, vydané v roce 2021. 

„Prohlížím-li své knížky po letech, mohu s klidným
svědomím říct, že jsem je neodflákl, nehonil se za ně-
jakými barevnými efekty, že jsem se v nich snažil za-
nechat kus svého srdce. Že jsem v Jizerských horách
snad zanechal určitou stopu,“ pravil Siegfried Weiss.

Siefried Weiss zemřel 13. září 2022. Posledního roz-
loučení s oblíbeným Sigim se 21. září v jablonecké
smuteční síni zúčastnilo kromě rodiny nebývalé
množství jeho přátel ze široka daleka, do jejichž srd-
cí se navždy zapsal. Otokar Simm

Vydané knihy
2021 – Zpěv jizerských lesů
2021 – Tichými stezkami z Jizerských hor k Ralsku

po stopách Rudolfa Kauschky
2018 – O věčných proměnách lesa
2018 – Protiklady a podobnosti Jizerských hor

a Českého ráje
2016 – Pohoří bez hranic, putování mezi Odrou

a Labem
2015 – Moje důvěrné krajiny – Ve stínu Ještědu
2010 – Píseň o lese
2001 – Kouzelný Český ráj
1998 – Lužické a Žitavské hory
1996 – Moje Jizerky
1987 – Český ráj
1978 – Jizerské ticho (spoluautor)

Zemřel nezapomenutelný 

Siegfried Weiss

■ Osobnost Jablonecka

Siegfried Weiss se narodil v Jablonci nad Nisou 14. října 1933 ve smíšeném manželství.
V Jablonci nad Nisou navštěvoval obecnou a měšťanskou školu, absolvoval zdejší uměleckou
průmyslovku, obor rytectví. Po celou aktivní pracovní dráhu byl zaměstnán v podniku Bižuterie.
Rád fotografoval zejména svůj rodný kraj, ale zavítal i do vzdálených hor. Vydal několik knih,
byl čestným členem Jizersko-ještědského horského spolku, v roce 2013 obdržel cenu Pro meritis.
V témže roce mu byla udělena Pocta hejtmana za celoživotní přínos v propagaci přírodních
krás Libereckého kraje. V roce 2017 získal v soutěži Osobnost roku Libereckého kraje 3. místo
v kategorii kultura (za knihu Moje důvěrné krajiny).

■ Z knihovny
Siegfried Weiss: 
Tichými stezkami
Publikace známého fotografa, v níž
jsou nádherné snímky doplněny
obsáhlým průvodním textem. Kni-
ha je věnována památce horolezce
a básníka Jizerských hor Rudolfa
Kauschky, přitom ale není jeho ži-
votopisem, ani se výslovně nezabývá
Kauschkovými sportovními úspě-
chy, ale spíše se jej snaží pochopit
jako člověka prostřednictvím jeho
básní a vlastních slov.

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

Vychází kalendář 
ke 100. výročí 
založení knihovny
Kalendář vydaný ke stému výročí
založení veřejné knihovny v Jab-
lonci nad Nisou popisuje všechny
typy veřejných knihoven, které na
Jablonecku působily – farní, škol-
ní, spolkové, menšinové a městské.
Řazeny jsou postupně tak, jak vzni-
kaly, každé je věnována jedna stra-
na a bohatý obrazový doprovod. 

Vzácnými fotografiemi jsou obo-
haceny i medailonky významných
jabloneckých osobností, které kni-
hovnictví v našem městě nějak
ovlivnili. Tedy knihovníků, nakla-
datelů, knihkupců, spisovatelů, me-
cenášů a politiků. Autoři kalendáře
se nevyhýbali ani citlivým téma-
tům českoněmeckého soužití, ale
snažili se o nich psát smířlivě. Na
stranách s medailonky jsou vždy
osobnosti německého i českého
původu a stejně je koncipována ta-
ké strana úvodní, která je jako je-
diná věnovaná současným osobnos-
tem – Miloslavu Nevrlému a Sieg-
friedu Weissovi. „Sigi“ se k zármut-
ku autorů svého výtisku nedočkal…

Pro veřejnost bude kalendář vy-
dán v omezeném nákladu. Zájem-
ci si ho mohou objednat do konce
října na adrese: bajer.jablonec@
seznam.cz

Foto Milan Drahoňovský

Siegfried Weiss obdržel v roce 2013 cenu města Pro meritis.
Na snímku při podpisu do Knihy města. Foto Martin Kubišta
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Setkání členů Jizersko-ještědského horského spolku na Prezidentské chatě u při příležitosti žehnání nové knihy Siegfrieda Weisse. Zleva Otokar Simm, Miloslav Nevrlý,
Inka Weissová, Siegfried Weiss, Pavel Vodička a předseda spolku Pavel Schneider. Foto Milan Drahoňovský

Vzpomínka kamaráda na Siegfrieda Weisse
Smrt Siegfrieda Weisse, která ukončila
naše více než šedesátileté přátelství, mě
hluboce zasáhla. 

Bezpochyby i proto, že jsem si uvědomil pomí-
jivost lidského života o to naléhavěji, že oba
jsme se narodili ve stejném roce, stejném měsí-
ci. S jeho odchodem jakoby odešly i dávné roky
v Jizerských horách. 

Vzpomínal jsem, jak jsme kdysi - bylo nám
sedmadvacet let - spolu s naším společným pří-
telem Gustavem Ginzelem v harcovských le-
sích namáhavě vztyčovali rozvalený kamenný
dřevorubecký Hiebelův pomníček. Sigiho
snímky horské přírody byly nádherné, a tak
jsem v roce 1978 s radostí napsal encyklopedic-
ké heslo do Jizerského ticha, do knihy, která ho
– i jeho dva přátele – proslavila a jako první od-
kryla lidem tichou nevtíravou krásu našich
nejsevernějších hor. Velmi mě dojalo, když svo-
je snímky Jizerských hor na svých mnoha
přednáškách pro veřejnost doprovázel nejen
hudbou (byl velice kultivovaným hudebníkem),
ale i dlouhými úryvky z Knihy o Jizerských ho-
rách. Jsem mu za to velice vděčen. 

Považoval jsem za čest, když mě Sigi v roce
2001 požádal, abych napsal texty k jeho další
krásné knize fotografií Kouzelný Český ráj.
Strávili jsme nad tou knihou – spolu se Sigiho
„dvorním vydavatelem“ Janem Baldou – mnoho
krásných chvil. Bohužel i Honza před několika
měsíci zemřel. Když jsem před sedmnácti lety na
žádost nakladatelky Aleny Beňadikové napsal
pro tamní obecní úřad knihu Kryštofovo Údolí –
putování časem a krajinou, bylo nám oběma jas-
né, že obrazový doprovod nemůže udělat nikdo
jiný než Siegfried Weiss. Myslím, že žádná jiná
obec v naší zemi nemá svou knižní kroniku (po-
kud ji vůbec má), ozdobenou tak krásnými
snímky jako ona podhorská obec v ještědském
pohoří. Byla radost pozorovat, jak se dlouho, ve-
lice dlouho, ukrývá za velkým aparátem na sta-
tivu, hlavu zakrytou starodávnou sukní (zapo-
mněl jsem už, jestli po mamince nebo babičce)
a teprve po dlouhé době mačká spoušť.

Jako na výsostného a zcestovalého fotografa
přírody jsem se na Sigiho obrátil mnohokrát.
Svými snímky přispěl třeba do Nejkrásnější sbír-

ky, knihy věnované národním parkům a chrá-
něným krajinným oblastem bývalého Česko-
slovenska. Další snímky, tentokrát rumunských
hor, vybral ze svého archivu Sigi na přání vyda-
vatelky pro sedmé vydání Karpatských her. 

Váhám, jestli na závěr těchto mých několika
zcela soukromých vzpomínek na Siegfrieda
Weisse mám uvést i to, co pro mne bylo možná
při mých pradávných setkáních s ním před více
než šedesáti lety tím nejdůležitějším, za co jsem
mu vděčen asi nejvíc. Nikdo o tom neví, ostat-
ně drtivé většině dnešních lidí by to připadalo –
bohudíky – již nedůležité, zanedbatelné a já
sám o tom s nikým nehovořím. Poslední válku,
nejkrvavější v lidských dějinách, jsem prožil ja-
ko šesti až jedenáctiletý vnímavý český kluk,
kterého válka naučila nenávidět Němce. Z hlou-
bi srdce. Přál jsem jim to nejhorší. Měnilo se to
jen velmi pomalu. Dvanáct let po válce jsem se
octnul v bývalých Sudetech, v Jizerských ho-
rách. A právě setkávání a rozhovory se Sieg-

friedem Weissem a jeho některými stejně starý-
mi německými přáteli mně pomalu, ale jistě
odkrývaly neznámé světy bez nenávisti a bez
touhy po starozákonní pomstě. I když o tom ne-
věděl, přesto mu patří můj veliký dík.

V „posledních časech“ jsme se se Sigim setká-
vali již jen při oficiálních nebo polooficiálních
příležitostech. Několikrát jsem byl „spolukmot-
rem“ při představování jeho nových knížek ve-
řejnosti, většinou na schůzích Jizersko-ještěd-
ského horského spolku.

Dozvěděl jsem se, že prý spolu budeme i na
snímku titulního listu budoucího kalendáře
jablonecké městské knihovny na rok 2023 vě-
novaném „Mílovi & Sigimu“. Prý k našim bu-
doucím devadesátinám. Na snímku si spolu po-
vídáme, na zdraví připíjíme. Teď se ale nově na
snímku na Sigiho ruce prý objeví černá páska
s nápisem úterý 13. září 2022. Ta tam původně
nebyla. Je mi to líto, velice líto. 

Miloslav Nevrlý 

Kamarádi Miloslav Nevrlý a Siegfried Weiss. Foto Milan Bajer
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Statutární město Jablonec nad Nisou ve spo-
lupráci s Centrem sociálních služeb pořádá
ve dnech 27. až 30. září tradiční akci Setkání
seniorů. Letos se koná již 22. ročník.

Pro seniory je připraven bohatý program, který
odstartuje zábavná talk show Šmátrání v pamě-
ti, jež se uskuteční v kině Radnice. Šmátrání
v paměti, to je zábavná talk show oblíbeného
divadelního, televizního a filmového herce, vy-
pravěče Večerníčků Josefa Dvořáka v doprovodu
spisovatelky a skvělé moderátorky Marie Formáč-
kové, spoluautorky pěti knih Josefa Dvořáka.

Josef Dvořák je český herec a divadelní ředi-
tel, který letos oslavil osmdesáté narozeniny. Za
svůj život nasbíral nespočet zkušeností v umě-
leckém světě, svůj hlas propůjčil například
Maxipsu Fíkovi nebo Bobu a Bobkovi. K příle-
žitosti významných hercových narozenin je
talk show určena nejen seniorské veřejnosti,
ale také ostatním jabloneckým divákům.
Vstupné je zdarma a kapacita omezená počtem
sedadel v kině. Přijďte a popřejte tak symbolic-
ky k narozeninám našemu nejoblíbenějšímu
představiteli vodníků v Čechách.

Dalším bodem programu Setkání seniorů je
výlet na Vesce u Sobotky. Poslední akcí je pak ta-
neční zábava pro seniory – Citronobraní, které se
uskuteční v hotelu Praha, kde k tanci a poslechu
zahraje Swingový orchestr Vladimíra Vláška.

PROGRAM

27. 9. /úterý/ 15.00 hodin
ŠMÁTRÁNÍ V PAMĚTI – JOSEF DVOŘÁK
a MARIE FORMÁČKOVÁ
Kino Radnice. Zábavná talk show Šmátrání v pa-
měti, vstupenky k vyzvednutí na recepci Euro-
centra a pokladnách kin. Na představení zveme
nejen seniorskou veřejnost, ale také ostatní jab-
lonecké diváky. 
Vstup volný – kapacita omezená.

29. 9. /čtvrtek/
VÝLET SENIORŮ
Autobusový výlet do Vesce u Sobotky. 
Registrace na tel. č. 728 616 492. 
Registrace nutná.

30. 9. /pátek/ 15.00 hodin
TANEČNÍ ZÁBAVA PRO SENIORY –
CITRONOBRANÍ
Hotel Praha. K tanci a poslechu hraje Swingový
orchestr Vladimíra Vláška. Registrace na tel. č.
728 616 492. Vstup volný – kapacita omezená.

Aktuální informace o konání Setkání seniorů
budou uvedeny na webových stránkách města.
Herec Josef Dvořák zašmátrá v paměti. Zábav-
ná talk show míří do Jablonce nad Nisou.

(jn)

Setkání seniorů okoření herec Josef Dvořák

Ve středu 7. září začala v Jablonci nad Nisou
další akademická část pro třetí věk. Podzim-
ní část Akademie seniorů, kterou za podpo-
ry statutárního města organizuje Centrum
sociálních služeb (CSS), má podtitul Před-
sudky, hodnoty a tradice.

První zářijová středa přinesla v Jablonci nad
Nisou slavnostní zahájení další série přednášek
v rámci Akademie seniorů. Letošní téma pod-
zimního cyklu Předsudky, hodnoty a tradice
odstartovala přednáška Umění žít, umění zem-
řít kazatele Církve adventistů sedmého dne
Romana Hampachera. Následuje dalších osm
přednášek, po kterých o poslední listopadové
středě vzdělávací turnus vyvrcholí slavnostním
zakončením v obřadní síni magistrátu. 

„Jedná se o léty prověřenou a velmi oblíbe-
nou vzdělávací aktivitu. Na jaře byl tak obrov-

ský zájem, že jsme již v únoru věděli, že bude
plno i na podzim. A je tomu skutečně tak, zvo-
lená kapacita 40 seniorů se ukázala správná,“
říká k Akademii seniorů náměstek primátora
pro oblast humanitní David Mánek. 

Odbornost každému cyklu garantuje Centrum
sociálních služeb. „Zveme skutečně lidi, kteří
mají co říct. Každá přednáška je tak pestrá a za-
jímavá. Díky výtečné spolupráci s městem
a Nadací Preciosa máme pro absolventy též
hodnotné dárky. Na jaře to byly krásné brože
pro dámy a psací potřeby pro pány, z kanceláře
primátora reprezentativní růže a malý dárek
pro každého akademika i od nás,“ doplňuje
specialista pro volnočasové aktivity Centra so-
ciálních služeb Jablonec nad Nisou Lukáš
Frydrych. (jn)

Senioři opět zamířili do školních lavic

Od 3. do 9. října proběhne také v Jablonci
nad Nisou Týden sociálních služeb. Ten kaž-
doročně vyhlašuje Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR společně s Ministerstvem
práce a sociálních věcí (MPSV). Letos se ko-
ná už čtrnáctý ročník a v Jablonci otevře své
dveře šest poskytovatelů sociálních služeb.

Cílem Týdne sociálních služeb je představit
a zviditelnit služby veřejnosti a přispět k jejich
přijetí jako přirozené a nutné součásti každé
moderní společnosti. 

V České republice působí více než 2 000 po-
skytovatelů sociálních služeb, kteří své služby
poskytují přibližně 700 000 klientů. Na Jablo-
necku pracují tři desítky poskytovatelů nabíze-
jících různé druhy sociálních služeb pro všechny
cílové skupiny osob: seniory, osoby zdravotně
znevýhodněné, osoby ohrožené sociálním vy-
loučením, rodiny, děti a mládež – druhy sociál-
ních služeb jsou uvedené v katalogu: https://
www.mestojablonec.cz/cs/zdravotnictvi-a-so-

cialni-sluzby/komunitni-planovani/katalog-so-
cialnich-sluzeb.html. V prvním říjnovém týdnu
se veřejnosti otevře šest z nich. (jn)

Domov a CDS Jablonec nad Nisou – CDS,
U Balvanu 2
3. 10., 9–11 hod.
4. 10., 9–11 hod.
6. 10., 9–11 hod.
Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o.,
Vítězslava Nezvala 14/87
4. 10., 10–15 hod.
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,
Emilie Floriánové 1736/8
5. 10., 10–14 hod.
Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.,
Emílie Floriánové 8
5. 10., 8–10 hod.
Domov a CDS Jablonec nad Nisou – DOZP,
Erbenova 21
5. 10., 10–16 hod, přátelské setkání s rodiči,
přáteli a opatrovníky.
Domov a CDS Jablonec nad Nisou – DOZP,
Lesní 27a
7. 10., 10–16 hod., přátelské setkání s rodiči,
přáteli a opatrovníky.

Týden sociálních služeb už počtrnácté

Foto archiv Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o.

Akademie seniorů. Foto archiv CSS

Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou
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■ Ohlédnutí
Od všeho trochu, hlavně spolu
Měsíc září a s ním i babí léto je
vždy přechodem z prázdnin do
další třetiny kalendářního roku.
Zatímco školáci dostávají rozvrhy
hodin, tak zájemci o volnočasové
aktivity pod hlavičkou Centra so-
ciálních služeb (CSS) čekají na
pestrou nabídku pohybových,
vzdělávacích, zájmových i klubo-
vých aktivit. Na některé z nich do-
stali pozvánku i dámy a pánové
z Liberce, Frýdlantu a České Lípy.
Jednou to bylo na turnaj ve hře
mölkky, kdy vavříny zůstaly doma,
a podruhé na Citronobraní s ži-
vým orchestrem v rámci letošního
Setkání seniorů. Pohybu bylo více.
Opět se začalo cvičit na židlích
a také pokračovalo Putování za ře-
kou, konkrétně do okolí Mohelky
a Ještědky. Podzim patří i vzdělá-
vání. Pomyslnou vlajkovou lodí
CSS je určitě Akademie seniorů se
společným podtitulem předsudky,
hodnoty a tradice. Série přednášek
proběhla už na jaře, pro obrovský
zájem se musela zopakovat. Ke
Kavárničce s němčinou, která už
má v programu své místo, nově
přibyla i Kavárnička s angličtinou.
Jedná se o komornější setkání
u kávy, kde sice zní světové jazyky,
ale ve velmi odlehčené formě
a s mnoha zajímavostmi. Velice
důležitá je i klubová činnost. CSS
nabízí vyžití ve čtyřech klubech
seniorů. V těch větších, tedy na
Palackého a na Novoveské, zněla
v září muzika, hrát se bude i v li-
stopadu. Kluby Boženka a Kokonín
jsou sice prostorem menší, ale
programovou náplní totožné. Však
i tady proběhlo například povídání
s promítáním o korunovačních kle-
notech nebo hrátky s pamětí. Ve zmí-
něném letošním Setkání seniorů
vyrazili členové klubu na výlet do
Sobotky. Pestrý program nabízí
i další kluby a zájmové skupiny,
jako je Klub jabloneckých seniorů,
TJ Kardio, Klub seniorek při Čes-
kém svazu žen (článek o činnosti
najdete níže) a Kluby seniorů při
Svazu tělesně postižených. Pro-
gram CSS a všech zmíněných klu-
bů je vždy k dispozici na měsíc do-
předu. 

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

Centrum sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou přichází s napros-
tou novinkou. Jedná se o Infor-
mační a poradenské středisko
(IPS), které nabídne podporu za-
měřenou na osoby ve vyšším věku,
osamělé nebo zdravotně znevý-
hodněné a jejich rodiny. Jedním
z cílů je udržení odpovědnosti za
svůj život a pocit osobního význa-
mu v seniorském věku, motivace
k uplatnění vlastních schopností

a podpora smysluplného trávení
volného času. S IPS souvisí i vznik
recepcí v Domech zvláštního urče-
ní Novoveská a Palackého. Brzy
bude připravené informativní set-
kání a letáčky včetně kontaktů. Pro
bližší informace se lze zatím obra-
cet na kancelář volnočasových ak-
tivit CSS na tel. číslo 728 616 492. 

Činnost KS při ČSŽ
Činnost Klubu seniorek při Čes-
kém svazu žen je zaměřená hlav-
ně na tři oblasti, které se osvědčily

i v minulých letech. Jedná se
o přednášky, výlety a tvořivé dílny.
V přednáškách jsme se v letošním
roce zaměřily na sociální oblasti.
První přednášková akce Hrátky
s pamětí nás přesvědčila, že paměť
se má trénovat v každém věku.
V květnu jsme pořádaly seminář
se sociální pracovnicí z nemocnice
Jablonec a s ředitelkou organizace
Rodina24 na téma Léčebná a ná-
sledná péče pro seniory. Další se-
minář, červnový, byl na téma So-
ciální služby pro seniory v Jab-

lonci nad Nisou. Odezva z řad žen
byla vzhledem k tématům z počát-
ku trochu rozpačitá, ale nakonec
hodnocena jako přínosná. Za prv-
ní pololetí se uskutečnily celkem
tři jednodenní výlety. Na jaře to
bylo do skanzenu v Dolní Řasnici,
dále přes Polsko do Černous u Frýd-
lantu a nakonec do frýdlantského
pivovaru. 

Druhý výlet v květnu nás zavedl
do Litoměřic, na zámek Ploskovice
a do Úštěku. V Litoměřicích jsme
si vyslechly historii města, pro-
hlédly pěkné náměstí, řadu koste-
lů a nábřeží. Viděly jsme i pomník
K. H. Máchy a dům, v němž bydlel.
Zaujala nás i stavba nového domo-
va pro seniory. Předprázdninový
výlet měl cíl v Miletíně, v Hořicích
a na zámku Hrádek u Nechanic. Ve
výrobně trubiček v Miletíně jsme
si vyzkoušely utočení vlastní tru-
bičky. V Hořicích na vršku Gothard
jsme obdivovaly sochařské umění
jak učitelů, tak žáků SŠ sochařské.
Z dílniček je vždy oblíbená a ta ve-
likonoční. Všechny dámy tvořily
dle vzorů i podle své fantazie před-
měty pro velikonoční výzdobu.
Věříme, že i program 2. pololetí ro-
ku 2022, který máme připravený,
uspokojí jak naše členky, tak i ostat-
ní ženy, které na naše akce zveme.

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Klub jabloneckých seniorů
Informace na 
tel. 728 616 492

13. 10. /čtvrtek/
Výlet – Vysoké nad Jizerou –
Vlastivědné muzeum
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
20. 10. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Křeslo pro hosta – povídání
s Davidem Mánkem na téma
Co jsme dokázali a co nás
v našem městě čeká – malý sál

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

9.–15. 10. 
Rekondiční pobyt ve
Františkových Lázních

Turnaj mölkky, foto CSS

Akademie seniorů, foto CSS

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

1. října 1922, 270, strana 1, 3, 4, R
Jablonec. Včera proběhlo a dnes pokračuje set-
kání představitelů samospráv sudetských měst.

Ústí nad Labem. Těžké železniční neštěstí se
stalo dnes ráno v železniční stanici Sebuzín.
U osobního vlaku, který přijížděl do stanice, vy-
kolejily poslední dva vagony. Vedle civilních
pasažérů se tam nacházeli i železničáři mimo
službu, z nichž dva utrpěli těžká zranění. Pří-
čina neštěstí se vyšetřuje, ale je možné, že vý-
hybkář, bývalý legionář, který byl první den ve
službě, předčasně přehodil výhybku.

Jablonec. Začátkem října se budou bezplatně
vydávat poukázky na 2 sprchové lázně měsíčně.
Zájemci si musí nosit vlastní mýdlo a ručník!

Jablonec. Sport. Na hřišti v Břízkách se kona-
lo fotbalové utkání DSK Jablonec–Amatéři Trut-
nov, které skončilo zaslouženě 1:3. Trutnovští
předvedli primitivní, ale rychlou a cílevědomou
hru, proti níž Jablonečtí nasadili křečovitou
obranu, která se dá omluvit tím, že v sestavě
chyběli Meissner, Kunte a Bergmann. Je chy-
bou předvádět takovou hru platícímu obecen-
stvu a brát zápas s protivníkem nižší třídy jen
jako trénink! V takovém případě by se nemělo
vybírat vstupné!

2. října 1922, 271, strana 4, V
Jablonec. Snížení platů dělníků ve sklář-
ských hutích. Svazy zaměstnavatelů a odborů
se dohodly, že platy sklářů u pecí se sníží prů-
měrně o 35 % a u pracovníků na směny o 20 %.
Platnost od 2. 10. 1922.

Průmyslová krize. Automobilka Laurin a Kle-
ment v Mladé Boleslavi snižuje pracovní dobu
na 36 hodin týdně. Z 850 dělníků bude 300 pro-
puštěno.

Libštát. Tkalcovna Dr. Kramáře propustila
200 dělníků.

5. října 1922, 274, strana 2, R
Parte. Včera odpoledne zemřel náhle a neče-
kaně majitel hotelu Carlsbad (později Corso)
Josef Erlebach ve stáří 62 let. Truchlí pro něj
manželka a dcera. Syn padl ve světové válce.

11. října 1922, 280, strana 5, V
Nová móda ve špercích. Příloha Živnosti
a průmysl, číslo 44, si všímá, že nejvíce nových
vzorků vzniká právě tehdy, když obchody váz-
nou. A to je právě teď. Do módy opět přicházejí

náušnice a brože. Inspiraci poskytují staré sbír-
ky, ale hledají se i nové módní směry. Visací ná-
ušnice nepřesahují délku 2 cm, přívěsek má
centrální kámen (tyrkys, smaragd, rubín) nebo
perlu. Jiné šperky se zase inspirují Orientem.
V módě jsou vlasové spony – agrafy s oblíbe-
ným motivem šípu. 

13. října 1922, 252, strana 2, R
Parte. Spolek hostinských a krčmářů oznamu-
je, že zemřel jeho vážený člen Emanuel Spitzer.
Rozloučení proběhne ve středu 13. 10. v 10 hodin
ráno v domě smutku v Podhorské 14. Tělo ze-
snulého bude převezeno ke kremaci do Liber-
ce. Naše schůze se bude konat v hotelu Carls-
bad v 9.30 h. Představenstvo.

18. října 1922, 287, strana 2, 6, R, V
Liberec. Ze soudní síně. Rodinné drama v Da-
lešicích. Franz Lucke, otec šesti dětí, byl za za-
bití své manželky odsouzen k pěti rokům těž-
kého žaláře s jednodenním půstem na samotce
každý rok na výročí zločinu. Jeho milenka Ber-
ta Hoffmannová, rovněž z Dalešic, která poro-
dila ve vyšetřovací vazbě své čtvrté dítě, byla
propuštěna na svobodu. 

Kino invalidů hraje film o šesti jednáních Ti,
kteří stojí ve stínu. Mladá krásná dívka se vinou
nezodpovědného muže octne ve společnosti
lehkých žen. Dostane se do kláštera, kde se má
polepšit, ale prchne, aby se pomocí lásky a zku-
šeností stala slavnou tanečnicí. Čekáme velký
nával návštěvníků.

Jablonec. Výzva. Nezaměstnanost vehnala mno-
ho lidí do nezaviněné nouze. Otevřeli jsme li-
dovou jídelnu, dříve válečnou, v areálu firmy
Redelhammer v Údolní ulici. Vydáváme výživ-
né polévky v ceně 50 haléřů na poukázky, kte-
ré se prodávají v jídelně nebo u pana Juppeho
na radnici, místnost číslo 33 ve 3. patře. 

24. října 1922, 293, strana 2, R
Humor v restauraci. Host: Pane vrchní, co to
děláte! Namočil jste svůj rukáv do mé polévky!
– Číšník: Ale to vůbec nevadí. Dneska jsem si
oblékl svůj nejstarší frak!

Nebezpečná situace na přehradě na Černé
Desné. Letošní deštivé počasí vyvolalo v obyva-
telích Potočné a Polubného znepokojení, spoje-
né se vzpomínkami na katastrofu na Bílé Desné
z 18. 9. 1916. Přehrada je naplěna až po okraj,
což vzhledem ke stagnaci výroby není nutné.
Úřední orgány reagují na obavy obyvatelstva
vysvětlením, že hráz je odborně kontrolována.
Prosakování hráze komise nezjistila, a to ani
uprostřed periody dešťů 2. 10. Stav hráze sledu-
jí dva hlídači, a to i v noci.

27. října 1922, 296, strana 2, R
Turnov. Krádež umělých diamantů u firmy
Šlechta. Vedení registrovalo již delší dobu, že se
ztrácejí vybroušené kameny, ale nedařilo se
zjistit zloděje. Nedávno zavítal obchodní zá-
stupce firmy k jednomu pařížskému obchodní-
kovi s nabídkou zboží. Ten odvětil, že už ve spo-
jení s firmou Šlechta je a předložil mu o tom
dokumenty. Detektivové zjistili, že pět dělnic na
popud majitele turnovské galanterie Bergman-
na systematicky kradlo kameny, které od nich
lacino kupoval a předával svému synovi v Jab-
lonci. Ten je prodával jakoby v zastoupení fir-
my Šlechta. Otec a syn byli předáni soudu.
Firma odhaduje svou ztrátu na 1 250 000 K.

Sport. Závod Praha–Paříž nonstop vyhrál mla-
dý amatér Ing. C. Kumpera s vozem Walter s ča-
sem 28 hodin. Ujel 1 100 km.

30. října 1922, 298, strana 3, V
Jablonec. Praporková aféra v hotelu Koruna.
V hotelu bydlí větší počet četníků, kteří sem by-
li povoláni jako posila kvůli poslední dělnické
demonstraci proti nezaměstnanosti. Náklady
na jejich pobyt platí město. Četníci se minulou
sobotu zúčastnili českého průvodu na oslavu
28. října, předtím vyvěsili z oken svých pokojů
červenomodrobílé praporky. Na upozornění
kolemjdoucích je nechal majitel hotelu sundat.
Po návratu z průvodu je četníci opět vyvěsili.
V polední pauze byl jeden z praporků nalezen
na mřížce kanálu. Četníci nato zatkli zástupce
domovníka pana K., který však o tom nic nevě-
děl, a předali ho do vazby v budově zdejšího
okresního soudu, kde musel setrvat až do ne-
děle ráno. Žádáme, aby byli četníci odvoláni.

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. října. Vyhodnocení každého
kola proběhne losováním ze správných odpově-
dí. Soutěží se o drobnou cenu. Ceny do soutěží
knihovny byly pořízeny z finančního příspěvku
kanceláře primátora statutárního města Jablo-
nec nad Nisou. 

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

Správná odpověď ze zářijového kvízu: Gustav
Ginzel byl všestranný člověk a zajímaly ho růz-
né vědní obory. Zároveň byl také sběratelem,
mnohdy zvláštních předmětů. Proslavený byl
hlavně svými razítky.

Výhercem zářijové otázky se stává Milan
Rickl.

Otázka na říjen
Gustav Ginzel spolu s horolezcem Emilem No-
vákem napsali publikaci Topografie skal Jizer-
ských hor, která se stala základem pro horole-
zecké průvodce po Jizerských horách. Tuto knihu
vydalo:

a) Severočeské muzeum v Liberci v roce 1962
b) Nakladatelství Academia v Praze v roce 1962
c) Nakladatelství Karla Vačlena v Železném Bro-

dě v roce 1962

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

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Josef Erlebach majitel hotelu Carlsbad 
(později Corso) zemřel 5. října 1922. 

Foto archiv MMJN
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■ Jablonecké maličkosti LXXIII.

Setkání s opravdu starými věcmi člověka
vždy nějak zasáhne. Jako kdyby tyto před-
měty, ozdobené škrábanci a šrámy věků,
přenášely myšlenky daleko do minulosti. Až
kamsi k hranici metafyzického; tam, kde se
hmotné proměňuje v nehmotné. V tomto časo-
prostoru už máme pocit, že lidem bylo kdysi
všechno zřejmé a jasné. Až pozdější doby
přinesly zmatky a všechen ten chaos ve
vnímání přirozených věcí dokonalo bezmyš-
lenkové pohodlí dnešních dnů. Rád se proto
dotýkám prastarých věcí. Těch, které před
mnoha staletími vyrobili lidé, jež snad byli
ke světu vnímavější, než jsem já.

V Jablonci nad Nisou pocházejí dva nej-
starší předměty z kostela svaté Anny. Je to
hrubě tesaná křtitelnice a renesanční
zvon. O křtitelnici, dnes stojící ve svato-
anenském kostele, jsem již vyprávěl, dnes
bych se proto chtěl věnovat i jejímu sou-
putníkovi – téměř čtvrt tuny vážícímu
zvonu, 635 milimetrů vysokému a 825 mili-
metrů širokému. Historik a ředitel jablo-
neckého archivu Jan Kašpar o něm do krás-
né knihy Stručný průvodce sedmi stoletími
města roku 2006 napsal trefnou větu: „Byl
v roce 1590 odlit zvon, který dodnes existu-
je a postupem času se stal symbolem staro-
bylosti obce.“ Je to tak, jde opravdu o jeden
z nejstarších předmětů v celém jižním
podhůří Jizerských hor. A to už něco zna-
mená.

Na svoji dobu velkolepě zdobený zvon
byl pořízen přímo pro Jablonec a na svém
zelenkavém těle ze zvonoviny proto nese
jméno v podobě GABELVNCZ. Je zároveň
pěkným dokladem života tehdejšího měs-
tečka, které patřilo k maloskalskému pan-
ství, spravovaného panstvem z Hrubého
Rohozce. Na jedné straně jsou zdobené

znaky rodů z Vartemberka (s jednou helmicí)
a z Mansfeld-Heldrungenu (se dvěma helmice-
mi) a latinský nápis: CALOLVS BARO A WAR-
TIMBERGK DOMINVS IN SCALL ET SWYAN
SACRAE CAESAREAE MAIESTATIS CONSI-
LIARIVS / KATHRRINA BARONISSA A WARTTM-
BERGK COMITISSA IN MANSFELDT ET
HELDRVNGEN DOMINA IN SCALL ET SWYAN
(Karel šlechtic z Vartemberka pán na Skále a Svi-
janech rádce svatého císařského veličenstva / Ka-
teřina šlechtična Vartemberk hraběnka z Mans-
feldu a Heldrungenu paní na Skále a Svija-
nech). Tito šlechtici, zdá se, zaplatili velkou
část pořízeného zvonu, který vyrobil ve své díl-

ně v Mladé Boleslavi nad Jizerou mistr Jakub,
zvonař mělnický. To hlásá na zvonu starý český
nápis: Slylt gest tento zwon od yakuba zwonar-
ze rodycze melnyczskego w boleslawy mladem
nad gyzerav leta panie 1590. Tento Jakub byl
syn cínaře Bartoloměje z Mělníka a v roce 1589
od předchozího majitele Petra koupil mladobo-
leslavské zvonařství Na Ptáku; zvony tu odlíval
a dodával pro kostely v celém Pojizeří až do ro-
ku 1617. 

Zdá se, že část zvonu uhradily i tehdejší vý-
znamné osobnosti Jablonce a okolí. Uvedeno je
zde jméno rychtáře Matze Drechslera či Mer-
tena Runge, rychtáře z Kuckhain čili Kokonína,

nebo Hannse Fiedlera, rychtáře z Maršo-
vic. Jako donátor je zapsán i mšenský
huťmistr Elias Wander (v podobě Elias
Wanndnner) i představitelé dalších zámož-
ných rodin: Max Drechsler, Greger Preus-
ler, Michl Fidler, Gabriel Preusler, Merten
Myller, Peter Knopf, Simen Drechsler, Hans
Hilger a Hanns Weys. Jde zároveň o jeden
z nejstarších seznamů představitelů jablo-
neckých rodin; kdo dnes své kořeny má
v Jablonci a jmenuje se třeba Preussler,
Fiedler, Dreschsler či Weiss, tak ten může
mít naději, že právě jeho předkové se podí-
leli na pořízení starého jabloneckého zvo-
nu.

Zvon měl na začátku 20. století na mále;
měl být přetaven do nového nástroje.
Naštěstí tehdy zasáhl konzervátor a po-
zdější jablonecký starosta Karl Richard
Fischer a starý zvon s pomocí města vy-
koupil za 320 tehdejších korun pro místní
muzeum. Z městského muzea se pak
Jablonecký zvon dostal do dnešního Mu-
zea skla a bižuterie, kde si tento symbol
starobylosti obce můžeme prohlédnout
dodnes.

Marek Řeháček

Jablonecký zvon

Kresba Petr Ferdyš Polda

Začněte první dny podzimu u pozitivně la-
děných barevných kompozic sklářských ve-
likánů, anebo se nalaďte na retro vlnu.
Muzeum skla a bižuterie je opět připraveno
dopřát návštěvníkům zážitky plné třpytivé
krásy. 

„Hravá a barevná je výstava manželů Miluše
a Reného Roubíčkových, kterou jsme uspořá-
dali společně s rodinou autorů jako poctu k je-
jich nedožitému výročí 100 let od narození.
Zdůrazňuje především jejich výjimečný přínos
nejen českému, ale i světovému sklářství,“ řek-
la ředitelka muzea Milada Valečková. Výstava
potrvá do 30. října. 

Na období socialismu bude od 7. října zamě-
řená nová výstava Snění o budoucnosti – Design
československého skla a bižuterie 1948–1989.
„Představíme exponáty, které byly určeny nejen
pro zákazníky doma, ale zejména v zahraničí,“
stručně popsal hlavní kurátor muzea Petr Nový.
K výstavě vychází odborná publikace s desítka-
mi fotografií ikonických i pozapomenutých
vzorů skla a bižuterie.

Neopakovatelný zážitek si návštěvníci jistě
odnesou z nedávno otevřené stálé expozice Svět
zázraků. V originální instalaci jsou zde vystave-
ny více než tři tisíce vánočních ozdob. Na své
pomyslné plavbě zaoceánským parníkem pro-
plouvají mořskými vlnami kolem útesu až na
Manhattan. Neměli byste vynechat ani unikátní

soubor nápojových sklenic Evropský stůl ve
stálé expozici skla. Vyrobili je severočeští skláři
na počest českého předsednictví EU. 

Otevírací doba muzea je v měsíci říjnu od
úterý do neděle od 10 do 17 hodin. O podzim-
ních prázdninách 26.–30. října nabídne muzeum

v rámci vstupenky navíc prázdninové tvoření,
u příležitosti státního svátku 28. října je možné
využít zvýhodněné vstupné. Podrobnosti o pro-
gramu muzea naleznete na webových strán-
kách www.msb-jablonec.cz.

(mv)

Přivítejte podzim v muzeu

Foto Aleš Kosina, MSB
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„Manžel stále mluvil o tom, že bychom měli mít
následovníky a že je potřeba začít pracovat
i s dětmi. Tak jsme v roce 1997 začali a já a Šár-
ka Tomášková jsme se věnovaly dětem. Zázemí
nám poskytla Základní škola v Arbesově ulici.
Pár dětí do Šafránku jsme měli z vlastních řad
a doplnili jsme je dětmi ze školy, protože zkoušky
byly v rámci družiny,“ říká Jaroslava Václaví-
ková, choreografka a vedoucí souboru Šafránek,
a dodává: „Spolupracovala s námi Jitka Čičman-
cová a na klavír doprovázela Lída Hájková. V té
době jsme vystupovali převážně v Jablonci nad
Nisou v domovech důchodců, v mateřských škol-
kách, dokonce i v čajovně, ale také v Lomnici
nad Popelkou.“

Po pár letech se Šafránek přesunul do mateř-
ské školky v ulici U Přehrady, kde působila ma-
minka jednoho z tanečníků Káji Sýkory. „I tam
jsme získali několik dětí pro Šafránek. Několi-

krát jsme se zúčastnili Bambiriády v Liberci, dě-
ti tančily na festivalu v Krásné Lípě nebo
v Polsku, na Kristiánově, u přehrady, na Jizerce
a také v Itálii na Mezinárodním dnu hudby,“
vzpomíná na místa, kde Šafránek vystupoval je-
ho vedoucí.

Zde už děti doprovázel na varhany Vlastik
Stecker, který se už ale od roku 2018 na své svě-
řence dívá z muzikantského nebe. Také kapela
folklorního souboru Šafrán hrála dětem při ně-
kterých vystoupeních.

Děti přicházely a odcházely. Během pětadva-
ceti let se v Šafránku vystřídalo přes sto dětí.
Některé přešly do velkého souboru, některé ode-
šly na studie mimo Jablonec a už se nevrátily.
„Tři taneční páry jsme také během tří let vyslali
na týdenní Taneční dílny pořádané Folklorním
sdružením. Aby toho nebylo málo, deset let jsme
pořádali letní taneční tábor. Spali jsme ve sta-

nech, v ubytovně nebo také v tělocvičně na kari-
matkách. Většinou vařil manžel Aleš Václavík
a děti měly službu v kuchyni. Během tanečního
týdne se děti naučily nové tance, písničky a vy-
pilovaly taneční kroky. Výuka probíhala dopo-
ledne a po odpoledním klidu nastoupili manželé
Iva a Pepa Kunovi s tradičním táborovým, trochu
skautským, programem,“ vrací se k letním ak-
cím Václavíková.

V poslední době jsou děti součástí tanečního
programu dospělého souboru Šafrán. Vystupují
v pásmu Velikonoce, Dožínky. „V adventním ča-
se již několik let předvádíme Živý betlém, což je
pásmo lidových koled převážně z Podkrkonoší.
V celoročním programu mají své místo i maso-
pusty, kde se sice moc netančí, ale s kapelou
a maskami je vždy dobrá nálada. A může třeba
i pořádně mrznout. Jinak Šafránek doplňujeme
stále, teď už i našimi vnoučaty,“ zmiňuje choreo-
grafie děti jejich vedoucí.

Po nezaviněné pauze z důvodu pandemie se
nyní Šafránek s vervou vrhli znovu do práce.
V loňském roce se oba soubory zúčastnily pořa-

du Folklorika ve Starém Hrozenkově s pásmem
Dožínky. A letos děti nacvičily pásmo Na řemes-
la. Jablonečtí měli možnost vidět děti na Veliko-
nočních trzích a v červnu oba soubory tančily na
Mezinárodním folklorním festivalu v Krásné
Lípě. A právě před festivalem měly děti zkoušku
nejen každý pátek, ale jednou měsíčně i v nedě-
li. „Z kapely nejvíc dětem hrál Honzík Meloun
s Mirkou Stružskou, na velké soustředění přišla
hrát celá kapela. Výraznou oporou se dětem při
nácviku nových tanců stala Radka Pourová spo-
lu s Helenou Nyčovou. My, starší generace, už
jen pokukujeme a občas poradíme. A tak to má
být,“ je přesvědčena Jaroslava Václavíková.

„Závěrem bych chtěla poděkovat statutární-
mu městu Jablonec nad Nisou za finanční po-
moc po celou dobu trvání souboru Šafránek.
Dále pivovaru Konrád a Nadaci Preciosa. A ne-
smím zapomenout na sdruženou obec baráční-
ků Mšeno-Jablonec n. N., kteří nám poskytují
své prostory ke zkouškám nejen dospělých, ale
i dětí,“ uzavírá choreografka FS Šafránek
Jaroslava Václavíková. (end, jv)

Čtvrtstoletí dětského
souboru Šafránek

Folklorní soubor Šafrán vznikl v Jablonci nad Nisou v roce 1995. O dva roky
později vznikl na popud vedoucího souboru Aleše Václavíka dětský sbor
Šafránek, a ten letos slaví 25. výročí od svého založení.

Foto 4x archiv FS Šafránek
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Škola základ života

Po dlouhé a tíživé době pandemie došlo letos na
jaře k jejímu znatelnému rozvolnění, což umož-
nilo konat řadu odkládaných společenských
akcí, a tak se zrodila také myšlenka uspořádat
po delší pauze sraz naší gymnaziální třídy.
Ujalo se jí několik nadšenců a dá se říci, že její
realizace byla korunována velkým úspěchem.

Jsme všichni ročník 1961/62. Do Gymnázia
U Balvanu v našem rodném městě Jablonci nad
Nisou, do naší alma mater, jsme nastoupili v ro-
ce 1976. A tím začala naše zajímavá a nezapo-
menutelná doba her a malin nezralých, jak pra-
ví klasik. Strávili jsme pak společně čtyři roky
božského studentského života až do maturity
v roce 1980.

Po ní nás osud rozvál do různých koutů naší
vlasti a i do ciziny. Letos je tomu od naší matu-
rity 42 let. Není to zrovna nějaké kulaté výročí,
ale chuť setkat se po té dlouhé a nepěkné době
v nás byla veliká. A tak jsme se dohodli, že se
sejdeme v pátek 8. července 2022 v jablonec-
kém EX-klubu. Na tomto místě bych chtěl po-
dotknout, že to zde nemělo chybu. Moc děkujeme
veškerému personálu za přípravu a uskutečně-
ní našeho nádherného setkání. Konečně nade-
šel ten očekávaný den. Ve třídě nás bylo 31.
Sešlo se nás 26. Dva už bohužel nejsou mezi ná-
mi a tři nemohli přijít. 

Rozhodli jsme se pro trochu netradiční akci
a všeobecný Dress Code bylo bílé tričko, na je-
hož hrudi měl každý svoji černobílou fotku
z maturitního tabla, které se díky našemu před-
sedovi třídy Jirkovi Marxovi těch 42 let bez ú-
hony zachovalo. Podle ohlasu jsem přesvědčen,
že z toho měli všichni radost.

Co by to ale bylo za sraz bez našich pedago-
gů? Podařilo se nám pozvat tři z nich, jejichž
účast pro nás byla velice milá. Profesorky Jana
Drábková, Dana Dvořáková a Martina Chváta-

lová nám všem svou přítomností udělaly oprav-
du moc radosti. Přivítali jsme je květinami a pak
jsme s nimi strávili krásné odpoledne a srdečně
se pobavili. Za jejich účast jim z celého srdce
opravdu děkujeme.

Naše setkání probíhalo ve velmi přátelském
a kamarádském duchu. Mnozí se spolu viděli
po mnoha letech, všichni si měli co říci.

Obnovili jsme mnohé kontakty a ubezpečili se,
že jsme pořád ještě úžasná banda. Bylo hezké
zjistit, že naše přátelství nejenom přežilo 46 let,
ale nabylo nových hodnot a atributů.

Samozřejmě jsme si připomněli mnohé z na-
šeho tehdejšího života. Zavzpomínali jsme na
vyučující, kteří už bohužel také nejsou mezi ná-
mi. V první řadě to byl náš nesmírně oblíbený
třídní profesor Stanislav Holý, nadšený češtinář,
který v nás probouzel lásku k rodné řeči, české
literatuře a kultivoval naše vyjadřovací schop-
nosti. K dalším patřili oba ředitelé, které jsme
zažili. Profesorka Jindra Pašková a její nástupce,
profesor Josef Boček, který byl tehdy navíc diri-
gentem slavného jabloneckého pěveckého sbo-
ru Janáček. A byli to i další, kteří nás vzděláva-
li, jako paní profesorka Doubravka Pavlatová na
angličtinu a pan profesor Jaromír Hošek, který
se snažil rozvíjet naše hudební cítění.

Vzpomínali jsme nejen na vyučování a vzdě-
lávání. K našim krásným zážitkům patří taneční
kurzy na Výstavišti, které vedl nezapomenutelný
taneční mistr Rudolf Brzobohatý, a ve vyšších
ročnících pak také plesy na Výstavišti a na Střel-
nici, kde nás provázela hudba Tanečního or-
chestru Jiřího Pecháčka a kde jsme se začali
společensky vyvíjet. Vyvrcholením toho všeho
byl samozřejmě náš krásný a nezapomenutelný
maturitní ples.

Zasmáli jsme se pochopitelně i při vzpomínce,
jak jsme chodili na gymplu kouřit do sklepa pod
záštitou pana školníka a i na to, kolik legrace jsme
si užili na bramborových brigádách na Rádle.

Všechno to vzpomínání jsme samozřejmě
řádně zapíjeli. A v povznesené náladě jsme si
dali předsevzetí, že jelikož jsme už šedesátníci,
budeme se v budoucnu scházet častěji. Budiž
nám dáno, abychom všichni zůstali při dobrém
zdraví a dobré mysli a aby se nám toto naše
předsevzetí podařilo zdárně zrealizovat.

Jiří Kůtek

■ Došlo do redakce

První řada dole zleva: Martina Chvátalová, Jana Drábková,
Bohunka Ederová, Iva Vondrová, 
druhá řada zleva: Zuzana Rezlerová, Soňa Roučková, Dana
Dvořáková, Líba Pospíchalová, Věra Křenková, Jirka Marx,
třetí řada zleva: Lea Řezáčová, Míla Pechancová,
Jarča Vaníčková, Jana Roubíčková, Tomáš Blažek,
Lenka Vokáčková, čtvrtá řada zleva: Jarda Hase,
Zdeněk Šmiegr, Jakub Marko, Pavel Pilz, Ivana Bočková, 
pátá řada zleva: Kamil Maryško, Jirka Kůtek, Leoš Mastník,
Míra Hošek. Foto archiv Jiří Kůtek

V kostele na Horním náměstí stále pokraču-
je projekt restaurování velkých varhan. Na
varhanním kůru se intenzivně pracovalo po
celé léto a středa 24. srpna 2022 se stala dalším
červeně zapsaným datem v kronice opravy
varhan. Tento den se vrátily z Bautzen zpět
prospektové píšťaly po důkladné opravě.

Byl jich celý kamión, každá byla pečlivě zaba-
lena a ještě uložena v měkce vystlaných fortel-
ných bednách. Tyto píšťaly, které jsou vyrobené
ze zinkového plechu, byly kompletně zbaveny
původního nástřiku, prohlédnuty a opraveny.
Na závěr byly znovu nastříkány speciální mat-
ně stříbrnou barvou. A proč taková péče?

Varhanní prospekt je vlastně tváří varhan.
Píšťaly prospektu jsou přímo vidět a jejich uspo-

řádání určuje celkový vzhled varhan. U tohoto
nástroje firmy Rieger z roku 1932 navrhl jejich
uspořádání architekt kostela Josef Zasche. Tak
došlo k jedinečnému propojení vzhledu roz-
měrného hudebního nástroje s pohledově stro-
hým a dodnes moderním interiérem kostela.
Zasche varhany umístil pod klenbu kůru s roz-
pětím osm a půl metru, která celý varhanní
prospekt pohledově rámuje. Při náročných
opravách interiéru kostela v minulém roce do-
šlo také k výměně prostého dřevěného okna,
umístěného za varhanami. To bylo nahrazeno
vitrážovým oknem, vyrobeným podle dochova-
ného původního návrhu architekta Zascheho.
Celý varhanní prospekt je formován tak, aby
vyplnil velký prostor pod zmíněnou klenbou,
ale současně umožnil pohled na plánovanou
vitráž, která byla zrealizována až po devadesáti
letech. 

„Prospektové píšťaly jsou poslední velkou
částí varhan, která byla dovezena z dílen firmy
Hermann Eule Orgelbau z Bautzen,“ říká před-
sedkyně Nadačního fondu jablonecké varhany
Irena Kreiselová a pokračuje: „Transportu ná-
kladu na kůr se účastnilo šest varhanářů, kteří
opatrně všechny píšťaly vynesli na boční balkon,
kde je roztřídili a postupně nasadili na svá mís-
ta.“ Tím začíná několikatýdenní finální intona-
ce nástroje, kdy budou jednotlivé rejstříky do-
regulovány tak, aby se varhanám vrátil jejich
původně zamýšlený zvukový projev. Na závěr
bude provedeno generální ladění všech píšťal
a nástroj bude předán farnosti. 

Irena Kreiselová doplňuje: „Veřejnosti varha-
ny poprvé zahrají při nedělní mši svaté 6. listo-

padu v 9.30 hodin, kdy je vysvětí litoměřický
biskup Mons. Jan Baxant. Mši doprovodí na
varhany skvělá varhanice Jiřina Marešová, kte-
rá každoročně hraje v Jablonci během tradič-
ních úterních prázdninových koncertů. O dva
dny později, v úterý 8. listopadu v 18 hodin, bu-
de pořádán koncert varhanní hudby, na kterém
bude účinkovat Přemysl Kšica, varhaník koste-
la svatého Mikuláše na Malé Straně v Praze.
Spoluúčinkovat bude Jiří Pohnán na žesťové
nástroje. Také tito vynikající umělci jsou v Jab-
lonci známi ze zmíněných letních koncertů. Na
obě události vás do kostela srdečně zve Nadač-
ní fond jablonecké varhany a Římskokatolická
farnost v Jablonci nad Nisou ve spolupráci
s Musica Varia.“ 

(jk)

Restaurování velkých varhan finišuje

Foto archiv NFJVFoto archiv NFJV
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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˘stava historick˘ch fotografií
Vstup voln˘ po tel. domluvû.

R¯NOVICKÁ 31, tel 604 404 861

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

Nabízíme 
moderní vinylové dílce, tradiãní dfievûné

podlahy, pfiíjemné koberce, 
mûkãené PVC, komfortní korek. 

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

izoluje. Instalujeme ji napínáním 
nebo dvojím lepením.

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

MASÁÎE – REIKI
Mgr. Marie Rejsková

Sportovní masáÏe, reflexologie, 
Dornova metoda a Breussova masáÏ, 

thajské masáÏe. Pfiijìte zrelaxovat 
do krásn˘ch prostor jogového studia

Joga pod duhou – V Luzích 14, 
Jablonec nad Nisou

tel.: 774 090 655
Pravidelnou masáÏí pfiedejdete 

nepfiíjemn˘m bolestem, potû‰íte tûlo i du‰i.
www.jogapodduhou.cz

AUTOSERVIS – PNEUSERVIS MOKO·ÍN
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

POMOHU SE ZAJI·TùNÍM PÉâE 
o va‰eho blízkého. Rozsah pomoci podle 

potfieby a domluvy. Pouze v Jablonci n. N.
Mám potfiebné vzdûlání, praxi 

i dobrá doporuãení. 
Naìa Koláfiová, tel.: 777 786 404, 

e-mail: nadakolarova7@gmail.com.

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

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

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

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 :-).

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.

LEVNEUBYTOVAT.CZ
tel. 739 369 308

Nabízíme levné ubytování 
v pfiíjemném prostfiedí.

OPRAVNA OBUVI OPùT OTEV¤ENA
Smetanova 4999/6
Jablonec nad Nisou

Dárkov˘ obchod
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu

Tel.: 774 830 011

PRAV¯ ·VÉDSK¯ BRUSINKOV¯ DÎEM
v˘bornû chutná

i léãí moãové cesty
s nízk˘m obsahem cukru

pfiím˘ dovoz od v˘robce ve ·védsku
v nabídce také ‰védské dÏemy 

borÛvkové, malinové, 
jahodové a dal‰í

rozvoz po Jablonci ZDARMA
objednávejte telefonicky 

nebo e-mailem
tel. 777 321 362, 

info@scandfood.cz
www.scandfood.cz

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

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.
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Alkar, s. r. o.

Tel. 723 020 200

• vyfiezávání • 

• vrtání • 

• frézování 
nejen elektro otvorÛ 

a dráÏek • 

• bourací práce • 

• rekonstrukce panelov˘ch bytÛ • 


