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Věřím, že nové vedení radnice
bude aktivní a konstruktivní
Vážení spoluobčané,

tento úvodník píšu ještě před zasedáním nově
zvoleného Zastupitelstva města Jablonce nad
Nisou. Věřím, že nové vedení radnice bude v této
složité a neklidné době schopné aktivně a kon-
struktivně řešit problémy města i jeho občanů.

Bez ohledu na výsledky komunálních voleb se
kvapem blíží konec stavební sezony. Naše město
bylo od jara poměrně dlouho na různých místech
rozkopané, především komunikace. V závěru ro-
ku by mělo vše skončit a komunikace by měly být
opět plně zprovozněné. Konkrétně: rekonstrukce
ul. Lesní – 2. část, vyznačení cyklistických tras
v ulici Palackého, stavba dešťové kanalizace, re-
konstrukce komunikace a veřejného osvětlení na
Staré Osadě, silnice III/29029, hotové jsou chod-
níky, veřejné osvětlení a vegetační úpravy na kři-
žovatce u Jablotronu, před dokončením jsou ulice
Kaštanová, Průmyslová a Kamenná.

Jisté je, že vládu nad počasím definitivně pře-
vzal podzim. Po deštivých dnech na konci září na-
staly příjemné slunečné dny a všichni jsme mohli
na chvíli prožít opravdové babí léto. Při procház-

kách Jabloncem a jeho okolím jsem s obdivem
pozoroval rychle se měnící barvy přírody. Úchvat-
ný byl pohled na naše město z Petřína, kdy pestro-
barevnost listnatých stromů zastínila v určitém
kontrastu šeď některých objektů. Příjemný pocit
a dobrou náladu podtrhlo osluněné panorama
Jizerských hor.

Počasí také určitě přispělo k tomu, že se naplno
v tomto období rozběhla houbařská sezona
a v porovnání s loňským rokem jsem v lese hou-
by nehledal, ale sbíral. Houby rád sbírám, ale ta-
ké je rád jím. Houbovník/hubník nesmí chybět
každoročně na našem vánočním stole, ale tento-
krát jsem si na něm pochutnal s dvouměsíčním
předstihem.

Vážení Jablonečané, tento úvodník radničního
zpravodaje je můj definitivně poslední ve funkci
primátora. Děkuji vám za podněty i kritické při-
pomínky ohledně řešení problémů města a jeho
občanů. 

Přeji vám vše dobré a klidný zbytek roku 2022.

Jiří Čeřovský
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Výstava Snění o budoucnosti je k vidění
v Muzeu skla a bižuterie. Foto Aleš Kosina
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Cyklotrasa Odra–Nisa
úsek ul. 5. května – silnice I/14
Další úsek cyklotrasy Odra–Nisa propojil centrum
města od okružní křižovatky Mostecká přes Jab-
lonecké Paseky až k hranicím Lučan nad Nisou.
Cyklistická doprava se tak dostala mimo hlavní
dopravní tepnu jdoucí ulicí Podhorskou. Necelé
tři kilometry cyklotrasy vyšly na 4,5 mil. korun,
přičemž očekávaná dotace Libereckého kraje
z programu Rozvoj cyklistické dopravy je ve vý-
ši 1,7 mil. korun. 

Přírodní zahrada MŠ Husova 
Novou zahradu v přírodním duchu má Mateřská
škola Kapička v Husově ulici, která prošla re-
konstrukcí fasády včetně hydroizolace. Nyní bu-
de sloužit dětem po celý rok. Během realizace
zahradního projektu za téměř 950 tisíc korun,
na který město získalo dotaci od Státního fondu
životního prostředí ve výši 181 tis. korun, se
změnil terén, objevily se přírodní prvky, nový
mobiliář a odborníci vysadili nové rostliny.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem ži-
votního prostředí České republiky na základě rozhod-
nutí ministra životního prostředí.

Cyklopruhy ul. Palackého 
Projekt byl rozdělený na dvě části s různě dlou-
hou dobou k realizaci. První část vede od
Horního náměstí (od výjezdu z parkoviště) po
autobusovou zastávku Jablonex – směr do cent-
ra umístěnou mezi ulicemi U Přehrady
a U Rybníka. Realizace této části projektu vyšla
na 25 mil. korun, přičemž výše dotace z EU
a státního rozpočtu se rovná částce 10,5 mil ko-
run. 

Druhá část projektu cyklopruhů vede od ulice
Riegrova k lávce před okružní křižovatkou Ostrý
roh, její náklady jsou vyčíslené na 15,5 mil. ko-
run, z toho dotace z EU a státního rozpočtu čini-
la 5,5 mil. korun. Cílem obou částí projektu bylo
zvýšit bezpečnost v dopravě.

První část řeší rozdělení dopravy v dopravně
vytížené ulici Palackého. Úpravou prošlo 14 pře-
chodů pro chodce, a to včetně orientace pro slu-
chově, zrakově či pohybově omezené občany.
Zrekonstruované je také veřejné osvětlení,
vznikly ostrůvky pro bezpečnější přecházení. 

Druhá část se soustředila na vyznačení cyk-
lopruhů pomocí vodorovného a svislého doprav-
ního značení v ulici Palackého, a to ve prospěch
bezmotorové dopravy. Stavebně se upravovala
také šířka zmíněné ulice i šířky přechodů pro
pěší včetně ostrůvků u některých z nich, tvaro-
valy se zálivy autobusových zastávek, přemisťo-
valy se stožáry veřejného osvětlení, aby nestály
v cyklistických trasách, a rekonstrukcí prošlo ve-
řejné osvětlení. 

Projekty jsou spoulufinancovány z EU z Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného re-
gionálního operačního programu (IROP) a jsou v sou-
ladu s Integrovaným plánem rozvoje území (IPRÚ)
Liberec – Jablonec nad Nisou.

Modernizace škol 
V rámci projektu Moderní inovativní škola se
budou děti ve ZŠ na Šumavě učit angličtinu v no-
vé třídě ve staré budově, rekonstrukcí prošly
učebny chemie/fyziky v nové budově a nová je
také venkovní přírodovědná učebna na zahradě
školy, kde je nový altán, keře a ovocné stromy.
Bezbariérovost zajišťuji dva výtahy, přístupový
chodník k venkovnímu pavilonu a bezbariérově
byly upravené i některé toalety. Realizace si vy-
žádá téměř 22 mil. korun, dotace z EU a státního
rozpočtu bude 11,7 mil. korun. 

Tři a půl milionů korun bude stát projekt Mo-
derní inovativní škola – navazující investice. Zá-
kladní škola na Šumavě tak získá moderní kabi-
nety angličtiny, fyziky a chemie i novou cvičnou
kuchyň – učebnu praktické výchovy. Součástí
projektu je také bezbariérovost školní jídelny.
Jablonec nad Nisou má na projekt přidělenou
dotaci z EU a ze státní pokladny v částce 2,2 mil.
korun. 

Další modernizovanou základní školou s při-
spěním dotačních peněz je ta na Žižkově vrchu
v ulici Pasířská. Nákladem 1,2 mil. korun, z ně-
hož 921 tisíc korun činí dotace z EU a státní po-
kladny. Ve škole se zmodernizovaly kabinety fy-
ziky, matematiky i chemie, včetně skladu, a to
v rámci projektu Modernizace ZŠ Pasířská
v Jablonci nad Nisou – navazující investice. 

Projekty jsou spolufinancovány z EU z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regio-
nálního operačního programu (IROP).

Retenční nádrž na Anenském náměstí
Nová retenční nádrž pod plochou Anenského
náměstí bude odklánět srážkové vody z jednotné
kanalizační sítě, část z nich dočasně zadrží a pak
bezpečně odvede do Lužické Nisy. Stavba nádr-
že byla součástí projektu Dešťová kanalizace
Jablonec n. N. CENTRUM – II. etapa ulice Bu-
dovatelů, Soukenná, Dolní náměstí. Náklady by-
ly celkem téměř 40 mil. Kč. Dotace z EU je téměř
12 mil. korun. Vlastní retenční nádrž stála
17,5 mil. Kč. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí.

Některé projekty města
jsou podpořeny dotacemi 

Letošní stavební sezóna se rychle blíží ke svému závěru a s ní se chýlí
ke konci i několik projektů, které letos byly financované nejen z městského
rozpočtu, ale získaly i podporu z některého dotačního programu. Pojďme si
připomenout ty největší z nich. 

Výstavba retenční nádrže na Anenském náměstí

Palackého ulice, červen 2022

Palackého ulice, září 2022
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Ústředna přešla na tři sedmičky 
Od 1. října má jablonecký magistrát novou auto-
matickou ústřednu s novým číslem 483 357 777.
Dosavadní tři jedničky nahradí tři sedmičky.
Ústředna přijímá denně v průměru 40 hovorů. 

V nabídce automatického přesměrování ne-
jsou veškeré agendy jabloneckého magistrátu,
ale pouze ty nejčastěji volané. „Hlavním důvo-
dem změny ústředny je nasměrovat klienty přímo
na konkrétní odbor. Ze zkušeností ze současné
ústředny víme, že nejčastěji se řeší osobní do-
klady a místní poplatky,“ říká vedoucí kancelá-
ře tajemníka Martina Vacková. 

Automatická ústředna by také měla vyřešit
stesky veřejnosti, že je těžké se na úřad přes do-
savadní ústřednu dovolat. Dosud číslo končící
třemi jedničkami směřovalo na podatelnu ma-
gistrátu, kde je jedna pracovnice. „V době, kdy
zpracovávala poštu, se často stávalo, že nemoh-
la hovor přijmout. A tak se množily stížnosti
občanů, že se nemohou na magistrát dovolat. Ti
si sice mohou na městských webových strán-
kách dohledat číslo na konkrétní oddělení nebo
pracovníka, ale pro většinu je linka ústředny
nejpohodlnějším a nejjednodušším řešením,“
podotýká Vacková s tím, že ústředna přijme
průměrně 40 hovorů denně.

Naopak málo je využívaná bezplatná, tzv. zele-
ná linka s číslem 800 155 151, proto ji úřad ke stej-
nému datu zrušil. „Průměrně na ni přišlo 13 hovorů
měsíčně a město za ni platilo tisícikorunový mě-
síční paušál,“ konstatuje vedoucí kanceláře ta-
jemníka a dodává, že nové řešení zefektivní fun-
gování ústředny, uspoří náklady města a zajistí

lepší telefonickou dostupnost úřadu. Jakmile se
nyní klient dovolá na číslo 483 357 777, ozve se
mu nabídka témat. Klient zvolí dle pokynu číslo
a automat jej přesměruje na hledaný odbor. Po-
kud volající nebude vědět, kam svůj dotaz smě-
rovat, přesměruje ho automat na oddělení vnitř-
ního auditu a stížností, které dosud spravovalo
zelenou linku. „Tak se klienti dovolají na magis-
trát v podstatě vždy a díky automatickému pře-
směrování se rychleji dostanou k osobě, která je
kompetentní k vyřízení jejich záležitosti,“ uza-
vírá Martina Vacková, vedoucí kanceláře tajem-
níka Magistrátu města Jablonec nad Nisou. (jn)

První nové stánky budou U prutu
Nejdéle příští koupací sezónu bude stát první
část zázemí u jablonecké přehrady. Staveniště
v místě U prutu předalo statutární město Jab-
lonec nad Nisou vybranému zhotoviteli, společ-
nosti DR Development, a. s. Stavba první části
vyjde na 12 296 827 korun, hotovo by mělo být do
konce dubna příštího roku.

Po dokončení bude na mšenském břehu pře-
hrady soubor kontejnerových dřevěných staveb,
v nichž bude prodejna občerstvení včetně záze-
mí a skladu, kryté venkovní sezení a toalety.
„Nyní si zhotovitel připravuje staveniště včetně
příjezdové komunikace a betonových základů,
předmětem komplikací je rozvodný sloupek
ČEZ. Moduly si pak připraví ve svých dílnách
tak, aby u přehrady už jen kompletoval jednot-
livé díly,“ říká náměstek pro rozvoj města Petr
Roubíček s tím, že právě tento objekt bude při-
pravený tak, aby mohl návštěvníkům přehrady

v případě zájmu sloužit celoročně. „Bude však
připravený i technický postup, jak zázemí zazi-
movat,“ dodává náměstek.

Architektonická soutěž na Objekty zázemí
a okolí jablonecké přehrady byla vyhlášená
v červenci 2020, vítězně ze soutěže vyšel návrh
Marka Přikryla z ateliéru Prokš Přikryl archi-
tekti. Vítězný návrh území kolem přehrady vi-
zuálně propojil, očistil a navázal na krajinu.
„Základním spojovacím článkem jsou modu-
lární objekty, které jsou opakovatelné, s čitel-
nou konstrukcí, provozem a uzavíratelnou
ochrannou obálkou, jasně vymezující den/noc,
otevřeno/zavřeno nebo léto/zima. Polaritu zdů-
razňuje kontrastní barevnost vnitřku/vnějšku,“
říká se v návrhu architekta Přikryla. Charak-
teristickým rysem navržených objektů jsou lá-
mací dveře tvořící fasádu a kryté zápraží.
Různé objekty tvoří jednotlivé moduly o veli-
kosti 6 × 6 metrů, v nichž může být kiosek s ob-
čerstvením, hygienické zázemí, převlékárny,
sezení nebo sklady. (jm)

Změny MHD
Kvůli změně dopravního režimu a pro vyšší
bezpečnost v ulici Široká se ruší od 7. listopadu
zastávka Proseč nad Nisou, Široká pro linky č.
103, 105, 114 a 133, a to ve směru z Horní
Proseče do centra města. Jako náhradní bude
sloužit zastávka Proseč nad Nisou, U Tenisu.

Od stejného data, 7. 11., se zároveň o 1 minutu
upraví čas odjezdu linky č. 114 z konečné zastáv-
ky v Horní Proseči. Současný odjezd v 00 mi-
nut, nový odjezd v 59 minutu.

Jak číst značky podélného značení
Na nejširší jablonecké ulici se v rámci reali-
zace dvou etap projektu cyklopruhů objevilo
kromě jiného také nové podélné značení. To
se týká zvláště cyklistů. Víte však, jak toto no-
vé značení správně číst? 

Hlavním cílem projektu je bezpečnost, a to pro
pěší, cyklisty i motoristy. Ulici a přechody osvět-
lují nová ledková světla, na nových chodnících
jsou vodící linie pro chodce se zrakovým posti-
žením, k některým přechodům se připojily také
přejezdy pro cyklisty. 

A protože se v Palackého ulici od křižovatky
s ulicí U Přehrady po Horní náměstí po jedné,
v některých místech po obou stranách, objevila
podélná parkovací stání, jsou zde také vyhraze-
né pruhy pro cyklisty široké 1,5–1,8 m. Cyklo-
piktokoridor je vyznačený pouze v místech
s omezenými šířkovými možnostmi, jelikož na
něj mohou, na rozdíl od cyklopruhu, vjet auto-
mobily. Tam, kde jsou chodníky široké mini-
málně 3,3 metru, se mohou pohybovat zároveň
s chodci i cyklisté. 

Pojďme si proto zopakovat, jak se nové znače-
ní, na které nyní můžete v ulici Palackého nara-
zit, správně čte a jaké jsou rozdíly. 

CYKLOPRUH 
je vyhrazený jízdní pruh
pro cyklisty vyznačený
podélnou čarou, někdy
také barevným odliše-
ním povrchu a vodo-
rovnou dopravní znač-
kou přímo na vozovce.
Obvykle se zřizuje tam,
kde není možné zřídit
oddělenou stezku pro
cyklisty, a zpravidla je
značený při pravém

okraji vozovky. Ostatní vozidla mohou na cyk-
lopruh vjíždět jen ve vyjmenovaných případech
a jejich řidiči nesmí v jízdě ohrozit nebo omezit
vozidlo jedoucí v tomto pruhu. Cyklopruhy, po-
dobně jako cyklostezku, mohou užívat kromě
cyklistů také osoby na lyžích, kolečkových brus-
lích nebo koloběžce.

CYKLOPIKTOKORIDOR 
je vodorovné dopravní značení složené z pikto-
gramu cyklisty a směrového znaku (je na světelné

křižovatce Palackého –
U Přehrady a Riegrova).
Podkresluje doporuče-
ný bezpečný a plynulý
průjezd cyklistů komu-
nikací při zachování
dostatečných bezpeč-
nostních odstupů, může
být tam, kde kvůli ne-
dostatečné šířce není
možné vytvořit samo-
statný vyhrazený jízdní
pruh pro cyklisty. Cyklo-
piktokoridor cyklisty na-
vádí, ostatní jen upozor-
ňuje.

CYKLOTRASA,
by měla účelně spojovat místa, mezi nimiž lze
předpokládat cyklistickou dopravu. Funkce je
turistická (rekreační) nebo dopravní. Cyklo-

trasy mohou být vedené
po cyklostezce, vozovce
nebo vyhrazeném jízd-
ním pruhu pro cyklisty.
Vést mohou po silnicích,
ale i po nezpevněných
cestách v terénu. 

CYKLOSTEZKA 
je komunikace vyhrazená pro jízdu na jízdním
kole, ale mohou na ní jezdit také jezdci na ko-
lečkových bruslích a koloběžkách, případně ly-

žaři. Může ji doplňovat
vodorovné dopravní
značení. Automobily
a motocykly po ní jez-
dit nesmí, takto ozna-
čená není určená ani
chodcům. Může však
být společná pro cyk-
listy a chodce, buď roz-
dělená na dva pásy (viz

přehrada), nebo ne. Cyklostezka bývá od vozov-
ky oddělená obrubníkem, dělícím pásem nebo
pásem zeleně. 

(jn)

■ Z jabloneckého magistrátu

Foto Jiří Endler
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Pořadí Název strany – hnutí Počet Procenta Počet 
hlasů mandátů

1. ANO 2011 94 256 25,13 9
2. Občanská demokratická strana 58 086 15,48 5
3. Svoboda a př. demokracie (SPD) 46 963 12,52 4
4. Piráti a nezávislí 40 362 10,76 4
5. Společně pro Jablonec 39 654 10,57 4
6. Starostové pro Liberecký kraj 38 994 10,39 3

Pořadí Název strany – hnutí Počet Procenta Počet 
hlasů mandátů

7. Pro Jablonec 19 007 5,07 1
8. Právo Respekt Odbornost 10 937 2,92 0
9. DOMOV NAD NISOU 10 232 2,73 0

10. Křížek pro LEVNÉ ENERGIE 9 997 2,66 0
11. Komunistická str. Čech a Moravy 6 642 1,77 0

ANO 2011
Mánek David Mgr. 39 let 3 682 hlasů 3,90 %

ANO 2011
Kouřil Milan Ing. 53 let 3 411 hlasů 3,61 %

ANO 2011
Pastuchová Jana Mgr. 57 let 3 369 hlasů 3,57 %

ANO 2011
Baláková Jitka 52 let 3 343 hlasů 3,54 %

ANO 2011
Říha Stanislav Ing. 39 let 3 299 hlasů 3,50 %

ANO 2011
Kroupa Milan Bc. 48 let 3 255 hlasů 3,45 %

ANO 2011
Hejtmánek Josef 35 let 3 185 hlasů 3,37 %

ANO 2011
Kott Tomáš 45 let 3 169 hlasů 3,36 %

ANO 2011
Sas Milan 61 let 3 157 hlasů 3,34 %

Občanská demokratická strana
Němeček Vít MUDr. MBA 60 let 2 408 hlasů 4,14 %

Občanská demokratická strana
Beitl Petr Ing. 55 let 2 381 hlasů 4,09 %

Občanská demokratická strana
Roubíček Petr Ing. 58 let 2 301 hlasů 3,96 %

Občanská demokratická strana
Vele Miloš Ing. 60 let 2 267 hlasů 3,90 %

Občanská demokratická strana
Albrechtová Michaela 47 let 2 173 hlasů 3,74 %

Piráti a nezávislí
Chuchlík Jakub MgA. 38 let 1 948 hlasů 4,82 %

Piráti a nezávislí
Opatrný Vladimír Mgr. 44 let 1 776 hlasů 4,40 %

Piráti a nezávislí
Šída Jaroslav Mgr. 43 let 1 749 hlasů 4,33 %

Piráti a nezávislí
Picko Baumannová Martina Mgr. Bc. 41 let 1 555 hlasů 3,85 %

Pro Jablonec
Žur Pavel Mgr. 56 let 1 241 hlasů 6,52 %

Společně pro Jablonec
Klápště Petr Ing. arch. Ph.D. 41 let 1 797 hlasů 4,53 %

Společně pro Jablonec
Opočenská Lenka RNDr. 43 let 1 663 hlasů 4,19 %

Společně pro Jablonec
Matek Štěpán Ing. 35 let 1 653 hlasů 4,16 %

Společně pro Jablonec
Kaššovicová Veronika MUDr. 38 let 1 603 hlasů 4,04 %

Starostové pro Liberecký kraj
Skalická Jitka Ing. arch. 48 let 1 862 hlasů 4,77 %

Starostové pro Liberecký kraj
Hamplová Jana Ing. 46 let 1 835 hlasů 4,70 %

Starostové pro Liberecký kraj
Bauer Martin Mgr. 41 let 1 623 hlasů 4,16 %

Svoboda a př. demokracie (SPD)
Švarc Michal Mgr. Bc. 50 let 1 968 hlasů 4,19 %

Svoboda a př. demokracie (SPD)
Mrklas Pavel 44 let 1 748 hlasů 3,72 %

Svoboda a př. demokracie (SPD)
Pauch Karel Bc. 65 let 1 649 hlasů 3,51 %

Svoboda a př. demokracie (SPD)
Rejmanová Ivanka 71 let 1 572 hlasů 3,34 %

Výsledky voleb

Zvolení zastupitelé (seřazeno podle abecedního seznamu politických stran a hnutí)

Komunální volby vyhrálo hnutí ANO 2011
V Jablonci nad Nisou v komunálních vol-
bách zvítězilo hnutí ANO 2011 se ziskem
25,13 %, což je o 5 % více než ve volbách v ro-
ce 2018 a získali 9 mandátů. 

Před čtyřmi lety vítězná ODS letos získala
15,48 % hlasů a pět mandátů.

Třetí ve volbách skončila SPD se ziskem
12,52 % a čtyřmi mandáty. SPD za čtyři roky
posílilo o 7 %. 

Čtvrté místo v žebříčku úspěšnosti voleb zís-
kali Piráti a nezávislí, kteří získali 10,76 % hla-
sů a čtyři mandáty. 

Stejný počet zastupitelů bude mít ve třiceti-
členném sboru sdružení Společně pro Jablo-
nec, to získalo 10,57 %. 

Do zastupitelstva se dostali také tři zástupci
strany Starostové pro Liberecký kraj. Ti získali
10,39 % hlasů. Posledním, kdo usedne do zastu-
pitelských lavic, je člen hnutí Pro Jablonec, které
těsně překonalo pětiprocentní hranici 5,06 %,
což stačilo na zisk právě jednoho mandátu.

Nejvíce preferenčních hlasů získal v Jablonci
nad Nisou lídr kandidátky hnutí ANO 2011 Da-
vid Mánek – 3 682 hlasů, následovali straničtí
kolegové Milan Kouřil (3 411) a Jana Pastuchová
(3 369). Volební účast byla v Jablonci 38,99 % vo-
ličů, což je hodně podobné jako před čtyřmi lety.

Statistika
Ve třicetičlenném zastupitelstvu města zasedne
úplně poprvé 9 nových členů. 

Nejstarší zastupitelkou bude jedenasedmde-
sátiletá Ivanka Rejmanová (SPD). Naopak nej-
mladšími jsou Štěpán Matek (KDU-ČSL) a Jo-
sef Hejtmánek (ANO 2011).

Oproti minulému volebnímu období zastupi-
telstvo 2022–2026 zestárlo. Zatímco na začátku
volebního období v roce 2018 byl průměrný věk
jabloneckého zastupitele 46 a půl roku, letos je
to 48,4 roku.

Zvýšil se také podíl zvolených žen. Zatímco
v minulých volbách jich do ZM usedlo sedm,
letos jich bylo zvoleno devět.Sčítání volebních výsledků. Foto Pavla Paduchová
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Představujeme nové vedení radnice
Ing. Vele Miloš
primátor
Narozen 1962 v Jablonci. Zde vychodil ZŠ Pivovarská, poté absolvoval jeden rok učeb-
ního oboru „mechanik“, jelikož na střední školu nebyl přijat vzhledem k politickým
názorům svého otce. Po roce se mu přesto podařilo dostat se na SPŠ elektrotechnic-
kou v Liberci. Následovala vojenská služba a studium na ČVUT v Praze, jež úspěšně
ukončil v roce 1992. Dvaatřicet let je ženatý, s manželkou má dva syny. Od roku 1990
podnikal v oboru vytápění, měření a regulace. Od roku 2018 byl předsedou před-
stavenstva Telmo, a. s. Zastupitelem města je od roku 2010, v letech 2010–2018 byl
náměstkem pro oblast ekonomiky a majetku. V minulém volebním období byl člen
rady města. Od roku 2004 člen ODS, za kterou jako lídr letos také kandidoval.

MgA. Chuchlík Jakub
statutární zástupce primátora, náměstek pro rozvoj města a digitalizaci
Jakub Chuchlík se narodil v roce 1983 v Jablonci, je absolventem ZŠ Mozartova
a Střední průmyslové školy stavební v Liberci. Během studia architektury na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze absolvoval stáž na Universität der
Künste v Berlíně a v dánské kanceláři BIG v Kodani. Praxi získal v pražské kan-
celáři Chalupa architekti. Je autorizovaným architektem. S manželkou Idou zalo-
žil architektonické studio IUCH. V roce 2013 spoluzakládal spolek PLAC. V letech
2015 až 2019 vykonával externě funkci městského architekta v Mnichově Hradišti.
Do ZM kandidoval jako nezávislý kandidát za Českou pirátskou stranu. Od listo-
padu 2018 do září 2019 byl náměstkem primátora pro rozvoj města.

Ing. Hamplová Jana 
náměstkyně primátora 
pro oblast humanitní
Narozena v roce 1976 v Jablonci n. N., absolventka ZŠ
Liberecká a Obchodní akademie a Hotelové školy v Tur-
nově v oboru management cestovního ruchu. Titul Inže-
nýr ekonom v oboru Podniková ekonomika získala na
Ekonomické fakultě TU v Liberci. Od roku 1997 vede
Folklorní soubor Nisanka, ve kterém vede mládež a do-
spělé k lásce k regionu a jeho tradicím. Jejím největším
koníčkem je tanec a zpěv. V letech 2006 až 2014 byla
členkou ZM, předsedkyní kulturní komise a manažer-
kou Pracovní skupiny pro rodinu, děti a mládež Komu-
nitního plánování. Před zvolením do funkce pracovala
jako ekonomicko-provozní náměstkyně Muzea skla
a bižuterie v Jablonci n. N. Je vdaná, má dva syny. Do ZM
kandidovala za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.

Ing. Roubíček Petr 
náměstek primátora 
pro správu majetku
Narozen roku 1964 v Liberci, v Jablonci žije od roku
1967, studoval Střední ekonomickou školu v Jablonci
– obor zahraniční obchod. Po vojně vystudoval VŠE na
katedře vnějších ekonomických vztahů. Od roku 1991
pracoval v zaměstnaneckém poměru ve sklářském
průmyslu a od roku 1998 jako osoba samostatně vý-
dělečně činná (OSVČ). V roce 2013 se stal členem
představenstva Jablonecké energetické, a. s., v prosin-
ci 2014 jejím ředitelem. Je ženatý, má tři děti, mezi
velké koníčky patří cyklistika a jeho velkou vášní je
baseball, kde je trenérem i funkcionářem nepřetržitě
od roku 1998. Zastupitelem je od roku 2010, v letech
2010–2018 byl radním, v září 2019 byl zvolen náměst-
kem pro odbor rozvoje, člen ODS.

RNDr. Opočenská Lenka 
náměstkyně primátora 
pro životní prostředí a strategii
Narozena v roce 1979, pochází z Benátek n. Jizerou.
Vystudovala gymnázium v M. Boleslavi, cestovní ruch
v Poděbradech a ochranu a tvorbu životního prostředí
na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala ve V. Bri-
tánii a Belgii, v libereckém Čmeláku byla vedoucí pro-
jektů v ochraně přírody. Působila jako dobrovolník v so-
ciální a enviromentální oblasti, napsala a nafotila
několik turistických průvodců, věnovala se tanci a di-
vadlu, založila první čtenářský klub v Jablonci, je pro-
pagátorkou komunitního života. Podílela se na projek-
tech zapojování veřejnosti a na tvorbě strategických do-
kumentů. Je předsedkyní výboru společenství vlastníků.
Je vdaná, má tři děti. Od r. 2021 je členkou strany Zele-
ných, do ZM kandidovala za Společně pro Jablonec. 
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Zastupitelé 2022–2026
Novým primátorem byl zvolen
Miloš Vele
V Jablonci nad Nisou se 24. října
uskutečnilo ustavující zasedání
zastupitelstva města, vzešlého ze
zářijových voleb. Přítomno bylo 29
nových zastupitelů, jeden se připo-
jil distančně. Novým primátorem
se stal Miloš Vele, dále zastupitelé
zvolili čtyři náměstky. 

Miloš Vele (ODS) byl zvolen 17
hlasy, jako druhý kandidát na post
primátora byl navržený dosavadní
náměstek pro oblast humanitní
David Mánek. 

„Chci být dobrým primátorem
nejen koalice, ale i opozice. Naším
největším úkolem bude určitě
energetika, zdražování přinese vel-
ký nápor na městský rozpočet
a my musíme v první řadě začít ve
větší míře připravovat energeticky
úsporné projekty, přičemž priori-
tou je určitě zachování všech
funkcí města,“ říká Miloš Vele. 

Statutárním zástupcem primáto-
ra a náměstkem pro rozvoj města
a digitalizaci se stal Jakub Chuch-
lík, který kandidoval jako nezá-
vislý za Piráty a nezávislé. Zastu-

pitelem je od roku 2018 a má roč-
ní zkušenost s prací náměstka pri-
mátora pro rozvoj města (2018–
–2019). 

Dalšími náměstky jsou: 
Jana Hamplová (Starostové pro LK),
Petr Roubíček (ODS), 
Lenka Opočenská (Společně pro
Jablonec).

Noví členové rady města
Petr Beitl (ODS)
Petr Klápště (Společně pro Jablonec)
Jitka Skalická (Starostové pro LK)
Jaroslav Šída (Piráti a nezávislí)

Noví oddávající
Pavel Žur
Milan Kouřil
Jana Pastuchová
Štěpán Matek 

Územní plánování
Petr Klápště (Společně pro Jablo-
nec) je zvolený zastupitel určený
pro pořizování územně plánovací
dokumentace komunikujícího za
statutární město Jablonec nad Ni-
sou s úřadem územního plánová-
ní. Jde o neuvolněnou funkci.

(jn)

Albrechtová Michaela 
47 let – ODS

Baláková Jitka 
52 let – ANO 2011

Mgr. Bauer Martin 
41 let – SLK

Ing. Beitl Petr 
55 let – ODS

Hejtmánek Josef 
35 let – ANO 2011

MUDr. Kaššovicová Veronika
38 let – Společně pro Jablonec (NK)

Ing. arch. Klápště Petr Ph.D.
41 let – Společně pro Jablonec (NK)

Kott Tomáš 
45 let – ANO 2011 (bezpartijní)

Ing. Kouřil Milan 
53 let – ANO 2011

Bc. Kroupa Milan 
48 let – ANO 2011 (bezpartijní)

Mgr. Mánek David 
39 let – ANO 2011

Ing. Matek Štěpán 
35 let – Společně pro Jablonec (KDU-ČSL)
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Mrklas Pavel 
44 let – SPD

MUDr. Němeček Vít MBA 
60 let – ODS

Mgr. Opatrný Vladimír 
44 let – Piráti a nezávislí (bezpartijní)

Mgr. Pastuchová Jana 
57 let – ANO 2011

Bc. Pauch Karel
65 let – SPD

Mgr. Bc. Picko Baumannová Martina
41 let – Piráti a nezávislí (bezpartijní)

Rejmanová Ivanka 
71 let – SPD

Ing. Říha Stanislav 
39 let – ANO 2011

Sas Milan 
61 let – ANO 2011

Mgr. Žur Pavel 
56 let – Pro Jablonec (NBPLK)

Ing. arch. Skalická Jitka 
48 let – SLK (bezpartijní)

Mgr. Šída Jaroslav 
43 let – Piráti a nezávislí

Mgr. Bc. Švarc Michal 
50 let – SPD

Podpis koaliční smlouvy lídry čtyřkoalice. Foto Jiří Endler



(8)

jablonecký měsíčník listopad 2022

Odpadové hospodářství
Změna svozu papíru 
v Kokoníně
Upozorňujeme občany Kokonína, že dochází
ke změně termínů svozu nádob na papír
u rodinných domů. 

Do konce roku proběhnou svozy papíru
v těchto termínech: 31. 10., 28. 11. a 26. 12. Har-
monogram svozů v rámci individuálního sběru
tříděného odpadu je možné najít též na inter-
netových stránkách města v sekci Odpady. 

Listopadový svoz bioodpadu
Listopadový svoz bioodpadu se uskuteční
v sobotu 5., 12. a 19. listopadu 2022. Velko-
objemové kontejnery budou přistaveny vždy
na 10 místech dle níže uvedeného rozpisu.

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

Dále upozorňujeme, že je zakázáno kontej-
ner přeplňovat a odkládat odpad vedle kontej-
nerů. V platnosti zůstává možnost odložení ne-
omezeného množství bioodpadu ve sběrných
dvorech (Proseč, Dalešická, Belgická, Želivské-
ho) pro občany města zdarma. Další svoz bio-
odpadu proběhne v dubnu 2023. 

Svoz bioodpadu 5. 11. 2022
Ke Starému buku × Turistická 9.00–11.20
Pivovarská (u kontejnerů) 9.30–12.00
Lesní × Liliová (Dolina) 10.00–12.40
Arbesova otočka 10.30–13.20
Jindřichovská (u parku) 11.00–14.00
Dělnická × Na Svahu 11.40–14.25
Panenská × Družstevní 12.20–14.50
Růžová × Jarní 13.00–15.15
Hluboká × 1. máje 13.40–15.40
Smetanova × Mánesova 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 12. 11. 2022
Sportovní × K Rybárně 9.00–11.20
Pod Hájem 9.30–12.00
U Rybníka (před č. 5) 10.00–12.40
U Zastávky (u kontejnerů) 10.30–13.20
Vrkoslavice (u hasičárny) 11.00–14.00
Lučanská × Zahradní 11.40–14.25
Bousova (u garáží) 12.20–14.50

U Zahrádek × Vedlejší 13.00–15.15
Mlýnská × Pasecká 13.40–15.40
Letní (u hasičárny) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 19. 11. 2022
Pasířská × Ještědská 9.00–11.20
Revoluční × Oblouková 9.30–12.00
Trpasličí 10.00–12.40
Průběžná × Brigádnická 10.30–13.20
Zemědělská × Na Stráni 11.00–14.00
Žitná (u heliportu) 11.40–14.25
Turistická × Severní 12.20–14.50
Korálková (u kontejnerů) 13.00–15.15
Vrchlického sady 13.40–15.40
Arbesova u ZŠ 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.

Foto Lukáš Krámský
Foto archiv MMJN

Návrhy občanů se postupně realizují
Každoročně radnice část peněz z ročního
rozpočtu vymezí na participativní rozpočet.
Ten je určen na realizaci vybraných návrhů,
na kterých se podílí občané za asistence měs-
ta při setkávaní v lokálních či tematických
veřejných diskuzích nebo v rámci osadních
výborů. Také v průběhu letošního roku bylo
prostřednictvím participativního rozpočtu,
který město realizuje v rámci projektu míst-
ní Agenda 21, dokončeno několik dalších
projektů.

Ve Mšeně a v Jabloneckých Pasekách bylo in-
stalováno sedm požadovaných komunitních
kompostérů. V Kokoníně v Rychnovské ulici
u mateřské školy bylo zastíněno dětské písko-
viště na hřišti a k zastínění dětského hřiště do-
šlo také ve Mšenské 56.

V Proseči zase byly dodány nové lavičky po-
dél cest vedoucích na rozhlednu, stejně jako
došlo k doplnění nových laviček kolem Novo-
veské vodní nádrže. 

Realizace dalších osmi projektů přechází
do roku 2023. Konkrétně se jedná o následu-
jící akce:

Sídliště Zelená Liberecká Jablonec nad Nisou
– ABECEDA (OV Centrum) – OV Centrum zor-
ganizoval v polovině září plánovací setkání
s občany z dané lokality, nyní má zpracovat
možné verze řešení k posouzení a předložit je
k rozhodnutí o případném zhotovení projektu
a realizaci.

Kultivace prostoru v ulici Nad Školkou (OV
Proseč) – během letošního roku došlo k částeč-
nému prokácení náletů a ošetření vzrostlých
stromů. V součinnosti s OV Proseč byly též od-
straněny „na černo“ uložené kameny. Násle-
dovat by mělo další řešení prostoru, terénní

práce s dodavatelskou firmou jsou již zasmluv-
něny. Umístění vhodného mobiliáře je pak plá-
nováno na příští rok.

Pěšina Bižuterie – Březová (OV Šumava
a Jablonecké Paseky) – postupně již byly pro-
vedeny základní zásahy na dřevinách podél
stezky, kvůli svažitosti nešlo řešit jako bezbari-
érový přístup. Oddělení přípravy a realizace in-
vestic zajišťuje opravu schodiště, cestu v mlato-
vé úpravě olemovanou dlažebními kostkami,
nové schodiště z prefabrikátů bez zábradlí. Po
vybudování převezme dílo do své správy odbor
technický s režimem bez zimní údržby. Po sta-
vebních úpravách, úpravě terénu a odstranění
pařezů v okolí stezky zde vysadí oddělení sprá-
vy veřejné zeleně zatím osm stromů s možnos-
tí pokračování. 

Úprava okolí laviček (všechny OV, akce napříč
celým městem) – během letošního roku již pro-
bíhaly postupné úpravy kolem vybraných lavi-
ček ve městě. Jednalo se o předláždění pod la-
vičkami, zpevnění a další potřebné úpravy.
Opravami již prošly lavičky v lokalitě Sluneč-
ních lázní, okolo beachkurtů a na hřišti Za Hrází
u přehrady, a dále také v parcích na Anenském

náměstí, Generála Mrázka a Nerudově ulici.
Oprava dalších vytipovaných laviček napříč ce-
lým městem bude pokračovat i v příštím roce.

Úšlapy Mšeno (OV Mšeno) – letos došlo ve spo-
lupráci s OV Mšeno ke zlegalizování, zpevnění
a úpravě čtyř vytipovaných letitých úšlapů, kte-
ré takto upravit šly. Dokončení je zasmluvněno
na polovinu listopadu, ale vzhledem ke klima-
tickým podmínkám může dojít k mimořádnému
prodloužení termínu dokončení do konce roku.

Posezení Horní Proseč (OV Proseč) – realizace
posezení v oblasti řadových domů u překladiště,
konkrétně se jedná o umístění mobiliáře na
parcelu 810/3 Horní Proseč, která je místními
využívána k setkávání. Začátkem října se usku-
tečnilo místní šetření s prověřením a upřesněním
projektu, který bude realizován v příštím roce.

Infotabule kaplička Horní (OV Proseč) – dopl-
nění informační cedule ke kapličce v ulici Hor-
ní s informacemi o objektu a historii. Plní odbor
technický, aktuálně vše ve fázi příprav k reali-
zaci v roce 2023.

Zázemí Novoveské vodní plochy (OV Novoveská)
– doplnění vybavení o další lavičky po obvodu
okružní cesty bylo dokončeno. Osadní výbor
Novoveská dále žádá ještě také řešení provizorní
lávky přes přítok Černostudničního potoka, pří-
padně umístění dalšího mobiliáře, například ně-
které prvky dětského hřiště. Také tento projekt
plní odbor technický, aktuálně se nachází ve stá-
diu příprav jednoduché studie dotčeného území.

Celá akce se koná v rámci místní Agendy 21 a podílí se na
ní statutární město Jablonec nad Nisou.

Foto archiv MMJN
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Dejte pozor na divočáky
Jablonecký magistrát vyzývá občany
města, aby veškerý bioodpad volně ne-
odhazovali na lesní pozemky a odstra-
nili veškeré jesličky i krmelce umístěné
ve vzdálenosti 200 metrů od hranice ob-
ce. Tato opatření mají pomoci k tomu,
aby se černá zvěř nestahovala do krajně
nevhodných míst. Bioodpad by měli ob-
čané dávat do hnědých 240litrových ná-
dob, které město nechalo do oblasti síd-
liště Horní Proseč umístit. 

Lhostejní k situaci nejsou ani mysliv-
ci. Ti od dubna, jen v oblastech příměst-
ských lesů, odstřelili cca 49 kusů černé
zvěře. „Zvažujeme také odchyt do klecí.
Jejich umístění je ale potřeba pečlivě
zvážit, protože musí splňovat dané po-
žadavky a zvěř v době houbařské se-
zony mění své pohybové koridory,“ upřesňuje myslivecký hospodář honitby Rádlo Radek Novotný.
„Vzhledem k aktivitám myslivců a pohybu divokých prasat především v nočních hodinách prosíme ob-
čany, aby v této době omezili pobyt v lese a jeho blízkosti,“ apeluje na Jablonečany Petra Němečková
z oddělení životního prostředí a státní památkové péče. (red)

■ Vítání občánků
Sobota 15. října 2022
František Kysela, Kryštof Obyt, Oli-
ver Monzar, Tomáš Hasilla, Viola
Dvořáková, Kristián Doležal, Mi-
chaela Hradecká, Erika Bublová,
Marie Lhotová, Dominik Kasal,
Zoe Klanicová, Ela Klanicová,
Adéla Bílková, Jindřich Klimeček,
Sebastian Fetr, Lukáš Květ, Anto-
nín Syrový, Jakub Mourek, Babeta
Drbohlav, Jasmína Ježová, Martin
Dlugoš, Daniel Vávra, Eda Roubí-
nek, Josef Roubínek, Sára Strnádko-
vá, Vivien Alex Loukotová, Anastá-
zie Valentová, Jakub Talacko.

■ Jubileum
Diamantová svatba
Manželé Zdeňka a Jan Augstovi
oslavili ve čtvrtek 6. října 2022
diamantovou svatbu. V tento den
proběhlo i slavnostní přijetí na
magistrátu v Jablonci nad Nisou.

Charitativní 
ADRA obchod
V jablonecké Podhorské ulici č. 20
byl nově otevřen Charitativní AD-
RA obchod. Máte doma nepotřeb-
né oblečení, nábytek či potřeby do
domácnosti? Chcete podpořit me-
zilidskou pomoc ve vašem městě?
Darujte zachovalé věci do našich
charitativních ADRA obchodů
a vyberte si sami něco pěkného.
Ulehčíte planetě a přispějete na
činnost našich dobrovolnických
center. Těšit se můžete na příjem-
né prostředí i originální kousky.
Z prostředků získaných z prodeje
financujeme a rozvíjíme dobro-
volnické aktivity – např. pomoc
seniorům a seniorkám, dětem, li-
dem se zdravotním postižením či
dlouhodobě nemocným. Kromě
oblečení můžete darovat obuv,
knížky, hry, CD, plyšáky, nádobí,
elektroniku, povlečení, deky,
zkrátka cokoliv z domácnosti, co
už nepotřebujete, ale druhým by
mohlo ještě dobře posloužit. Více
na www.adraobchody.cz

V Domově důchodců v Jabloneckých Pasekách oslavila sté
narozeniny Věra Novotná. Popřát oslavenkyni přišel i primá-
tor města Jablonec Jiří Čeřovský. K řadě gratulantů se při-
pojily také děti z MŠ Na Kopečku. Foto Jana Matěchová

V neděli 16. října oslavila v rodinném kruhu sté narozeniny
Ema Bobková. Jubilantce za Sbor pro občanské záležitosti
popřála Iva Bendová. Srdečně blahopřejeme a přejeme
Emě Bobkové do dalších let hodně zdraví. Foto Iva Bendová

Dobrovolníci 
vysázeli kus lesa
Třicítka zaměstnanců jablonecké-
ho závodu společnosti BENTELER
se v polovině září podílela na úklidu
lesních porostů v okolí Jablonce
nad Nisou. Jde již o druhou spolu-
práci firmy se statutárním měs-
tem. Po lesích v Břízkách v loň-
ském roce se dobrovolníci letos
soustředili na lesy u Dobré Vody.
Zde vysadili 850 nových sazenic
stromů, vysbírali na 520 kilogra-
mů odpadu a ošetřili novou výsad-
bu. Celkově práce dobrovolníků
městu ušetřila na 15 tis. korun. 

Kapka naděje
v jablonecké 
nemocnici
V úterý 18. 10. navštívili zástupci
nadačního fondu Kapka naděje pe-
diatrické oddělení Nemocnice Jab-
lonec nad Nisou. Na návštěvu do-
razila ředitelka nadačního fondu
Dita Loudilová a projektová mana-
žerka Pavlína Vacátková. Společ-
nost jim dělal i zástupce firmy
Jablotron, dlouholetého sponzora

nemocnice, Vilém Wedlich. Spolu
s primářem Petrem Rotou a vrchní
sestrou Sonjou Hippmannovou si
prohlédli celé pediatrické oddělení
včetně novorozeneckého a ambu-
lanci. Po prohlídce navštívili hos-
pitalizované děti a předali jim
krásné dárečky. S fondem spolu-
pracuje jablonecká nemocnice již
od roku 2007, od té doby přispěl na
potřebné vybavení v hodnotě více
než 945 tisíc Kč. V posledních třech
letech darovala Kapka naděje jab-
lonecké pediatrii například několik
stolků k lůžkům, infuzní pumpu či
transportní lehátko. Nejnovějším
přírůstkem na oddělení pediatrie
je EKG přístroj s tlakovým holtrem
v hodnotě 178 487 Kč, na který při-
spěla i firma Jablotron dvaadeva-
desáti tisíci.

Lesy obohatí tisíce 
stromků
Lesy na Liberecku letos obohatí na
70 000 mladých stromků. Vybrány
byly převážně takové druhy, které
v nich nejvíce chybí, tedy buky,
duby či například jedle. Stovky
z nich pak vysází firemní dobro-
volníci, kteří se hlásí a nabízí svou

pomocnou ruku. Místní lesy tak
budou díky tomu druhově, věkově
i geneticky rozmanitější. To je ne-
smírně důležité pro jejich dlouho-
dobou, zdravou a perspektivní bu-
doucnost. Firmy však pomáhají
hlavně finančně menšími či větší-
mi částkami, a to prostřednictvím
Nadace Ivana Dejmala pro ochra-
nu přírody.

Bez bariér v duši 
i v životě 
Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje a Artefaktum-
CZ zvou na již 16. setkání umělců
se zdravotním postižením jablone-
ckého regionu a jejich přátel zná-
mé pod názvem Tvoříme duší, kte-
ré se uskuteční v sobotu 3. prosin-
ce ve Spolkovém domě v Jablonci
nad Nisou. Součástí setkání budou
tradiční prodejní prezentační vý-
stavy děl z chráněných dílen a bo-
hatý kulturní program, vše v době
od 10 do 17 hodin. Součástí celo-
denního programu je také Advent-
ní setkání u Jizerského Betléma
v kostele Dr. Farského na stejno-
jmenném náměstí, v jehož rámci
je od 14 do 15 hodin také koncert.
Více na www.czplk.cz.

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Iva Bendová

Ilustrační foto
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Kotle nejnižších emisních tříd se neprodáva-
jí od roku 2014. Od září příštího roku se už
nebudou smět ani používat, povolené budou
jen ty v 1.–3. emisní třídě. Vytápění pevnými
palivy je jedním z nejvýznamnějších zdrojů
znečišťujících ovzduší. Při dodržování zásad
správného vytápění je však možné dopady
na kvalitu ovzduší snížit na minimum. Nyní
je možné žádat o kotlíkové dotace.

„K 1. lednu 2014 skončil prodej kotlů, které nej-
více škodí životnímu prostředí, tedy nejnižších
emisních tříd. Od září 2024 je dle zákona
o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné
ani provozovat. Tomu, kdo zákaz poruší, hrozí
pokuta až do výše 50 tisíc korun,“ říká Ing.
Kateřina Pastyříková z oddělení životního pro-
středí magistrátu s tím, že od tohoto roku bu-
dou moci být v provozu pouze kotle na tuhá pa-
liva splňující minimálně 3. emisní třídu, zpra-
vidla se jedná o kotle s datem výroby po roce
2000. 

Emisní třídu kotle je možné dohledat na vý-
robním štítku nebo v jeho dokumentaci. Pokud
údaj na štítku chybí nebo kotel žádný výrobní
štítek nemá, je více než pravděpodobné, že ko-
tel povolené emise splňovat nebude. K výměně
zastaralých kotlů doporučuje Ministerstvo ži-
votního prostředí využít probíhající celorepub-
likové programy kotlíkových dotací.

Co říká platný zákon
Zákon o ochraně ovzduší mimo jiné ukládá
každému majiteli kotle na pevná paliva povin-
nost nechat zařízení jednou za tři kalendářní
roky odborně zkontrolovat. Odborník musí mít
oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotlů
a vydá doklad o kontrole. Jeho předložení si
může vyžádat například magistrát. 

Stejný zákon také stanovuje přestupky včetně
postihů. „Tomu, kdo po 1. 9. 2024 bude užívat
kotel nesplňující emisní požadavky, hrozí po-
kuta až 50 tisíc korun. Pokud se neprokáže do-
kladem o kontrole technického stavu a provozu,
hrozí mu další pokuta až do výše 20 tisíc korun.
Za spalování zakázaných paliv, jako jsou od-
padky, starý nábytek, dřevotříska, hnědé uhlí
energetické, uhelné kaly atp., hrozí taktéž až pa-
desátitisícová pokuta,“ připomíná Pastyříková. 

Co je zakázané 
• leden 2014: zákaz prodeje kotlů 1. a 2. emisní

třídy, byl však možný doprodej zásob.
• leden 2018: zákaz prodeje kotlů 3. emisní tří-

dy, stále bylo možné doprodávat zásoby, na-
dále však bude povolený pouze prodej kotlů 4.
a vyšší emisní třídy.

• leden 2020: všechny kotle uváděné na trh
musí splňovat ekodesign. „Obecně lze ekode-
sign definovat jako systematický proces navr-
hování a vývoje výrobku, který vedle klasic-

kých vlastností, jako je funkčnost, ekonomič-
nost, bezpečnost, ergonomičnost, technická
proveditelnost, estetičnost apod., klade velký
důraz na dosažení minimálního negativního
dopadu výrobku na životní prostředí, a to
z hlediska jeho celého životního cyklu,“ říká
se v materiálu Ministerstva životního prostře-
dí – Ekodesign.

• září 2024: zákaz provozu kotlů 1. a 2. emisní
třídy, v provozu zůstávají pouze kotle na tuhá
paliva, které splňují minimálně 3. emisní tří-
du, tedy zpravidla s rokem výroby po roce 2000.

Na internetových stránka města www.mesto-
jablonec.cz v sekci ovzduší naleznete veškeré
odkazy na portály dotací a doporučení, jak
správně topit.

Jak správně topit a ušetřit

Vedoucí oddělení životního prostředí
a státní památkové péče na odboru 
stavebním a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici ve-
doucí oddělení životního prostředí a státní
památkové péče na odboru stavebním a ži-
votního prostředí, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání v oblasti práva, ochrany životního
prostředí či památkové péče; znalost právních
předpisů na úseku ochrany životního prostředí
a památkové péče a předpisů souvisejících
včetně znalosti postupů podle správního řádu;
zkouška zvláštní odborné způsobilosti na po-
žadovaném úseku výhodou; dobrá orientace

v prostředí výkonu přenesené působnosti stát-
ní správy; výborné komunikační a vyjednávací
schopnosti; schopnost řídit středně velký kolek-
tiv; aktivní přístup k řešení problémů; flexibi-
lita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel,
internet); řidičský průkaz – minimálně skupi-
na B.

Popis vykonávané práce: vedení středně vel-
kého pracovního kolektivu, který má na staros-
ti výkon státní správy na úseku ochrany příro-
dy a krajiny, ochrany zemědělského půdního
fondu, ochranu ovzduší, ochrany vod, ochrany
zvířat proti týrání, ochrany lesa, myslivost, na-
kládání s odpady a dále na úseku státní památ-
kové péče – to vše v rozsahu svěřeném obcím,

pověřeným obecním úřadům a obecním úřa-
dům obcí s rozšířenou působností.

Nabízíme: perspektivní zaměstnání; odpoví-
dající platové podmínky a zaměstnanecké vý-
hody dané kolektivní smlouvou (příspěvek za-
městnavatele na penzijní připojištění, příspě-
vek na stravování, pět dní sociálně zdravotního
volna), pružnou pracovní dobu, pět týdnů dovo-
lené; možnost získání obecního bytu.

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

Přihlášky do 7. listopadu 2022 do 11 hodin.

Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů najde-
te na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná
místa.

■ Personální inzerce

V průběhu října odstartoval v Jablonci nad
Nisou v rámci naplňování ukazatelů místní
Agendy 21 další pilotní projekt v oblasti od-
padového hospodářství. 

Tentokrát se týká svozu bioodpadu. Jeho cí-
lem je nemísit bioodpad se směsným komu-
nálním odpadem, tím snížit objem odpadu
v černých nádobách a zpracovaný bioodpad
dále využít.

„Do pilotního programu byly vybrány pane-
lové domy v lokalitě Nová Pasířská a jejího blíz-
kého okolí a ve Mšeně. Kritériem byl uzamyka-
telný přístřešek na odpady a prostor pro hnědé
nádoby na biologicky rozložitelný odpad,“ říká
Barbora Šnytrová z oddělení správy místního
hospodářství a doplňuje, že záměrem je, aby se
k nádobám na bioodpad nedostal nikdo nepo-
volaný, kdo by mohl jejich obsah znečistit, pří-
padně rozházet. 

Čistota vytříděného bioodpadu je pro další
zpracování zásadní. K jejímu dosažení by měly
napomoci též speciální odpadkové koše, které

ve vybraných domech zapojených do pilotního
projektu, obdrží každá domácnost

Na naplnění svého záměru město spolupra-
cuje se společností Severočeské komunální
služby, které dokáží bioodpad dále zpracovávat
na kvalitní kompost a substrát. „Rádi bychom
zahájili prodej kompostu i substrátu občanům
i firmám od ledna příštího roku,“ prozrazuje
Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti Severo-
české komunální služby.

Pro zástupce vlastníků bytů a domů zapoje-
ných do projektu, ale i další zájemce, město
zorganizovalo v rámci projektu místní Agenda
21 seminář, jehož cílem bylo seznámit přítom-
né nejen s informacemi z oblasti udržitelného
rozvoje, které přítomným odprezentoval Viktor
Třebický ze společnosti CI3, o. p. s., ale také se
systémem třídění odpadu ve městě. 

„Podrobné informace získají zapojené do-
mácnosti také prostřednictvím letáků doručo-
vaných do schránek. Souhrnná informace byla
též zveřejněna v říjnovém čísle Jabloneckého
měsíčníku. Vyhodnocení pilotního projektu
město předpokládá v horizontu půl roku až ro-
ku a na jeho základě následně zvážíme mož-
nosti rozšíření tohoto způsobu likvidace biood-
padu na další lokality,“ uzavírá Šnytrová. (jm)

Celá akce se koná v rámci místní Agendy 21 a podílí se na
ní statutární město Jablonec nad Nisou.

V Jablonci se zaměří na bioodpad

Foto Petr Vitvar

Ilustrační foto Jiří Endler
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Jablonecký dětský sbor Iuventus, gaude!
z místní základní umělecké školy přivezl ví-
tězství z 11. ročníku mezinárodní soutěže
pěveckých sborů Canco Mediterrania 2022
ve španělské Barceloně a Lloretu de Mar. 

Soutěž se konala od 20. do 25. září a uskupení
sbormistra Tomáše Pospíšila zvítězilo s počtem
97,8 bodů (z možných 100). „Děti zvítězily v ka-
tegorii duchovní hudba a mezi dospělými sbo-
ry a obdržely speciální cenu poroty – pozvání
na prestižní sborový festival, jenž se uskuteční
v květnu příštího roku v Polsku,“ sdělil sbor-
mistr Tomáš Pospíšil.

Iuvenťáci se přitom chtěli na soutěži původně
potkat i se svými vrstevníky v kategorii dět-
ských sborů. „Tato kategorie však nedovolovala
účast v jiných žánrových kategoriích, a protože
naše děti rády zpívají duchovní hudbu, rozhod-
ly se společně pro vstup do soutěžního klání
mezi sbory dospělé,“ vysvětluje zařazení dětí
mezi dospělé, Pospíšil.

Účast mnoha vynikajících univerzitních sbo-
rů sice nedávala Jablonečanům příliš šancí na

vítězství, ale po poctivé přípravě doufali v zisk
alespoň 85 bodů, kterým by se zařadili do pás-
ma sborů se zlatým diplomem. „V neprospěch
dětí promlouvalo i zařazení soutěžního vystou-
pení. Děti soutěžily před odbornou porotou do-
poledne jako úplně první sbor. Soutěž pak pro-
bíhala po celý den a poslední sbory soutěžily
ještě večer,“ vrací se k soutěži sbormistr.

Vítězství v celé kategorii s tak vysokým bodo-
vým hodnocením a zisk Zlatého diplomu
Excelent nikdo z Jabloneckých nečekal. Porota
vyzdvihla jak zvuk dětského sboru, o který pe-
čují hlasové poradkyně Alena Tichá a Jarmila
Klokočníková, tak celkové umělecké vystupo-
vání dětí. To podpořil i dobře zvolený repertoár,
ve kterém nechyběla česká muzika skladatele
Zdeňka Lukáše, podobně jako oblíbený spiri-
tuál z pera amerického skladatele Mosese Ho-
gana.

V rámci zájezdu děti vystoupily s dalším re-
pertoárem na koncertě v barcelonské gotické
katedrále a na koncertě dětských sborů v sou-
těžním městečku Lloret de Mar.

„S Iuvenťáky se můžete živě setkat 30. října
na společném koncertě s Ondřejem Rumlem.
Ten se uskuteční v Pražské křižovatce,“ zve na
koncert Pospíšil. Iuventus, gaude! také vystoupí
na rozsvícení vánočního stromu 27. 11. na
Mírovém náměstí v Jablonci. Jejich soutěžní
vystoupení je možné zhlédnout na kanále
YouTube po zadání názvu sboru Iuventus, gau-
de! (tp, end)

Iuventus, gaude! vyhrál ve Španělsku

Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce
nad Nisou se od května připravuje na novou
koncertní sezónu 2022/23. Obtíže covidového
období byly překonány, do sboru přišly no-
vé zpěvačky a pilně se nacvičuje nový reper-
toár. Všichni se těší na své příznivce, které
nemohli dlouho zpěvem potěšit.

Pro milovníky klasické hudby a sborového zpě-
vu připravuje Janáček slavnostní koncert ke
Dni české státnosti a demokracie, který se koná
16. listopadu v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou. „Sbor tím navazuje na covidem pře-
rušenou tradici slavnostních koncertů k vý-
znamným státním svátkům,“ vysvětluje Ivana
Kopáčková z SPS Janáček.

Na programu listopadového koncertu bude
dílo vynikajícího skladatele Jana Zacha – Re-
quiem Solemne a první části známé skladby.

Provedení sboru a orchestru Miroslava Halamy
řídí Olga Fröhlichová. Sóla zazpívají sólisté
z předních českých operních domů, soprán
Karolína Cingrošová, alt Stanislava Šinkovská,
tenor Peter Malý a bas Jaroslav Patočka. „Ja-
náček bude posílen několika zpěvačkami a zpě-
váky z Liberce, kteří projevili zájem o tento
projekt,“ těší zájem zpěváků Kopáčkovou.

V prosinci Janáček absolvuje několik advent-
ních koncertů, hlavní se koná 13. prosince
v Jablonci nad Nisou v kostele Dr. Farského.
Novinkou je vystoupení sboru na festivalu
Hudba z Ráje 26. prosince v Jičíně. 

Janáčka neopouští chuť spolupracovat se za-
hraničními sbory. Chystá velké koncertní turné
do Irska v roce 2023 a pokračuje i v plánování
návštěvy pěveckého sboru Wadachi z Tokia na
přelomu let 2023/24. 

(ik end)

Janáček se chystá na koncertní sezonu

Jablonečtí sokolové uspěli s žádostí o grant
z fondů EHP 2014–2021 v rámci Programu
Kultura s projektem Hledání ztracené iden-
tity. Jeho smyslem je navrácení původního
účelu budovy, coby tělocvičného a kulturní-
ho centra, která byla v tomto duchu posta-
vena v roce 1898 původními německými
obyvateli. 

„Práce na projektu jsme zahájili v květnu a ko-
nec je plánován na duben 2024. Výsledkem bu-
dou otevřené a trvale využívané rozmanité pro-
story, které budova nabízí. Tím oživíme nejen
tuto kulturní památku, ale i její bezprostřední-
ho okolí. Návštěvníci se tak v průběhu času bu-
dou moci podívat do míst, která dosud zůstala
skrytá,“ vysvětluje Jitka Skalická, starostka
místního Sokola.

Sokolovna postupně opět získá pověst prosto-
ru nejen pro tělovýchovné aktivity, jak ji známe
dnes, ale také kulturního a multifunkčního
místa. „Velmi si vážíme poskytnuté dotace na
tento projekt. Budova sokolovny, byť stojící
v centru města, je dnes neprávem opomíjena
a její možnosti nejsou plně využity. Zajímavá
historie tohoto místa skrývá velký potenciál

a nabízí se jej rozvinout a otevřít široké veřej-
nosti. Pevně věříme, že se nám podaří zájem
o sokolovnu probudit, neboť může být dalším
ze zajímavých míst, kam mohou nejen Jablo-
nečané, ale i turisté zavítat,“ tvrdí Skalická. 

Další části projektu popisuje Dita Procház-
ková, která se bude spolu se spolkem PLAC vě-
novat aktivitám zaměřeným na veřejný prostor:
„V sokolovně najde místo trvalá expozice s ná-
zvem Příběhy ztracené identity, která propojí
osu budovy doslova od sklepa, respektive stud-
ny, po půdu. Postupně umožní nahlédnout do
původní krajiny, historie stavby i období nej-
většího rozkvětu tradičních odvětví. Pozornost
bude zaměřena i na celou oblast Tyršových sa-
dů a vazeb v okolí.“

„Důležitou součástí projektu jsou dočasné
expozice, které zahrnujeme pod název Nale-
zená identita. Ty vzejdou z uměleckých rezi-
dencí začínajících i etablovaných umělců, stu-
dentů i absolventů uměleckých škol. Protože
jsme v srdci Jablonce, neopomeneme téma
sklářství a bižuterní tvorby,“ popisuje Ida
Chuchlíková, architektka a zpracovatelka žá-
dosti.

Mezi dalšími plány jsou například zprovoz-
nění sokolského infocentra, výukové a vzdělá-
vací programy, spolupráce s místními školami
a další zajímavé akce. Z fondů EHP 2014–2021
bude pro projekt vyhrazeno přes 6 milionů ko-
run. (jsi, end)

Sokolové otevřou další prostory budovy

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou

Foto archiv SPS Janáček

Foto Zuzana Vernerová
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Vánoční strom se rozsvítí 27. listopadu
Odpočítávání posledních vteřin než se rozsví-
tí vánoční strom před jabloneckou radnicí
patří k okamžiku, který v Jablonci sledují
stovky lidí. V každém z nás je kus dítěte a roz-
svícený strom nám ho připomíná. Po dvoule-
té pauze nezbývá než věřit, že si tyto momen-
ty znovu prožijeme letos společně a naživo.

Program o první adventní neděli 27. listopadu
začne v odpoledních hodinách. Děti stráví pří-
jemný čas vyráběním vánočních dekorací a dá-
rečků s DDM Vikýř v Eurocentru, dospělí mo-
hou zavítat na fotografickou výstavu Jablonec
proti proudu času, která je přístupná zdarma
v Domě Scheybalových.

V Městské galerii MY v 15 hodin začne nová
výstava betlémů, vánočních pohlednic a dět-
ských knih Vánoce s Vojtěchem Kubaštou.
Návštěvníci si budou moci zakoupit v galerii
i v turistickém infocentru vánoční zboží, betlé-
my, knižní novinky či regionální dárky.
Otevřen bude také svátečně vyzdobený kostel
svaté Anny pro chvíle klidu a rozjímání.

Samotné rozsvícení stromu, které je časová-
no na 17. hodinu, doplní vystoupení dětského

pěveckého sboru Iuventus, gaude!, projev pri-
mátora a duchovní slovo, o něž se postará řím-
skokatolický kněz Štěpán Smolen. Pod vánoč-
ním stromem bude tradičně v tento den umís-
těna schránka na dopisy Ježíškovi. 

(rsch)

Program I. adventní neděle 27. 11.
14.00–17.00 adventní dílničky pod vedením

lektorů DDM Vikýř ve velkém sá-
le Eurocentra.

15.00–17.00 otevřen kostel sv. Anny.

15.00–17.00 otevřeny výstavy Jablonec proti
proudu času (infocentrum), Vá-
noce s Vojtěchem Kubaštou v Do-
mě Scheybalových.

15.00–18.00 stánky s občerstvením na Míro-
vém nám.

15.00–18.00 otevřeno turistické infocentrum
v budově radnice (vánoční pro-
dej).

17.00 hodin rozsvícení stromu s programem
(mluvené slovo, vystoupení sboru
Iuventus, gaude!), Mírové nám.

27. 11.–5. 12. schránka na dopisy Ježíškovi
pod stromem na Mírovém náměstí.

Aktuální info na www.kulturajablonec.czFoto Petr Zbranek

Eurocentrum naláká všechny generace
Chladné listopadové večery si můžete zpří-
jemnit setkáním s přáteli při hudbě, kterou
máte rádi. Jedním z míst, kam můžete v Jab-
lonci vyrazit, je Eurocentrum. V programu
najdete nejen oblíbené hudební tituly, jako je
koncert Lenky Filipové či bluegrassový festi-
val Posvícení v modré, ale třeba i pořad ces-
tovatele Ladislava Zibury nebo live podcast
Kecy a politika.

Program odstartuje 1. listopadu koncertem zpě-
vačky a kytaristky Lenky Filipové se svým tri-
em. Pro ty, kdo rádi tančí, je tu swingový večer
s velkým Orchestrem Rudy Janovského. „V loň-
ském roce jsme si kvůli covidovým opatřením
plesovou sezónu neužili, takže pro toho, kdo už
se nemůže dočkat, je pořad A ještě trochu
swingu dobrou volbou. Nabídne kvalitní muzi-
ku za dobrou cenu,“ zve za organizátory ředitel
Kultury Jablonec Petr Vobořil. Akce se koná 4. lis-
topadu a v silvestrovské verzi pak 29. prosince.

Jednou z tradičních podzimních akcí je vů-
bec nejstarší bluegrassový festival na severu

Čech – Posvícení v modrém. O posvícenskou
husu se ve velkém sále Eurocentra utkají v so-
botu 12. listopadu kapely BG Cwrkot, BG Bazar,
Barbecue a The Rustic Robots. Jako speciální
host vystoupí Nugget (Rakousko/ČR).

Naopak poprvé je v Jablonci livetour dvou
velikánů politického podcastu Kecy a politika.

Nejposlouchanější český politický podcast si
můžete živě vychutnat 10. listopadu. Dalším ti-
pem je podzimní turné cestovatele, spisovatele
a novináře Ladislava Zibury Prázdniny v Čes-
ku. Do jabloneckého Eurocentra dorazí 24. li-
stopadu. Zasmějete se nad příběhy svérázných
lidí, dozvíte se, v čem jsme nejlepší na světě,
a vyslechnete si zapomenuté zajímavosti z naší
historie.

O den později, 25. listopadu, bude Eurocentrum
patřit dětem – těšit se mohou na Michalovi
mazlíčky! Populární bavič Michal Nesvadba,
který je věčným dítětem, přiveze představení
plné plyšáků a her.

„Poslední listopadová neděle už zahájí letošní
advent. Před radnicí se opět rozsvítí velký vá-
noční strom, zazní sváteční hudba i duchovní
slovo. Ať už tyto chvíle budete chtít strávit s přá-
teli, rodinou či sami, přejeme vám, abyste si je
užili co nejlépe,“ uzavírá Petr Vobořil.

Podrobný program a předprodej vstupenek
najdete na www.kulturajablonec.cz.

(rsch)

Kinofest nabídne žánrově pestré snímky
Od 18. do 20. listopadu se v obou jablonec-
kých kinech uskuteční další ročník Kinofestu.
Filmový festival opět nabídne přehlídku ob-
líbených programových cyklů za jedinečnou
cenu a s chutným dárkem.

Diváci se mohou těšit na tři dny nabité skvělou
atmosférou a vychutnat si ty nejlepší filmy na-
příč žánry. „Slavnostní zahájení festivalu je plá-
nováno na pátek 18. listopadu od 19 hodin v ki-
ně Radnice. V sobotu a neděli startuje program
obou kin již od 10 hodin. Připraveno bude dva-
cet snímků různých žánrů,“ říká Nela Lacinová
z Jabloneckých kin.

Diváci se mohou těšit například na školní
a rodinné představení nebo také na inscenace
baletu a opery nově z Royal Opera House v Lon-
dýně. Dále na Evropský film, Film náročného
diváka a Filmový klub pro milovníky umění
a artových snímků. Cyklus Mimikino je určený

pro rodiče s dětmi předškolkového věku
a Bijásek pro nejmenší diváky a jejich dopro-
vod. Projekce ve 3D je pro všechny diváky, kte-
ří mají rádi akci a dobrodružství. „Kino Rad-
nice jako jediné v republice nabízí podobný
3D systém jako má IMAX. Cena permanentky
na všechny tři dny je 199 Kč. Na vybrané pro-
jekce bude mít dítě do 15 let v doprovodu do-
spělého vstup zdarma,“ sděluje ceny vstupenek
a bonusy Adam Goudy Kocian, vedoucí kin.

Občerstvení na Kinofestu bude otevřeno po
celou dobu a zakoupíte v něm různé pochutiny
a nápoje. „Vybrat si budete moci ze tří druhů
popcornu, z pestré nabídky míchaných a chla-
zených nápojů. Milá a usměvavá obsluha vám
připraví čerstvě namletou kávu, čaj či horkou
čokoládu, a to vše za přívětivé ceny,“ láká ná-
vštěvníky do kina také na pochutiny Kocian.

Festival je určený pro všechny generace,
a hlavně pro milovníky filmů. „Sledujte náš

web www.kinajablonec.cz a sociální sítě Jablo-
neckých kin. Postupně budeme doplňovat
všechny informace ke Kinofestu a také postup-
ně odkrývat podrobný program,“ slibuje Laci-
nová. (nl, end)

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

Lenka Filipová. Foto archiv Kultura Jablonec
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Zimní údržba 2022–2023
www.mestojablonec.cz
Oddělení správy komunikací ve spolupráci s Tech-
nickými službami Jablonec, s. r. o., s dopravním
a silničním úřadem a s DI Policie ČR každoročně
připravuje plán zimní údržby.

Ten se se vždy sestavuje na období od 1. 11. do 31. 3.
následujícího roku v souladu s platnou legislativou
a dle finančních a technických možností města. Na
základě schváleného plánu se provádí zimní údržba
městských komunikací podle pořadí důležitosti,
zmírňují se závady vznikající povětrnostními vlivy
a podmínkami za zimních situací tak, aby komunika-
ce byly sjízdné a schůdné.

„Plán zimní údržby podrobně stanovuje provádění
údržby za obvyklé zimní situace, kdy daný vlastník
komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve
sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v zákonem stano-
vených časových lhůtách. Zimní údržba se provádí na
cca 166,6 kilometru vozovek pozemních komunikací
a 63,4 kilometru chodníků, udržuje se 135 autobuso-
vých zastávek, 200 přechodů pro chodce a minimálně
21 schodišť,“ zmiňuje množství udržovaných ploch
Martin Černý, vedoucí oddělení správy komunikací.

Každoročně po skončení daného zimního období
jsou shromažďovány podněty občanů a organizací.
„Jejich připomínky jsou konzultovány a následně
pečlivě vyhodnocovány. Následně je podle technic-
kých a ekonomických možností zařadíme do plánu
zimní údržby na nové období. Všechny podněty ale
zařadit do plánu nelze,“ vysvětluje Černý.

Objemy zimní údržby vozovek a chodníků v letoš-
ním roce narostly. „Oproti roku 2021 se nově budeme
starat o dalších 180 metrů chodníků a také nově
o 1680 m vozovek. Údržba vozovek vzrostla i díky pře-
vodu původní ul. Čs. armády do Kunratic od Libe-
reckého kraje na město. Plánujeme také zimní údrž-
bu na nových místech, jako je nová ulice Alfonse
Muchy nebo nový chodník v ulicích Hřbitovní a Les-
ní,“ sděluje Černý.

Se zimním obdobím přicházejí i změny v doprav-
ním značení. Tradičně v tomto čase dochází k zjed-
nosměrní některých ulic. Jedná se o dnes již klasická
místa, která byla zjednosměrněna v letech minulých. 

„Oproti minulým rokům letos změny dopravního
značení nastanou jednotně už od 1. listopadu s tím, že
ukončené budou k 31. březnu, a to podle povětrnost-

ních podmínek,“ upozorňuje na nejdůležitější změnu
letošní zimy Černý.

Zimní období přináší problémy nejen se sjízdností
komunikací, ale i s parkováním vozidel ve městě. Zde
je třeba spolupráce a tolerance všech Jablonečanů.
Občané by měli respektovat dopravní značení. Špat-
ným parkováním nekomplikovat snahu udržet sjízd-
nost komunikací a parkovacích ploch, jsou-li k tomu
dopravním značením vyzváni.

„Zimní údržba a období mohou přinést i problémy
s nimi spojené. Pro jejich nahlášení doporučujeme
obracet se přednostně na nonstop dispečink technic-
kých služeb telefonicky či e-mailem. Ovšem občané
by si měli uvědomit, že sníh nelze uklidit všude
a hned. Úklid sněhu a údržba komunikací má svůj
zákonný postup a čas. Komunikace určitě nemohou
vypadat jako v létě. Je potřeba vždy chůzi a jízdu při-
způsobit stavu komunikace,“ upozorňuje vedoucí od-
dělení správy komunikací Martin Černý.

Veškeré změny v dopravním značení jsou odsou-
hlaseny DI Policie ČR a schváleny dopravním a sil-
ničním úřadem. 

(end)
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■ Kontakty

Technické služby Jablonec nad Nisou 
Souběžná 7

DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY – nonstop
tel.: 775 790 315 (hovory jsou monitorovány)
tel.: 483 369 926 (záznamník hovorů)
e-mail: dispecer@tsj.cz 

Dispečerská služba je zajištěna nepřetržitě
24 hodin denně jedním až dvěma dispečery.

Tomáš Stehno
vedoucí zimní údržby
tel.: 773 048 881

Jan Šebelka
zástupce vedoucího zimní údržby 
za schůdnost (chodníky, přechody
pro chodce, zastávky MHD)
tel.: 775 790 347

Jan Stehno
zástupce vedoucího zimní údržby 
za sjízdnost (komunikace, parkoviště)
tel.: 775 790 307

Jaroslav Knížek
jednatel, ředitel
tel.: 725 772 444

TELEFON PRO HLÁŠENÍ ŠKOD
PŘI PROVÁDĚNÍ 
ZIMNÍ ÚDRŽBY 
(8.00–13.00 hodin)
tel.: 483 369 911, 777 790 317

Krajská správa silnic 
Libereckého kraje
zimní údržba tel.: 777 511 255
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Jen několik hudebních klubů v Česku se mů-
že pochlubit podobně dlouhou historií.
V prosinci 1996 proběhla první akce tehdy
zřízeného společenství – Klubu Na Rampě
v prostoru někdejšího pavilonu A jablonec-
kého Výstaviště. Letošní sezona je tedy již č. 26,
oslavy čtvrtstoletí Klub posunul o rok z dů-
vodu covidové epidemie a omezení kultur-
ních aktivit v loňském roce. 

Vznik klubu
„Hlavní postavou zrodu Rampy byl Roman Rá-
kosník, podporovaný řadou místních přátel –
studentů, nadšenců, podnikatelů,“ zmiňuje
důležitou osobu spojenou s klubem Milena
Bauerová, dramaturgyně Klubu Na Rampě.
Klub od počátku existence nabízel kvalitní kon-
certy rockové, jazzové i jiné alternativní hudby,
mladým jabloneckým kapelám poskytoval záze-
mí pro první koncerty, probíhal pestrý program
s workshopy, filmy, besedami i třeba dodnes
běžící Horečkou sobotní noci Petra Vobořila.
„Rampa se brzy stala kultovním místem milov-
níků dobré kultury všech generací a místem
pro setkávání, rande, posezení s přáteli,“ tvrdí
Bauerová.

Rampu převzalo JabKO
Od listopadu 2001 tvoří většinu programu klu-
bu Jablonecká kulturní obec (JabKO), spolek
založený nejvěrnějšími návštěvníky klubu.
V září 2003 technický provoz klubu převzal Jan
Weinert, který na tvorbě programu s JabKO
rovněž spolupracoval.

„Rampa během prvních 10 let existence proži-
la krásné časy, ale i sezóny, kdy přežívala pouze
díky nadšení jednotlivců. Vedle nutného shánění
financí byl problémem klubu zhoršující se tech-
nický stav budovy. Koncem roku 2005 byla za-
hájena rekonstrukce pavilonu A, navazující na
přestavbu celého výstaviště, ze kterého se stalo
dnešní Eurocentrum. Provoz klubu musel být
přerušen,“ vzpomíná současná dramaturgyně.

JabKO v zájmu udržení kontinuity pokračo-
valo pod hlavičkou „Rampa v exilu“ v produkci
omezeného programu v náhradních prostorách
po celém Jablonci.

Další změna provozovatele
V roce 2006 ve výběrovém řízení na nového
provozovatele klubu byla vybrána jablonecká
firma SUNDISK rodiny Bauerových, která se
na chodu klubu podílela již řadu let – jako ná-
vštěvníci i členové spolku JabKO. Milena
Bauerová se vedle předsednictví v JabKO stala
dramaturgyní a šéfovou klubu a programově
navázala na činnost Rampy před nuceným pře-
rušením. Rekonstruovaný prostor byl otevřen
v říjnu 2006, na výzdobě interiéru se podílela
řada mladých jabloneckých umělců v čele
s Michalem Fleischmanem – některá díla jsou
k vidění dodnes.

Letos Sundisk provozuje klub již 16. sezonu,
stále spolupracující JabKO slaví 21. narozeniny.

Žánrová pestrost
Klub Na Rampě patří mezi několik muzikanty
i návštěvníky hodně ceněných klubů v celé re-
publice pro svůj pestrý program, kvalitní zvuk
či atmosféru setkávání více generací. Slouží ja-
ko zázemí pro koncerty regionálních umělců,
stovky místních muzikantů i pozdějších profí-
ků prošly na Rampě deseti ročníky soutěže
Stárplej. Přednášejí tu sportovci, cestovatelé,
osobnosti nejenom našeho kraje, hrají divadla
malých forem, probíhají regionální kola folko-

vých soutěží, workshopy a další. Rádi se sem
vracejí celorepublikově známé kapely a muzi-
kanti, cestu sem našly i kapely a osobnosti svě-
tové, například Joe Bonamassa, Walter Trout,
Cliff Moore, Layla Zoe, basák Rolling Stones
Deryl Jones i další spoluhráči světových hvězd
se svými menšími projekty, kanadští Death
South, ruská Otava Yë, v letošním roce třeba
Martin Barre z Jethro Tull, nesčetné množství
angloamerických bluesrockových skupin i ka-
pely z Latinské Ameriky.

Oceněním klubu je i mnohaleté členství jeho
dramaturgyně Mileny Bauerové v Akademii po-
pulární hudby, která nominuje hudební Ceny
Anděl. S tvorbou programu Rampy občas Mi-
leně vypomůžou i Luděk Hlásek, Martin Bauer
mladší i starší, Radka Pospíšilová.

Pestrý program je umožněn i díky finanční
podpoře města Jablonec a společností Sundisk
a Premedis.

Oslavy odloženy o rok
Loňskou jubilejní sezonou klub obnovil čin-
nost po více než roční covidové pauze. A ta le-
tošní, ve které proběhne oslava čtvrtstoletí, od-
startovala nabitým programem od poloviny září.
Vrcholem oslav bude víkend 4.–6. listopadu.
V pátek oslavíme čtvrtstoletí s kapelou Wohnout,
která byla založena ve stejném roce jako Ram-
pa a je tu častým hostem, v sobotu 5. listopadu
od 18 hodin proběhne galavečer oslav. V pro-
gramu vystoupí několik jabloneckých sestav
všech generací, například Ornament, HlaDoKop,
Funky Beasts a Maršál Bazén, který doprovodí
i další pozvané hosty – mezi nimi třeba Matěj
Ptaszek (excelentní bluesman, hráč na foukací
harmoniku), Pospy (The Scoffers, Nandey),
Týna Hádková (Big O Band), Jan Verl a Andy
Letham (Blues Doctors) a další, vystoupí také
KÚD Liberec se speciálním krátkým představe-
ním, celý večer moderují Martin Kadlec a Pája
Žďánská z téhož divadla. Instalována bude vý-
stava programů, fotek, poběží i promítání a ob-
rázky z rampovské historie. V neděli odpoledne
zabubnují Rampě do dalších let dětští účastníci
bubenických dílniček.

Rampa zve všechny Jablonečany i další ná-
vštěvníky na svůj tradičně pestrý program jubi-
lejní sezony i listopadový galavečer. (mb)

Klub Na Rampě slaví čtvrtstoletí 

Hned zkraje měsíce rozhýbá v Klubu Na
Rampě bránice diváků oblíbená Stand up
comedy Na stojáka s Arnoštem Frauenber-
gem, Dominikem Heřmanem a Vojtěchem
Záveským. Nešikovný kouzelník Eňo Ňuňo
pobaví děti o dva týdny později. Zábavné
a poučné jsou i pravidelné Kvízy na Rampě,
v dlouhém listopadu si jejich příznivci za-
soutěží dokonce třikrát.

„Na své si v tomto měsíci přijdou sportovně za-
ložení diváci, do klubu jako každoročně zavítá
Mezinárodní festival outdoorových filmů zamě-
řený na sporty i život s outdoorovou tématikou,

filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové
i cestopisné z celého světa se promítají od úte-
rý 8. do čtvrtka 10. listopadu,“ zmiňuje tradiční
akci Klubu Na Rampě jeho dramaturgyně
Milena Bauerová. 

Nejtěžší dálkový trek Evropy s batohem pod
3,5 kila přiblíží Patrik Zouhar v pořadu GR20
napříč Korsikou a špičkový slovenský paragli-
dista, horolezec, účastník závodů Red Bull X-
Alps a mnoha expedic po světě Juraj Koreň li-
stopadový program uzavře.

Lahůdka mezi besedami ovšem čeká nejen
na sportovně zaměřené. „Unikáty ze světa
sklářství představí v rámci cyklu Hovory na
Rampě přední český sklářský výtvarník Zdeněk
Lhotský v pořadu Skleněné rekordy ve středu
16. listopadu,“ vypichuje další zajímavou akci,
kterou je dobré si dát do svého kalendáře,
Bauerová.

Jako každý měsíc si bubeníci v rámci work-
shopu zabubnují na africké bubny, rockoví
příznivci poslechnou a zatančí na Horečce so-
botní noci, místní muzikanti si dle času a chuti
zahrají na pravidelném jamování.

A koncerty? Nejvýraznějším bude vystoupení
vynikajícího bývalého kytaristy a skladatele

skupiny Jethro Tull Martina Barreho s bandem
v rámci turné k 50. výročí vydání alba Aqua-
lung, snad největšího alba kapely, na kterém
má výrazný podíl. 

„Fanoušky šansonu určitě potěší vystoupení
Lenky Nové s jabloneckým rodákem Ondřejem
Rumlem, v pořadu Písně, šansony a dopisy
uslyší hudební klenoty z dílny Petra Hapky
a Michala Horáčka,“ doporučuje další pěkný
koncert dramaturgyně.

Každoroční listopadový Skrzjazzfest letos na
podium Rampy přizval Ester Kočičkovou &
Moody Cat Band, Crystal Ball’s Quartet of Free-
dom a mladé jazzové Jablonečáky JammFam.

V listopadu nebude chybět ani punk, tento-
krát v podání kapely Nežfaleš, která na Rampě
oslaví své dvacetiny. 

A nejlepší na závěr. Rampa slaví od pátku
4. do neděle 6. čtvrtstoletí svého trvání! Začíná
se pátečním koncertem 25leté kapely Wohnout,
pokračuje sobotním bohatým programem
a končí nedělním dětským bubnováním. Více
o akci v článku Rampa slaví čtvrtstoletí, na we-
bu, plakátech, FB a Instagramu Klubu Na
Rampě. 

(mb, end)

Žánrově pestrobarevný kulturní listopad

Kytarista skupiny Livin’ Free. Foto old.k@post.cz

Foto archiv Klub Na Rampě
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Městské divadlo v Jablonci nad Nisou si za-
kládá na tom, aby nabídka na každý měsíc
byla nejen pro abonenty, ale i pro širokou
veřejnost co nejrozmanitější. 

V tomto duchu je poskládaný i listopadový pro-
gram. Otevře ho těžší téma tragického pováleč-
ného osudu Gerty Schnirch, které vychází z ro-
mánu Kateřiny Tučkové. Komedie Můžem
i s mužem je tak trochu na hraně použitých
slov, ale vyzařuje touhu milovat a být milován.
Hrají Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hyb-
nerová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková.
Oproti tomu Madame Rubinstein, královna
kosmetického impéria, v podání Dany Syslové
bude noblesní. Divadlo Kalich přiveze poutavý
příběh dvou lidí ve hře Nikdy není pozdě, kde
excelují Jana Paulová a Václav Vydra. Činoher-
ní nabídku obloukem uzavře další těžší téma
vycházející z reálné události největšího ze-
mětřesení v Evropě. Divadlo V Dlouhé uvede
hru Zítřek se nekoná s Magdalenou Zimovou
a Janem Sklenářem v hlavních rolích. Do světa
sugesce a hypnózy diváky zasvětí Hypnotizér
Jakub Kroulík.

Hudebníci se mohou těšit na svého miláčka
Viléma Veverku a TrioPlus v nové instrumentál-
ně taneční performanci. Smíšený pěvecký sbor
Janáček si přichystal Zachovo Requiem So-
lomne. Hudbu ze všech koutů světa uvede Duo
Concertant Mileny Cejnarové a Graziana San-
vita. Jako host vystoupí Lubomír Dočkal. K nej-

prestižnějším českým souborům současnosti
patří bezesporu Smetanovo trio – Jitka Čechová
(klavír), Jan Talich (housle), Jan Páleníček (vi-
oloncello). Pro jablonecké publikum vybralo
díla Sergeje Rachmaninova, Bohuslava Martinů
a Bedřicha Smetany.

V listopadu se bude v divadle slavit hned
dvojnásobně. Petra Janů tu oslaví své životní ju-
bileum a padesát let na scéně, Country Sisters
rozbalí divokou jízdu také ke svým padesáti-
nám. Handicapovaným i zdravým umělcům
bude patřit již 19. ročník komponovaného po-
řadu Společně nejen na jevišti, kde jako host
vystoupí muzikálový zpěvák Radim Schwab. 

Finálový večer Hvězdy nad Ještědem dopro-
vodí Sto zvířat, do poroty usedne mimo jiných
Zlatka Bartošková (šansony), Leona Gyöngyösi
(gospely), David Deyl a také absolutní vítězka
minulého ročníku soutěže Karolína Anna Bok-
stefflová.

Nezapomněli jsme ani na nejmenší diváky.
Mohou se těšit na dvě odpolední pohádky – Zvě-
řinec pana Ezopa Divadla NaVětvi a na rozkoš-
ného Brouka Pytlíka v podání Docela velkého
divadla Litvínov. (rs)

Hybnerová, Vydra, Paulová hrají v divadle

Petra Janů, 
foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Využijte chmurné listopadové dny k návště-
vě jabloneckého Muzea skla a bižuterie. Če-
ká na vás nahlédnutí do nepříliš vzdálené
minulosti na výstavě Snění o budoucnosti,
autorská díla významné sklářky či jablonec-
kého sochaře a šperkaře, nebo také pupíky.

První muzejní pozvánka patří trochu retro vý-
stavě Snění o budoucnosti představující ikonic-
ké i pozapomenuté vzory skla a bižuterie z let
1948–1989. Na 300 pečlivě vybraných předmě-
tů přibližuje hlavní trendy a výtvarné tendence
tohoto období, kde se vzájemně potýkaly sny
designérů, ale i obyčejných lidí, s představami
tehdejších vládců, ať už ve výrobě nebo v poli-
tice. „Díky scénografickému řešení architekta
Jana Stolína a grafika Davida Matury se ná-
vštěvníci mohou na chvíli vrátit do tísnivé do-
bové atmosféry,“ uvedla ředitelka muzea Mila-
da Valečková 

Na počest životního jubilea uznávané sklář-
ské výtvarnice Gizely Šabokové připravilo mu-
zeum společně s autorkou ve skleněné přístavbě
výstavu nazvanou Monument. „Namísto verni-
sáže bude otevřena přátelským setkáním a ko-
mentovanou prohlídkou za přítomnosti této

charismatické dámy, a to ve čtvrtek 3. listopadu
od 17 hodin,“ zve k návštěvě hlavní kurátor mu-
zea Petr Nový. 

Projekt výstavy ve výstavě nabídne po celý
měsíc ve stálé expozici bižuterie autorské šper-
ky významného sochaře, šperkaře a vysoko-
školského pedagoga V. K. Nováka, autora praž-
ského Metronomu nebo několika venkovních
instalací přímo v Jablonci nad Nisou. V expozi-
ci skla najdete až do konce roku pupíky, tedy
mimořádné objekty výtvarnice Ireny Czepcové
inspirované tvarem lidského pupku. 

Na 12. a 13. listopadu je připraven další Víkend
Křišťálového údolí, muzeum bude přístupné za
zvýhodněné vstupné. Kompletní nabídku akce,
včetně otevřených výrobních provozů, najdete
na webu crystalvalley.cz. 

Otevírací doba muzea je v listopadu od úterý
do neděle od 10 do 17 hodin.

www.msb-jablonec.cz (mv)

Snění o budoucnosti v muzeu i v listopadu

Foto Aleš Kosina

V úterý 15. října 2002 byla oficiálně zaháje-
na historie univerzitního vzdělávání v Jab-
lonci nad Nisou, kdy Technická univerzita
v Liberci otevřela svou novou budovu a slav-
nostně ji prohlásila za akademickou půdu.

Budova v Jehlářské ulici, ve které sídlí, dříve
patřila k městskému divadlu. Někdejší pomoc-
ná divadelní budova čp. 520, která nejprve
sloužila jako kulisárna, baletní sál a další záze-
mí herců, byla postavena v letech 1906–1907
a stejně jako vedle stojící divadlo ji navrhl vý-
znamný vídeňský ateliér Fellner & Helmer ve
stylu klasicizující secese. V osmdesátých letech
minulého století byla domovem několika jablo-
neckých tanečních a pěveckých skupin. V roce
2002 byl objekt zrekonstruován a od té doby
slouží jako univerzitní galerie Technické uni-
verzity v Liberci. V historicky prvním semestru
se tehdy v oboru textilní a oděvní návrhářství
se zaměřením na návrhářství oděvních a inter-
iérových doplňků začalo vzdělávat třiadvacet
studentů.

Toto detašované pracoviště textilní fakulty,
katedry designu je dnes zaměřeno na studijní
specializaci Návrhářství skla a šperku a jeho
součástí je Galerie N. V té se pravidelně pre-
zentují práce studentů, pedagogů a absolventů
katedry designu a dalších vysokých škol a vý-
tvarníků ze široké škály uměleckých směrů od
nás i ze zahraničí. 

K 20. výročí proběhne samostatná výstava
autorské tvorby pedagogů katedry designu, ver-
nisáž se uskuteční v úterý 8. listopadu 2022 od
17.00 hodin a návštěvníci si ji mohou prohléd-
nout do 2. prosince 2022.

„Je velká škoda, že mnoho Jablonečanů ani
netuší, že jejich domov je mimo města skla, bi-
žuterie, kultury a sportu, také městem univer-
zitním. Věřím, že se nám v následujícím obdo-
bí podaří tuto skutečnost dostat do jejich pově-
domí a že dojde i k významnější spolupráci.
Každopádně kvalitní vzdělávání je jednou z na-
šich hlavních priorit,“ sdělila Jana Hamplová.

Umělecká Galerie N je nedílnou součástí jab-
loneckého kulturního života a lze ji navštívit od

pondělí do pátku vždy od 13 do 17 hodin, vstup je
volný. Své brány také pravidelně otevírá k nej-
různějším příležitostem, jako je Den evropské-
ho dědictví nebo Muzejní noc pod Ještědem.
Více na www.katedradesignu.cz/galerie-n/.

(jh)

20 let univerzitního vzdělávání v Jablonci 

Foto archiv Galerie N
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Kdy jste poprvé vyzkoušel judo?
Právě na základní škole si mě v páté třídě všiml náš
učitel tělocviku Valentin Gušilik, který mi při hodi-
nách ukázal pár technik. Asi mi to šlo, protože mě
hned pozval na trénink juda do tělocvičny U Švánů.
Judo mě okamžitě nadchlo a já jsem věděl, že je to
sport, kterému se chci věnovat. S Valentinem jsme
dnes přátelé a já jsem mu vděčný za to, že mě k judu
přivedl.

Proč jste si vybral právě tento sport?
Takřka celý první stupeň základní školy jsem musel
chodit na plavání, protože jsem byl poměrně neduži-
vé dítě s šelestem na srdci. Plavání bylo pro rodiče
jasná volba, ale mě nikdy nebavilo. Tenkrát jsem si
ještě moc neuvědomoval proč. Při prvních trénincích
juda mě nejvíc bavilo to, že mi všechno šlo, své vrs-
tevníky jsem brzy dohnal a začal porážet. Novinkou
pro mě byl i kontakt se soupeřem. Cítíte jeho emoce –
nervozitu, převahu, strach, odhodlanost, a ty se v prů-
běhu zápasu mění. Navíc tam byla super parta, která
spolu drží dodnes, a já jsem rád, že do ní patřím.

Jakých úspěchů jste v aktivní kariéře dosáhl?
V žákovských kategoriích jsem dosahoval úspěchů na
krajské úrovni. Jako dorostenec už jsem si vedl lépe.
V prvním roce jsem byl sedmý na Mistrovství ČR, za-
čal jsem se účastnit výběrových soustředění. Nastu-
poval jsem v základní soupisce v I. lize mužů, kde se
jabloneckému týmu velice dařilo. Pak jsem bohužel
musel ze zdravotních důvodů s judem na několik let

přestat. Po návratu jsem se už větších soutěží ne-
účastnil. Největším úspěchem je tak pro mě asi 7. mís-
to na MS Masters v Německu, kde už jsem soutěžil
v seniorské kategorii. Letos jsme rozjeli tréninky za-
měřené na předvádění technik „kata“. Na letošním
MČR jsme i s kolegou z Judo DDM Děčín obsadil
3. místo, čehož si moc vážím.

Kdy jste se vydal na trenérskou dráhu?
Jako trenér jsem začal vypomáhat asi v roce 2010.
Trénoval jsem jen jednou až dvakrát týdně. Postupně
jsem začal dostávat více prostoru, hlavně kvůli osob-
ním neshodám v řadách starších trenérů. Někteří
odešli do jiných oddílů a jistou dobu jsme trénovali
v pár lidech. Ta doba je už naštěstí dávno pryč a dala
vzniknout novému trenérskému kolektivu, kterému
se dnes daří. Asi od roku 2020 jsem přijal funkci šéf-
trenéra.

Jablonecké judo se mnoho let stěhovalo z místa na
místo. Jakou roli v rozvoji talentů hraje fakt, že
máte konečně svoji judo arénu?
Je pravdou, že jsme si prošli mnoha „provizorními“
sportovišti, kde občas byla zima nebo vlhko, takže
jsme opravdu rádi za naši současnou judo arénu. Pro
sportovce v každém věku není lehké si neustále zvy-
kat na nové prostředí. Když si konečně zvyknete na
nové prostory a začnete se tam cítit dobře, už se zase
stěhujete. To samozřejmě není dobře. Pro někoho to
může být stresující. Dnes máme k dispozici atletické

sportoviště, posilovnu, saunu, atd. To je také velký po-
sun.

Kam patří jablonecké judo ve srovnáních jiných
oddílů?
Jablonecké judo patří dlouhodobě k velice úspěšným
oddílům. Judo jako sport v posledních letech udělalo
obrovský krok kupředu ve smyslu profesionalizace
sportu. K tomu, abychom se dostali na úroveň nejlep-
ších oddílů, nám momentálně chybí stabilní a silný
sponzor, který by nám umožnil zaměstnat trenéra na
plný úvazek.

Co vám judo v životě dává?
Judo mi toho v životě dalo strašně moc. Není to jen
sport, judo je i životní cesta. Nejen že některé techni-
ky a principy juda začínám chápat až dnes, ale také
neustále formuje mou osobnost. Naučilo mě vytrva-
losti, pokoře, respektu a vzájemné úctě. Poznal jsem
tu většinu svých nejlepších přátel. Některé už i z řad
svých svěřenců.

Proč byste judo dětem doporučil?
Judo je ideální aktivitou už od dětských let. Jeho vel-
kou částí je gymnastická a motorická průprava, kte-
rou využijí v celém následujícím životě. Děti získají
sebevědomí, sebeúctu, naučí se zvládat konflikty
a stresové situace. Naučí se přijmout prohru, ale také
porazit svého nejlepšího přítele. Judo je prostě víc
než sport!

Jiří Endler

Pavel Murka 
Judo je prostě víc než sport!

■ Tvář měsíce

Pavel Murka se narodil v Liberci v srpnu 1979, ale vyrůstal v jabloneckém Mšeně, kde chodil
na ZŠ Mozartova, tehdy ZŠ Zdeňka Nejedlého. Poté nastoupil na střední odbornou školu
a učiliště na obor Podnikání v technických povoláních. Po maturitě pracoval jako vedoucí
v obchodě se sportem. V současné době pracuje jako technik BOZP a PO pro jabloneckou
společnost Unissa Plus SE, která mu toleruje neustálé křižování republiky s oddílem juda.
Je šéftrenérem Judo klubu Jablonec a kromě juda má rád především zimní sporty, jako běh
na lyžích nebo jízda na sjezdovkách. Když odpočívá, tak nejčastěji s knihou.

■ Z knihovny
Jan Kvirenc: Zámky Čech
a Moravy: příběhy paláců,
rezidencí a letohrádků
Příběhy pozoruhodných rezidencí
a jejich majitelů či návštěvníků,
kteří se mnohdy nesmazatelně za-
psali do dějin naší země, Evropy či
celého světa, nebo pomáhali vytvo-
řit něco jedinečného, co nemá jin-
de obdoby. Dozvíte se spoustu ne-
čekaných informací, které potěší
a obohatí každého milovníka his-
torie.

Začíst se, či si knihu jen prolisto-
vat lze každý všední den ve studov-
ně v přízemí knihovny od osmé do
osmnácté hodiny.

■ Nábor
Staň se záchranářem
Vodní záchranné služba v Jablonci
nad Nisou hledá nové členy. „Máš
rád vodu? Láká tě dobrodružství?
Hledáš partu fajn lidí? Pak neváhej
a staň se jedním z nás,“ láká bu-
doucí záchranáře Pavel Pažout, zá-
stupce předsedy VZS, a dodává:
„Nabíráme mládež od 15 let a do-
spělé jedince, kteří by měli čas
a chuť se ve svém volném čase
vzdělat v oblasti první pomoci
a u toho si užít spoustu zábavy
a pohybu. Naším cílem je vychová-
vat nové záchranáře a jakožto ostat-
ní složka IZS je začlenit do výjez-
dových týmů při letním zajišťování
bezpečnosti na vodních plochách
v rámci celé republiky, především
však na naší domácí jablonecké
přehradě.“

Vodní záchranná služba se schází
každou středu a pátek v jablonec-
kém bazénu, kde probíhá plavecký
trénink, jehož součástí je i výuka
záchrany tonoucího. „Také se mů-
žete těšit na vodácké akce, soustře-
dění, kurzy první pomoci, lezení
a lanovou techniku a spoustu dal-
ších nevšedních aktivit,“ zmiňuje
aktivity, které VZS trénuje, Pažout.
Přijďte si vyzkoušet náš trénink ja-
koukoliv středu nebo pátek. Sraz je
vždy v 18 hodin ve vestibulu jablo-
neckého bazénu.

Více informací naleznete na
stránkách www.vzs-jablonec.cz,
nebo na telefonním čísle 777 691
214 – Pavel Pažout, zástupce před-
sedy VZS. (end, pp)

Foto archiv Pavel Murka

Foto archiv VZS Jablonec n. N.
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Pětinásobného juniorského mistra ČR v bo-
xu finančně podporuje také statutární měs-
to Jablonec nad Nisou. Osmnáctiletý boxer
velterové váhy do 67 kg Daniel Daníček z The
ultimate boxing club Jablonec nad Nisou na
konci září obhájil titul juniorského republi-
kového šampióna a chystá se na závodní
vstup mezi muže.

Na severu Čech je nadějný jablonecký bijec ve
své kategorii bez konkurence. Pětkrát se stal
mistrem ČR, a to v letech 2016, 2017, 2018,
2020 a 2022. Pouze v roce 2019 obsadil na re-
publikovém šampionátu stříbrné druhé místo.
Pro milovníky statistik nutno dodat, že v roce
2021 se juniorské MČR v boxu nekonalo vzhle-
dem k pandemii koronaviru. 

„Letošní zatím poslední republikový titul vy-
bojoval Daniel na konci září v jihomoravských
Těmicích. Město tohoto svého nadějného spor-
tovce finančně podporuje od roku 2020, a to in-
dividuálně formou peněžitých darů z rozpočtu.
Vždy jde o podporu jeho účasti na významných

mezinárodních kláních, při kterých reprezen-
tuje nejen Jablonec nad Nisou, ale také celou
Českou republiku,“ přibližuje spolupráci ná-

městek primátora pro oblast humanitní David
Mánek.

Konkrétně se v případě městské finanční
podpory vždy jednalo o účast Daniela Daníčka
na Mistrovství Evropy juniorů v boxu, v letech
2020 a 2022 v Bulharsku, v roce 2021 v Černé
Hoře. „Rok 2021 pro mě byl zakletý. Mistrovství
České republiky bylo zrušeno kvůli covidu, na
Evropu jsem nakonec nemohl odcestovat kvůli
zranění kotníku. Zisk letošního titulu mistra
ČR mi tak vynahrazuje zklamání z loňských
neúčastí,“ svěřuje juniorský šampión v boxu Da-
niel Daníček.

Do konce letošního roku má mladý reprezen-
tant ještě značně nabitý program. Kromě tvrdé
přípravy v městské sportovní hale o druhém
říjnovém úterku odjel do Prahy zúčastnit se
nejprestižnějšího juniorského mezinárodního
turnaje nejvyšší A kategorie pořádaného v Čes-
ké republice na počest olympijského vítěze
Júlia Tormy. Následně v prosinci by se měl pre-
miérově představit také mezi muži, a to hned
v rámci Mistrovství České republiky. (jš)

Boxerská naděje zavítala na radnici

Boxer Daniel Daníček s náměstkem 
Davidem Mánkem. Foto Jan Štol

Před více jak rokem se skupina sportovních
nadšenců rozhodla postavit v prostoru spor-
tovního areálů Srnčí důl discgolfové hřiště.
S finanční podporou města a se spoustou
dobrovolnické práce se tato lokalita změnila
k nepoznání, stalo se z ní důstojné veřejné
sportoviště pro místní občany a vyhledáva-
ný cíl pro širokou komunitu discgolfistů. 

Devítijamkové hřiště je již čtvrtým discgolfo-
vým hřištěm na Jablonecku a patří mezi nároč-
nější v regionu. „Discgolf je volnočasová spor-
tovní aktivita, která zažívá v posledních letech
velký rozmach. Je vhodná pro všechny věkové
kategorie, je finančně nenáročná jak na vyba-
vení, tak i na vlastní hru. Stačí vám pouze spe-
ciální frisbee disk, téměř všechna hřiště jsou
veřejně přístupná bez poplatku za hru,“ před-
stavuje hru Tomáš Nejedlý, předseda Discgolf
Club Jablonec (DGC JBC).

Ten byl založen u příležitosti otevření hřiště
a nyní má již téměř 30 aktivních členů. Klub se
dobrovolnicky stará o údržbu a rozvoj hřiště,
rozšiřuje povědomí o discgolfu a pořádá turna-
je jak pro úplné začátečníky, tak i velké turna-
je pro zkušené hráče. „Klub se za rok své exi-
stence řadí díky svým četným aktivitám mezi

nejaktivnější discgolfové kluby u nás a jeho čle-
nové reprezentovali klub nejen na regionálních
turnajích, ale i na turnajích v rámci první i dru-
hé discgolfové ligy včetně Mistrovství ČR v mo-
ravském Búřově,“ líčí aktivity klubu Nejedlý.

Během jara pořádal Discgolf Club Jablonec
sérii šesti miniturnajů s názvem DGC JBC Tour
2022, která postupně navštívila všechna pří-
stupná hřiště v okolí. Turnaje se konaly ve vy-
braná odpoledne a byly určeny pro začátečníky
se soutěžním discgolfem i zkušené hráče z oko-
lí. Všechny turnaje byly velice úspěšné, o čemž
vypovídá i zcela naplněná kapacita a rozšíření
místní discgolfové komunity o desítky nových
hráčů. V létě se na rozšířeném hřišti konal prv-
ní ročník profesionálního turnaje Jablonec
Open 2022, na který se sjeli ligoví hráči z celé
republiky.

„Do konce roku plánujeme udělat atraktivní
večerní miniturnaj s osvětlenými koši a svítící-
mi disky a již druhý ročník vánočního minitur-
naje o víkendu před Vánocemi. Od března je již
plánován druhý ročník série miniturnajů pro
začátečníky DGC JBC Tour 2023,“ odtajňuje
plány předseda klubu.

Dění v DGC JBC a informace o plánovaných
i proběhlých akcích můžete sledovat na webo-
vých stránkách discgolfers.cz a facebookovém
profilu. Již brzy najdete také všechny discgolfo-
vé aktuality v klubové nástěnce na pěší zóně
v centru Jablonce (ul. Jehlářská nad Billou). 

(end, tn)

Rok discgolfu v jabloneckém Srnčím dole

Foto archiv Discgolf Club Jablonec

■ Obrazem MČR v judu

První říjnový víkend v městské sportovní hale patřil judu. Na místní palubovce, kterou pokrylo tatami, se uskutečnilo Mistrovství České republiky mužů
a žen v judu, závody nadějí od 7 do 14 let o Samurajskou katanu. O titul Mistra České republiky se prala také družstva dorostenek. Foto Karel Slavětínský
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■ Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951,
www.knihovna.mestojablonec.cz

1. 11. /úterý/ 14.00 hodin
SLOVENSKO
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

1. 11. /úterý/ 17.00 hodin
ANGLICKY HOVOŘÍCÍ ZEMĚ
Další setkání s cestovateli Pavlem
Chlumem a Petrem Kvardou.

8. 11. /úterý/ 17.00 hodin
NOVÉ POHLEDY DO SVĚTA
GALAXIÍ
Astronomické okénko Martina Gembece.

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

15. 11. /úterý/ 17.00 hodin
KLADSKO II
Cestovatelská beseda s Luborem
Lacinou.

22. 11. /úterý/ 17.00 hodin
CHILE – NIKDY NENÍ POZDĚ
Setkání s cestovatelem Jiřím Kafkou,
který se poprvé vydal do světa bez
cestovky v padesáti letech, a to bez
znalosti cizích jazyků. Navštívil téměř
40 zemí.

24. 11. /čtvrtek/ od 8.30 hodin 
a od 10.00 hodin
OD BUŇKY KE GALAXIÍM
O své tvorbě pro děti pohovoří český
publicista, spisovatel a popularizátor
vědního oboru paleontologie a přírod-
ních věd pan Vladimír Socha (zadáno).

29. 11. /úterý/ 14.00 hodin
SALZBURG
Pravidelné promítání z cyklu
Na cestách kolem světa.

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
polozapomenutých spisovatelů. 

Městská knihovna Jablonec n. N. a sta-
tutární 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-mailovou
adresu: 
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 

VÝSTAVY
PO STEZKÁCH VĚČNOSTI ANEB
NÁHROBEK A POMNÍK
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
umístěna na chodbě k multimediálnímu
oddělení.

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

2.–6. 11. /středa–neděle/
STRAŠIDELNÁ 
SAMOOBSLUŽNÁ STEZKA
Lehce strašidelná stezka, kde děti pot-
kají sedm bytostí, které unikly branou
mezi světy z tajemného podsvětí. Je
třeba splnit všechny úkoly a zahnat je
zpět. Začátek stezky u vstupu do Srnčí-
ho dolu, dále na Vrkoslavice a na
Petřín. Na stezku se můžete vydat v da-
ném termínu, kdykoliv se vám to bude
hodit. Stezka je vhodná pro děti od
předškolního věku. S sebou si vezměte
jen tužku a papír.

5. 11. /sobota/ 12.00–15.00 hodin
HALLOWEEN U VOLTA
Přijďte si užít zábavné Halloweenské
odpoledne a projít stezku odvahy.
Strašidelné kostýmy jsou vítány. 

9.–13. 11. /středa–neděle/
SVATOMARTINSKÁ
SAMOOBSLUŽNÁ STEZKA
Vyrazte s dětmi na svatomartinské
putování. Cesta povede přes 10 samo-
obslužných stanovišť, kde si děti při
plnění úkolů připomenou legendu
o svatém Martinovi. Na stezku se mů-
žete vydat od středy do neděle, kdyko-
liv vám čas dovolí. S sebou si vezměte
jen tužku a papír na zaznamenání pís-
men do tajenky. 

14.–20. 11. /pondělí–neděle/
PODZIMNÍ ZOOMING
Přijďte si vyzkoušet, jak dobří jste pát-
rači. Připravili jsme si pro vás několik
detailních snímků a vašim úkolem je
vypátrat, co jsme na fotkách zachytili.
Tentokrát jsme jako pátrací lokalitu
zvolili Mšenský park. Vaše nálezy za-
znamenejte do mapky (hrací karty)
a tu odevzdejte na recepci Vikýře nebo
nám ji pošlete do e-mailu. Detektivy,
kteří detaily vyluští, odměníme.

17.–20. 11. /čtvrtek–neděle/
STEZKA KE DNI BOJE 
ZA SVOBODU A DEMOKRACII
Přijďte zavzpomínat na 17. listopad 1989.
Můžete se těšit na dobové fotky,
zavzpomínat, co se nosilo, co nakupo-
valo, s čím si děti hrály. Na zahradě
Vikýře vás čeká i dobový kvíz a pár
úkolů nejen pro děti.

17. 11. /čtvrtek/ 8.00–16.00 hodin
PUTOVÁNÍ PO JIZERKÁCH
O svátečním dnu se vydáme na výlet
do Jizerek. Podle počasí uvidíme,
jakou trasu zvolíme. Možné varianty
jsou Příchovice, Jizerka nebo okolí
Bedřichova. Trasa bude upřesněna
nejpozději 7. 11. Po cestě nás čekají

hry, hledání pomníčků podle knihy
Miloslava Nevrlého.

23. 11. /středa/ 13.00–16.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA PRO
ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vánoční tvoření s Alenou Francovou,
určeno pro děti 7–10 let.

25. 11. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
ADVENTNÍ VĚNCE
Výroba adventních věnců a Andreou
Tauchmanovou. Spolu s ní navodíte
vánoční atmosféru při koledách, vůni
purpury a blikajících svíčkách. Pro
účastníky jsou připravené věnce, vět-
vičky, drátky, tavné pistole, přírodniny.

25. 11. /pátek/ 18.00 hodin
ROZSVÍCENÍ BETLÉMU
NA PETŘÍNĚ
Rozsviťte s námi betlém společnými
koledami a průvodem. 
O atmosféru se postará také rozsvícený
Jablonec na dohled. Jedinečnou 
podívanou nabízí právě Petřín.

27. 11. /neděle/ 14.00–17.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
Tvořivé dílničky v Eurocentru, kde si
můžete vyrobit vánoční ozdoby, deko-
race i dárky pro své blízké. Můžete se
těšit i na vystoupení hudebních krouž-
ků, trh výrobků z chráněných dílen,
koledy a vánoční atmosféru. Cena díl-
niček se pohybuje od 20 do 100 Kč.
Více na webu.

30. 11. /středa/
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA PRO
ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vánoční tvoření s Alenou Francovou,
určeno pro děti 7–10 let.

■ Městská galerie MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,
Kostelní ulice 1/6, 466 01 Jablonec n. N.,
tel. 483 356 202,
otevřeno úterý 13–17 hodin,
středa až sobota 10–12.30 a 13–17 hodin

do 15. listopadu
SOCHAŘSKÁ TVORBA 
OLDŘICHA PLÍVY
Derniéra výstavy s komentovanou pro-
hlídkou za účasti autora proběhne
10. listopadu od 17 hodin.

od 27. listopadu 2022
VÁNOCE S VOJTĚCHEM KUBAŠTOU
betlémy /vánoční pohlednice / dětské knihy
Výstava známého českého architekta,
malíře, grafika a ilustrátora, celosvětově
uznávaného tvůrce prostorové dětské
knihy a papírových betlémů. Výstava
bude otevřena počínaje první adventní
nedělí od 15 hodin. Zájemci si budou
moci zakoupit betlémy, pohlednice,
knihy a další hodnotné vánoční dárky.

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

6. 11. /neděle/ 9.30 hodin
IUVENTUS, GAUDE!
Vystoupení v rámci vysvěcení nových
varhan v kostele Nejsvětějšího srdce
Ježíšova na Horní náměstí.

9. 11. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47.

27. 11. /neděle/ 17.00 hodin
IUVENTUS, GAUDE!
Rozsvícení vánočního stromu na
Mírovém náměstí.

29. 11. /úterý/ 17.00 hodin
ADVENTNÍ VERNISÁŽ
VÝTVARNÉHO OBORU
Budova ZUŠ, Horní náměstí 1.

30. 11. /středa/ 18.00 hodin
ADVENTNÍ ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47.

■ Kostel Povýšení
svatého Kříže
Husova 2, Jablonec n. N.,
www.evacendors.org

6. 11. /neděle/ 17.00 hodin
KONCERT EVY CENDORS
Česko-francouzská herečka a písnič-
kářka představí recitál vlastních
šansonů i nádherné melodie součas-
ných francouzských písničkářů, které
ve Francii „letí“, ale k českému publi-
ku zalétnou jen ojediněle.

■ Červený Trpaslík
Palackého 65, Jablonec n. N.,
telefon 607 653 910,
www.cervenytrpaslik-jbc.wixsite.com

8. 11. /úterý/ 15.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO UCHAZEČE
O ŘIDIČÁK
Kurz je zaměřen na uchazeče o řidičský
průkaz i na současné řidiče. Registrace
a další informace naleznete na webu.

15. 11. /úterý/ 8.00–13.00 hodin
ZDRAVOTNÍK NA PRACOVIŠTI 
Základy první pomoci. Rozšířený kurz,
který reflektuje novinky v první pomo-
ci a zároveň je teoreticko praktickým
průvodcem první pomoci. Výukové
materiály jsou součástí kurzu.
Registrace a další informace e-mailem:
kurzy@cervenytrpaslik-jbc.cz 

16. 11. /středa/ 15.30 hodin
JAKÉ TO JE BÝT
DOBROVOLNÍKEM?
Chcete se stát dobrovolníkem a nemáte
představu, co to vlastně znamená?
Krátké povídání o dobrovolnictví, 
co je potřeba si nejprve ujasnit a jaké
otázky jsou důležité. 
Veřejná akce, přihlášení a další 
informace na: 
dobrovolnici@cervenytrpaslik-jbc.cz 

22. 11. /úterý/ 15.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO UCHAZEČE
O ŘIDIČÁK
Kurz je zaměřen na uchazeče
o řidičský průkaz i na současné řidiče.
Registrace a další informace naleznete
na webu.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz
tel. 773 270 271, info@centrumjablicko.cz
1.–30. 11. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Určeno pro děti
od 3 měsíců.

Tip na výstavu v knihovně

PO STEZKÁCH VĚČNOSTI ANEB NÁHROBEK A POMNÍK
Listopad / Městská knihovna Jablonec nad Nisou 
Výstava v prostorách schodiště městské knihovny nabízí poetiku a ne-
čekanou krásu skrytých zákoutí jabloneckých hřbitovů. Tu vám na
snímcích přibližuje fotograf Milan Bajer.



(21)

jablonecký měsíčník listopad 2022

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

CAPOEIRA
www.jablonec.vemcamara.cz
25.–27. 11. /pátek–neděle/
SEMINÁŘ CAPOEIRY
Pořádá Vem Camará Capoeira
Jablonec nad Nisou, z. s., 
informativní časy seminářů: 
pátek 18.00–21.00, 
sobota 10.00–13.00 a 17.00–20.00, 
neděle 10.00–13.00, 
kurt č. 4. 

FUTSAL
27. 11. /neděle/ 8.00 hodin
MLÁDEŽNICKÁ FUTSALOVÁ LIGA
Pořádá Futsalový klub Zlej se(n)
Liberec, z. s., 2. kolo, centrkurt.

KRÁLIČÍ HOP
www.kralicihop.eu
18. a 19. 11. /sobota a neděle/
MISTROVSTVÍ EVROPY
V KRÁLIČÍM HOPU
8. ročník, pořádá Český svaz chovatelů,
z. s., celá hala.

MODERNÍ GYMNASTIKA
12. 11. /sobota/ 10.15 hodin
JABLONECKÝ POHÁR
28. ročník, pořádá TJ Bižuterie
Jablonec n. N. – oddíl moderní gym-
nastiky.

TANEC
www.takt-lbc.com
13. 11. /sobota/ 8.00 hodin
DISCO DANCE
Pořádá TS TAKT Liberec 
aneční soutěž – disco dance – Zemská
liga Čechy + HIP HOP Zemská liga
Čechy. Celá hala.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
Časy začátku utkání jsou orientační
a mohou se měnit podle aktuálního
herního plánu pořadatele TJ Bižuterie
a průběhu odehraných dvojutkání.

1. 11. a 2. 11. /úterý a středa/
REPUBLIKOVÉ FINÁLE
STŘEDNÍCH ŠKOL
Pořádá AŠSK ČR, z. s. 
– kategorie chlapci.

5. 11. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC B
– TJ JISKRA NOVÝ BOR
Dvojzápas – Krajský přebor žen, 
kurt č. 1.

5. 11. /sobota/ 10.00 hodin
TURNAJ JUNIOREK U20
Mezinárodní volejbalový turnaj 
juniorek U20 pořádá TJ Bižuterie
Jablonec n. N., kurt č. 4.

12. 11. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– TJ LOKOMOTIVA LIBEREC
Dvojzápas – Krajský přebor žen, 
kurt č. 4.

12. 11. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– VRTULE FRÝDLANT
Dvojzápas – Krajský přebor mužů,
kurt č. 4.

26. 11. /sobota/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– TJ SOKOL NUSLE PRAHA
SG liga žen, kurt č. 4.

26. 11. /sobota/ 14.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– TJ VYSOKÉ N. J.
Dvojzápas – Krajský přebor mužů,
kurt č. 4.

26. 11. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC A
– TJ BIŽUTERIE JABLONEC B
Dvojzápas – Krajský přebor žen, 
kurt č. 1.

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

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

12. 11. /neděle/ 16.00 hodin
FK JABLONEC
– FK MLADÁ BOLESLAV
FORTUNA:LIGA, 16. kolo

Sportovní areál Břízky
FOTBAL
www.fkjablonec.cz
5. 11. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC B
– FK MLADÁ BOLESLAV B
15. kolo, FORTUNA:ČFL SKUPINA B

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,
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

■ Obrazem oslavy 75. výročí založení atletického klubu TJ LIAZ

Na jablonecké Střelnici se v sobotu 8. října uskutečnila oslava 75 let od založení atletického klubu LIAZ Jablonec. Bývalý i současní
funkcionáři a závodníci vzpomínali na léta minulá. Oslavy zachytil svým objektivem fotograf Václav Novotný.
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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. listopadu 1922, 300, strana 1, 2, R
Itálie. Nový kabinet. Předsedou vlády se stal
Mussolini, ministrem války generál Diaz. Vůdci
fašistů nařídili demobilizaci svých stoupenců,
kteří se zatím ve velkém počtu zdržují v Římě. Po
velkém večerním průvodu se mají rozjet do svých
domovů. Obyvatelstvo vítá ukončení vládní krize.
Pozn. Ch. P.: Benito Mussolini, učitel, novinář, fa-
šistický politik, *29. 7. 1883, popraven 28. 4. 1945

Děčín. Sobota 28. 10., státní svátek ČSR, na-
bídla tisícům lidí příležitost k valutovému výle-
tu do Německa, na což česká ani německá drá-
ha nebyla připravena. Bouřlivé scény počaly již
v Praze při nástupu do expresního vlaku Vídeň
– Berlín. Nastupovalo se i okny. V Děčíně již če-
kala další tisícovka pasažérů. Prolomili dveře
revizní místnosti a vrhli se do vlaku, který bě-
hem několika minut odjel a davy lidí zůstaly na
nástupišti. Rychle sestavená vlaková souprava
za hodinu čekající opět nepobrala, nepomohla
ani policie a vojsko. Chaos využili taxikáři, kte-
ří za dopravu jedné osoby do Drážďan žádali až
200 korun.

Jablonec. Autobusová doprava do Liberce zvý-
šila počet spojů o šest denně.

2. listopadu 1922, 301, strana 1, 2, R
Jablonec. Náš hřbitov včera navštívily tisíce
obyvatel. Odpoledne zazpívaly spojené pěvecké
sbory smuteční chorál na paměť zesnulých. Od
rána až do večera přinášeli lidé věnce, kytice
a girlandy k hrobům svých milých. Krásně ozdo-
beny byly i hroby dobrodinců města pánů Dr.
Randy a Theodora Kittela. U hlavního vchodu by-
ly na dvou stolech umístěny pokladničky, kam
putovaly milodary ve prospěch chudých školáků.

Liberec. Ze soudní síně. Loupežná vražda v Min-
kovicích. Vrah Florián Lank nechal svou oběť
rozdrtit na kolejích. Oběť, Otto Knischke, ob-
chodník z Vesce, se vydal 4. 3. 1921 v pět hodin
odpoledne k Lankovi, aby spolu uzavřeli ob-
chod. Vzal s sebou 8 000 korun, Lank totiž na-
bízel prodej 60 zlatých desetikorun a dvacetiko-
run a 20 metrů hedvábí. Žena ho marně před
Lankem varovala. Nikdy se už domů nevrátil.
V 11 hodin v noci se na trati poblíž Minkovic
našlo jeho tělo, s oddělenými končetinami
a hlavou. Lebka byla roztříštěna tupým před-
mětem, což bylo prvotní příčinou smrti. V ša-
tech se našlo pouze 526 korun a vzniklo pode-

zření, že ho Lank oloupil a zabil. Prohlídka by-
tu u Lanků to potvrdila, našly se stopy krve
a zakrvácená čepice oběti. Florián Lank byl od-
souzen k smrti provazem. Rozsudek přijal s cy-
nickým klidem.

4. listopadu 1922, 304, strana 2, 5, 6, R, V
Rusko. Leninův optimismus. Na posledním
zasedání všeruské exekutivy pronesl Lenin řeč,
ve které oznámil obsazení Dálného východu
Rudou armádou jako vítězství nad kontrarevo-
lucí. Doufá, že to diplomaticky zapůsobí na chys-
tané konferenci v Lausanne. 

Jablonec. Upozorňujeme, že se v neděli 12. 11.
bude konat v hotelu Geling (Praha) módní
přehlídka včetně přehlídky účesů. Je to první
událost tohoto druhu, které se zúčastní specia-
listé v oboru česání, držitelé mezinárodních
cen, a místní módní salóny.

Charitativní stravování chudých dětí v Jab-
lonci začíná 13. 11. Budou dostávat kakao a po-
lévku (bez housky) v každý školní den. Rodiče
těchto dětí nechť se hlásí od 2. do 8. 11. v radni-
ci, místnost 33. Platí se měsíční příspěvek tři
koruny, od kterého jsou osvobozeny pouze děti
rodičů prokazatelně zcela nemajetných.

Antonínov. Prosba k navrátilcům ze Sibiře.
Marta Krause, jejíž muž narukoval v roce 1914
a od něhož dostala poslední dopis s datem 5. 4.
1918 z Čeljabinska, se nyní doslechla, že zem-
řel na tyfus a že ho pohřbil nějaký navrátilec
z Jablonce. Paní Krause prosí, aby se u ní ohlá-
sil a sdělil jí bližší zprávy o smrti jejího muže.

Humor. U řezníka. Zákazník se ptá: Řekněte
mi, je telecí srdce opravdu jemné? – Řezník: No
jistě. Je jemné jako srdce ženy. – Zákazník:
Dejte mi tedy raději kilo buřtů.

13. listopadu 1922, 312, strana 4, V
Praha. Přírůstek počtu nezaměstnaných. Mi-
nisterstvo pro sociální věci sděluje, že v říjnu
byla vyplacena podpora v nezaměstnanosti
43 000 mužů a 24 000 ženám.

15. listopadu 1922, 314, strana 1, 2, R, V
Praha. Němečtí důstojníci v československé
armádě. Národní politika píše, že u infanterie
slouží 44 % německých důstojníků, u jezdectva
31 % a u dělostřelců 47 %. To znamená, že té-
měř polovinu důstojnického sboru čsl. armády
tvoří Němci.

Jablonec. Vloupání. V pondělí odpoledne mezi
5. a 7. hodinou večerní v Údolní ulici 5 se zlodě-
ji dostali střešním oknem do podkrovního bytu
a ukradli, co se dalo. Krádež byla zpozorována
až v 11 hodin v noci a přivolána policie. 

Inzerát. Kdo našel dvě tisícikorunové ban-
kovky na trase hotel Koruna – Kostelní ulice –
park – nádraží? Poctivý nálezce obdrží záko-
nem určenou odměnu od pana Goldsteina
z Lodže. Je ubytován v hotelu Koruna.

24. listopadu 1922, 323, strana 7, V
Inzerát. Prodám kytici stříbrných růží v umě-
leckém provedení z pozůstalosti Dr. Randy.
Adresa v redakci.

25. listopadu 1922, 324, strana 2, R
Inzerát. Hledáme pěstouny nebo rodiče pro
dva sirotky. Děvčátko se narodilo 10. 12. 1914
a chlapec 2. 3. 1917. Informace u Okresního
soudu, místnost č. 22, 2. poschodí.

30. listopadu 1922, 329, strana 10, V
Inzerát. Hledám partnerku na nedělní sáňko-
vání. Jsem 24letý bankovní úředník. Nabídky
pokud možno s fotkou zašlete do redakce pod
zn. Přísně tajné. Nepřijaté nabídky okamžitě
zašlu zpět.

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. listopadu. Vyhodnocení každé-
ho kola proběhne losováním ze správných od-
povědí. Soutěží se o drobnou cenu. Ceny do
soutěží knihovny byly pořízeny z finančního
příspěvku kanceláře primátora statutárního
města Jablonec 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 říjnového kvízu: Gustav
Ginzel spolu s horolezcem Emilem Novákem
napsali publikaci Topografie skal Jizerských
hor, která se stala základem pro horolezecké
průvodce po Jizerských horách. Tuto knihu vy-
dalo Severočeské muzeum v Liberci v roce 1962.

Výhercem říjnového kvízu se stává Lenka Ur-
bánková

Otázka na listopad?
Gustav Ginzel navštěvoval vysokou školu v Pra-
ze. I když studoval úspěšně, studium náhle ve
třetím ročníku ukončil. Jeho zvoleným oborem
byla:

a) geologie

b) botanika

c) geografie

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

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Hrob lékaře, filantropa, sběratele i znalce umění
a dobrodince Dr. Antona Randy na Městském 

hřbitově v Jablonci nad Nisou. Archiv MMJN
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■ Jablonecké maličkosti LXXIV.

Sedmého října roku 1900 byl v deset hodin
dopoledne v jabloneckém městském parku
odhalen pamětní kámen JUDr. Karla Krale.
Na prostém neopracovaném žulovém bloku
malebného tvaru byla umístěna reliéfní pla-
keta vytvořená zdejším akademickým socha-
řem a odborným učitelem Karlem Puglem.
Kámen na stejném místě kupodivu stojí do-
dnes, byť o pamětní desku – a tudíž i o svoji
paměť – přišel už po druhé světové válce.

Pamětní kámen byl před 122 lety odhalen jako
Dr. Karl Kral-Gedenkstein čili Pamětní kámen
Dr. Karla Krale, Jablonečtí mu prý říkávali spí-
še zkráceně Kralstein nebo Kralův kámen.
Slavnostního aktu se tehdy zúčastnil starosta
města, představitel místodržitelství, okresu
a početní zástupci dalších institucí, kteří se
předtím zaplnili sál blízké tělocvičny. Co při-
mělo takové davy lidí, aby v dnešním Tyršově
parku uctili dnes již jen málo známou jablo-
neckou osobnost? 

JUDr. Karl Kral byl totiž u téměř všeho důle-
žitého, co se na konci 19. století v Jablonci nad
Nisou „šustlo“. A že toho nebylo málo: Kral byl
členem zastupitelstva i městské rady, byl u za-
ložení plynárny či zřízení vodovodu; stal se čle-
nem okresního zastupitelstva i okresního výboru,
působil zároveň jako zástupce ředitele Gablon-
zer Sparkasse (Jablonecké spořitelny); aktivní
byl i v místním základním i odborném školství
a byl také členem nejrůznějších spolků a sdru-
žení; činný byl zejména v předsednictvu spolku
pro stavbu městského divadla a lásku k přírodě
zúročil ve funkci předsedy Osazovacího a okraš-
lovacího spolku. A byl to právě on osobně, kdo
společně s architektem Eckem vymysleli a pro-
sadili ideu vzniku městského parku u Nisy,
současných Tyršových sadů. 

JUDr. Karl Kral byl zajímavou postavou vr-
cholného období rozkvětu Jablonce nad Nisou.

Jeho aktivity byly možná takto rozsáhlé proto,
že si vzal za ženu Linu, dceru bohatého jablo-
neckého továrníka Adolfa Pfeiffera, s níž bydlel
ve výstavní vile č. 16 v dnešní ulici Generála
Mrázka. A přitom byl Karl Kral podle všeho čes-
kého původu, narodil se roku 1839 v Jindřicho-
vě Hradci. Německy ovšem hovořil výborně,
v němčině vystudoval na Karlo-Ferdinandově
univerzitě v Praze právo a získal zde i doktor-
ský titul. V roce 1865 se přestěhoval do Jab-
lonce nad Nisou, kde se stal advokátním konci-
pientem a později i samostatným advokátem.
Velmi záhy byl činný i ve zdejším společen-
ském i politickém životě, současníci tvrdili, že
ačkoliv byl politicky vymezen jako podporova-

tel myšlenek německých pokrokářů, snadno re-
spektoval i názory svých politických oponentů.
Jeho srdce ovšem takový nápor nevydrželo
a službu mu vypovědělo v neděli 2. července 1899
o čtvrté hodině ranní, nedlouho po oslavách je-
ho 60. narozenin. Byla to smrt zcela nečekaná,
advokát Kral se ještě večer předtím těšil pevné-
mu zdraví a čile se účastnil diskuse v kruhu
známých. Jeho pohřeb, který se konal následu-
jící středu, byl jedním z největších, které město
vůbec zažilo. A rok na to mu v „jeho“ parku byl
věnován památník s příznačným nápisem
„Gewidmet von seinen Freunden“ (Věnováno je-
ho přáteli).

Památník s Kralovou podobiznou vyvedenou
v secesním rámečku v původní podobě vydržel
skoro půlstoletí. Po válce z něj byla deska strže-
na a kámen sám byl převrácen tak, že nezna-
lým nebylo vůbec zřejmé, že jde o nějaký zbor-
cený památník. Nezapomenutelný JUDr. Karl
Kral i jeho zásluhy a pomník, to vše bylo rych-
le zapomenuto. Diskutovali jsme pak opakova-
ně okolo roku 2015 s Lukášem Pletichou a Ivou
Řimnáčovou, jak je asi pravděpodobné, že byl
kámen převrácen i s deskou, která tak celá dese-
tiletí leží pohřbena v hlíně. Až 4. prosince 2018
v jednu hodinu odpoledne byl jasno – když byl
Kralův kámen bagříkem navrácen do původní
polohy, objevilo se na něm jen prázdné místo
po původním, uměleckém reliéfu od sochaře
Pugla. V Jablonci šlo o drobný a pro veřejnost té-
měř bezvýznamný počin, ale Karel Vogt o něm
napsal do Německa, kde se zmínka o otočení
jabloneckého Kralsteinu objevila i v tisku. A od
té doby čeká pěkně tvarovaný žulový balvan na
návrat desky oslavující zásluhy JUDr. Karla
Krala. Muže, bez něhož by současný Jablonec
patrně neměl leccos, ale především by mu chy-
běl překrásný Tyršův pak, v němž dodnes Kra-
lův kámen stojí. 

Marek Řeháček

Kralův kámen

Kresba Petr Ferdyš Polda

Po loňské výstavě betlémů a vánočních po-
hlednic Jiřího Škopka připravila Městská
galerie MY další podobně laděnou výstavu –
na závěr letošního roku představí tvorbu
významného českého malíře a ilustrátora
Vojtěcha Kubašty.

Tento všestranný umělec vytvořil obsáhlé dílo,
se kterým se v nějaké formě setkal snad každý.
Nejčastěji to byly Kubaštovy dětské knihy, ilus-
trace v časopisech pro mládež a prostorové bet-
lémy. 

Vojtěch Kubašta se narodil v roce 1914 ve Víd-
ni a od svých pěti let žil v Praze. Absolvoval zde
Vysokou školu architektury a pozemního stavi-
telství ČVUT a stal se architektem. Této profesi
se věnoval jen krátce, nabyté vzdělání ale bo-
hatě zúročil ve spojení s malířským a kreslíř-
ským nadáním.

„Zpočátku se zaměřil zejména na ilustraci
a knižní grafiku. Ilustroval a výtvarně upravil
řadu knižních titulů, krom jiných Národní po-
hádky Karla J. Erbena nebo Medvídka Pú od
Alana A. Milneho,“ zmiňuje díla, na kterých se
Vojtěch Kubašta podílel, Jan Strnad z Mětské
galerie MY. 

Světový věhlas si získal svými novátorskými
rozkládacími knihami. Při jejich tvorbě se mohl
opřít o prostorovou představivost, kterou jako
architekt měl. Nakladatelství Artia tyto trojroz-
měrné knihy vyváželo do celého světa, v teh-

dejším Československu však byly jen těžko do-
stupné. I když se s úspěchem prodávaly na
všech kontinentech, doma byl jejich autor per-
sonou non grata. Pracoval i pro věhlasné studio
Walta Disneye, musel však zůstat v anonymitě.
Kubaštovo jméno je tak známé spíše v zahrani-
čí nežli doma. Mnoho pozornosti mu nevěnují
ani naše muzea a galerie. Jednu z největších
kolekcí jeho děl vlastní Bienes Museum ve
Spojených státech amerických. 

Velké oblibě se vždy těšily také Kubaštovy
prostorové rozkládací betlémy, ve své době vel-
mi originální. Vyvážely se do celého světa a při-
bližovaly poezii českých Vánoc obyvatelům ji-

ných zemí. Takové jsou Lidové jesličky, Pražský
či Loretánský betlém. Podobnou atmosféru ma-
jí i betlémy vystřihovací, vánoční pohlednice,
adventní kalendáře či obaly vánočních čokolá-
dových kolekcí. 

Své kouzlo mají i Kubaštovy kresby historických
památek. Vytvořil několik souborů věnovaných
především významným pražským památkám,
ale zachycoval také lidovou architekturu. Histo-
rické stavby zobrazoval často ve spojení s vý-
znamnými umělci minulosti, blízký mu byl ze-
jména skladatel W. A. Mozart. Výtvarně zpracoval
mnoho mozartovských motivů, především spo-
jených s Prahou.

„Dílo Vojtěcha Kubašty je obdivuhodně bohaté
a obsahuje krom jiného obrazové mapy, plakáty,
propagační materiály, reklamní obaly, návrhy
pro loutkové divadlo, prostorové vystřihovací
obrazy a knihy-hračky,“ přibližuje Kubaštovu
výtvarnou všestrannost Jan Strnad.

Vánoční výstavu Vojtěcha Kubašty připravila
Městská galerie MY ve spolupráci s umělcovým
vnukem, který pečuje o část výtvarné pozůsta-
losti. 

Během výstavy bude možné si zakoupit Ku-
baštovy betlémy, knihy a další hodnotné vánoč-
ní dárky za výhodné galerijní ceny. Výstava se
veřejnosti otevře o první adventní neděli 27. lis-
topadu v 15 hodin. Městská galerie MY sídlí
v historickém Domě Jany a Josefa V. Scheyba-
lových v Kostelní ulici.

Vánoce s Vojtěchem Kubaštou 

Vánoční pohlednice Vojtěcha Kubašty
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Sociální pracovník musí být všestrannou
osobností s celou řadou vlastností dobrého
člověka – slušností, poctivostí, vstřícností,
empatií, zdatností, inteligencí, schopností
umět naslouchat a trpělivostí. Ke zviditelnění
nelehké a někdy nedoceňované práce v so-
ciálních službách přispívá celostátně vyhla-
šovaný Týden sociálních služeb, který připa-
dá vždy na začátek října a v Jablonci nad
Nisou se letos konal v rámci projektu místní
Agenda 21. 

Do zákulisí některých služeb bylo možné v celé
republice nahlédnout v rámci dnů otevřených
dveří. „V našem městě se v prvním říjnovém
týdnu veřejnosti otevřelo šest z nich, ale
o vstřícnost vůči všem zájemcům se snažíme
pochopitelně v průběhu celého roku. A nezůstá-
vá pouze u zpřístupnění jednotlivých sociálních
služeb,“ doplnil náměstek primátora pro huma-
nitní oblast David Mánek. Nejvýznamnější akti-
vitou města je v tomto ohledu ocenění Jablonec-
ká pečovatelka. Z různých organizací, které na-
bízejí sociální služby pro obyvatele území Jab-
lonecka, bylo vybráno a v letošním 10. ročníku
oceněno sedm žen. „Poděkování však patří nejen
jim, ale také mnohým dalším ženám i mužům,

kteří pracují v sociálních službách. Pomáhají
tak nejen těm, kteří potřebují podporu a péči,
ale také jejich rodinám a blízkým. Zasluhují si
proto naši pozornost,“ dodává David Mánek.

Právě proto se na jeho podnět, letos již po-
čtvrté, uskutečnil společný výlet pečovatelek ja-
ko poděkování za jejich obětavou a záslužnou
práci. Tentokrát byla hlavním cílem historická
budova Národního divadla v Praze. Ještě před-
tím pečovatelky navštívily Petřín, prošly se sta-
rou Prahou a na závěr zhlédly základní kameny
v podzemí Zlaté kapličky, přízemí s hledištěm,

prostory dvou foyer s uměleckými díly a rovněž
nejvyšší místo, kam se návštěvník Národního
divadla může dostat, terasu u trig s výhledem
na Petřín a Pražský hrad. Aktivity v rámci
Týdne sociálních služeb tak dostaly příjemnou
a důstojnou pomyslnou tečku. (jš)

Celá akce se koná v rámci místní Agendy 21 a podílí se na
ní statutární město Jablonec nad Nisou.

Výletní poděkování pečovatelkám 

Foto Radka Baloghová

Osm lidí z deseti si přeje prožít své poslední
chvíle doma mezi blízkými, a právě Hospic
svaté Zdislavy poskytuje podporu všem, kte-
ří to doma chtějí zvládnout. Hospicová a pa-
liativní péče zahrnuje péči o nemocné a umí-
rající, o jejich rodinu, poradenství, podporu
blízkých osob během doprovázení nemocné-
ho i po jeho smrti. 

Tyto služby již řadu let poskytuje Hospic sv.
Zdislavy v Liberci v lůžkovém a domácím ho-
spici. V péči domácího hospice zůstává pacient
doma se svými blízkými. „Sestřičky a lékaři do-
mácího hospice jsou k dispozici 24 hodin den-
ně 365 dní v roce. Pravidelně jezdí přímo domů,
poskytnou radu i pomocnou ruku při péči o ne-
vyléčitelně nemocného. Nabízí radu také v sociál-
ní oblasti, psychologickou i duchovní pomoc.
Klientům je k dispozici 24hodinová telefonická
pohotovost. Služba je poskytována v Liberci, Jab-
lonci nad Nisou a v okolí do 30 km,“ říká Hele-
na Kuličová z Hospice sv. Zdislavy v Liberci.

Na pomoc rodinám, které chtějí o své nemoc-
né pečovat v domácím prostředí, provozuje ho-

spic půjčovnu zdravotnických pomůcek a po-
radnu pro všechny, kteří potřebují vědět, jak
pečovat o dlouhodobě nemocné a umírající. 

„Někdy se příbuzní nemohou postarat sami
doma. Pro ně je tu lůžkový hospic. I zde se po-
čítá s rodinou a blízkými. Každý z 28 pokojů
v hospici zaručuje soukromí, může v něm pře-
spat nebo i dlouhodobě přebývat kdokoli blíz-
ký, aby se umírající člověk necítil sám,“ vysvět-
luje další možnosti, jak být spolu s nejbližšími
Kuličová. 

V hospici je domácí prostředí, čajovna, knihov-
na, zahrada. Klienti nemají pevný režim jako
v nemocnici. O nemocného pečuje tým profe-
sionálů tvořený lékaři, zdravotními sestrami,
ošetřovateli, sociálními pracovníky. Myšlenkou
hospice je totiž prožít život co nejlépe až do
konce. 

„Mluvit o umírání je těžké, ale dává smysl.
Není lehké přijít na ta správná slova. Hospic sv.
Zdislavy to nám všem může ulehčit,“ je si vě-
doma Helena Kuličová. Zkušený personál po-
máhá rozumět sobě a svým emocím, a tak se
snáze smířit s nastávajícím koncem.

Cesta je to nelehká, přináší však důstojný od-
chod a mnohdy i poznání, jak dokládá následu-
jící poděkování. „Stále děkuji, jak nás v hospici
v té nejhorší chvíli povzbudili, pomohli a dodali
sílu. Díky hospicové péči mohla sestřička odejít
doma se svojí rodinou a s pokorou. Hospic je
pro hodně lidí zbytečný strašák, za mě mohu
jen doporučit, Jste neuvěřitelní v tom, co dělá-
te,“ díky Radka.

Více o hospici na www.hospiczdislavy.cz. 
(hk, end)

V hospici se žije naplno až do konce

Historie Jablonce nad Nisou je nesmazatelně
spojená s dlouholetým soužitím českých
a německých obyvatel. Léta ubíhají, přesto ve
společnosti stále přetrvávají některé křivdy
a předsudky. A právě ty by chtěla jablonecká
okresní hospodářská komora (OHK) potla-
čit a vyzdvihnout naopak onu spolupráci
původních obyvatel. A tak vznikl Jablonecký
advent 2022, který proběhne 2. a 3. prosince.

Jablonecký advent 2022 je pilotní akcí k připo-
menutí, jak bohaté je kulturní dědictví Jablonce
nad Nisou, na co mohou být Jablonečané hrdí
a co může život ve městě stále obohacovat.
„Společně s partnery z Německa přivedeme do
Jablonce v předvánočním čase hudebníky, ta-
nečníky a jiné umělce stejně jako řemeslníky
a drobné prodejce. Věříme, že naše snahy při-
spějí k lepšímu vnímání společné minulosti Če-
chů a Němců v regionu. Naším cílem je inspiro-

vat k vytváření společného prostoru pro život
stejně, jako jej společně utvářely generace na-
šich předchůdců,“ přeje si Iva Linderová, ředi-
telka OHK v Jablonci nad Nisou a KHK Liberec. 

Během druhého adventního víkendu, 2.–3. pro-
since, připraví OHK několik zastavení po celém
Jablonci. Ta nabídnou ochutnávku tradiční ně-

mecké předvánoční atmosféry všemi smysly,
podílet se na ní bude hudba, zpěv, tanec, jídlo
a pití, vůně a ukázky tradičních řemesel s mož-
ností nákupu výrobků, tvorba vánočních ozdob
a dekorací, vyprávění z historie města.

„V hospodářské komoře si velmi dobře uvě-
domujeme, že pouze díky mistrovským doved-
nostem, pilné práci a spolupráci původních ně-
meckých i českých podnikatelů jsou města
v příhraničí Libereckého kraje tak krásná a atrak-
tivní,“ říká Linderová a dodává: „Snažíme se
průběžně vyzdvihovat přínosy historického
soužití Čechů a Němců v regionu. Proto by-
chom rádi využili výjimečnost předvánočního
času a přiblížili adventní atmosféru, která bý-
vala v našem městě samozřejmou každoroční
společnou česko-německou tradicí.“ 

Podrobnější program v prosincovém čísle
Jabloneckého měsíčníku a na www.ohkjablo-
nec.cz. (kf)

Česko-německé Vánoce všemi smysly 

Foto archiv OHK

Foto archiv Hospic sv. Zdislavy
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■ Ohlédnutí
Slavilo se tři dny
Začátek podzimu je vždy ve zna-
mení oslav. Mezinárodní den seni-
orů připadá na 1. října. V Jablonci
nad Nisou se vždy kolem tohoto
data připravuje pestrý program.
Většinou jsou veškeré aktivity plá-
nované na poslední týden v září,
protože na svátek seniorů navazu-
je Týden sociálních služeb. Letošní
plány byly zaměřené na zábavu
i poznání. Do Jablonce nad Nisou
dorazil v úterý 27. září Josef Dvo-
řák. Divadelní, televizní a filmový
herec, vypravěč a nejznámější čes-
ký vodník oslavil v dubnu osmde-
sáté narozeniny. V sále kina Rad-
nice vzpomínal na svůj herecký
život, na ochotnické začátky v Ka-
dani i vlastní divadelní společnost.
Pořadem provázela známá spiso-
vatelka Marie Formáčková. 

Čtvrtek 29. září byl výletní. Dva
autobusy, s téměř stovkou dam
a pánů, vyrazily do Českého ráje, do
rodiště Fráni Šrámka, do Sobotky.
Zastávka na náměstí byla vyloženě
obědová, ta další už procházková.
Výletníci z Jablonce se přesunuli
do Vesce u Sobotky, do míst, kde se
natáčelo mnoho českých i zahra-
ničních filmů a pohádek, napří-
klad S čerty nejsou žerty, Přijela
k nám pouť nebo Jak dostat tatínka
do polepšovny. Krátká procházka
s komentářem byla před cestou
domů báječným završením celého
výletu. 

Setkání seniorů dostálo svého
názvu i v pátek 30. září, do Jab-
lonce zavítali přátelé z Frýdlantu.
Citrónobraní, společenská událost
s živým orchestrem a známými hi-
ty, bylo příležitostí si připomenout,
že stáří je přirozená součást života,
která se dá prožít plnohodnotně.
Důležité je správně pečovat o své
tělo i svou mysl, například pravi-
delným pohybem a trénováním
paměti. Významný je také kontakt
se společenským prostředím. Pro-
to Centrum sociálních služeb kaž-
dý měsíc nabízí širokou progra-
movou škálu, ze které si vybere
každý. Na začátku října to byla be-
seda s ředitelkou Domova důchod-
ců v Rokytnici nad Jizerou paní
Helenou Housovou. Hovořila o so-
ciálním systému, o příkladech
dobré praxe i o soukromých cesto-
vatelských zážitcích.

■ 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, p. o., ve spolupráci
s magistrátem připravuje adventní
koncert. Konat se bude v pátek
2. prosince. Podrobnosti, včetně
termínu registrace, budou včas
oznámené. Hostem koncertu bude
Roman Hampacher, který dlouhá
léta působil jako sbormistr senior-
ského pěveckého souboru Izerína.

Soustředění TJ Kardio
Ve dnech 7. až 11. září 2022 se 23
členů TJ Kardio zúčastnilo tradič-
ního podzimního soustředění v tu-
ristické oblasti Sloup v Čechách.
Ubytováni jsme byli v penzionu
U Studničků nedaleko známého
hradu. Po celou dobu soustředění
jsme využívali sjednaný autobus,

což nám umožnilo potřebné pře-
suny mezi vybranými lokalitami
a mezi východisky a cíli jednotli-
vých tras. Každé ráno byla půlho-
dinová rozcvička, kterou vedla na-
še lékařka. Po snídani jsme vyjíž-
děli nebo vycházeli na turistické
výlety, které byly velmi pečlivě
připraveny členy výboru Kardia.

Nejdůležitější bylo časově skloubit
varianty tras podle výkonnosti čle-
nů, jejichž věkový průměr je 75 ro-
ků. Navštívili jsme nejkrásnější
místa v okolí Sloupu v Čechách,
konkrétně skalní hrad, jeskyně,
sloupský okruh s lesním divadlem,
rozhlednu Na Stráži, okolí Hra-
běnčiny, Hradní a Maxmiliánovy
vyhlídky. Dále to byla obec Rad-
vanec, Havraní skály i Panská ská-
la, stejně tak hora Klíč. Zatímco
cestou na soustředění jsme byli ve
sklárně Pačinek glass v Kunra-
ticích u Cvikova, tak cestou domů
jsme stihli navštívit Modlivý důl
a prohlédnout si zříceninu hradu
Svojkov. Soustředění se jako každý
rok zúčastnila doktorka Jana
Nosková, která měla dohled nad
naším zdravotním stavem. U všech
účastníků soustřední provedla vy-
šetření. Zdatnost členů TJ Kardio
je udržována během celého roku
cvičením v tělocvičně, ve fitku
a plaváním v městském bazénu.
Poděkování za finanční příspěvky
patří KÚ Libereckého kraje, městu
Jablonec nad Nisou i Centru sociál-
ních služeb v Jablonci nad Nisou,
které nám formou finančních dota-
cí umožňují nejen tato krásná sou-
středění, ale i další aktivity během
celého roku uskutečnit.

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

Klub jabloneckých seniorů
Informace 
na tel. 728 616 492

15. 11. /úterý/
Krátká procházka zakončená
posezením v kavárně.
Podrobnosti budou sdělené
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

24. 11. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Vánoční tvoření s adventním
posezením – velký sál CSS.
Zveme i ostatní veřejnost.

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

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

2. 11. /středa/ a 29. 11. /úterý/ 
Výlet Praha – návštěva muzikálů 
– jen pro členy.

Výlet Sobotka, foto CSS

Citrónobraní, foto CSS

Soustředění TJ Kardio, foto TJ Kardio
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DVE¤E HYBNER.CZ
Dvefie obloÏka + klika od 3 400 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 3 900 Kã, 
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 
Karel Krása „Ohlédnutí“ 
v˘stava kreseb a obrazÛ.

Vstup voln˘. VernisáÏ 11. 11. od 17 hod.
R¯NOVICKÁ 31, tel.: 604 404 861

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

Nabízíme 
moderní vinylové dílce, tradiãní dfievûné

podlahy, pfiíjemné koberce, 
mûkãené PVC, komfortní korek. 

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

izoluje. Instalujeme ji napínáním 
nebo dvojím lepením.

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

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

SK¤ÍNù LIBEREC s. r. o.
– vá‰ interiér na míru 
KUCHY≈SKÉ LINKY 

A VESTAVùNÉ SK¤ÍNù 
pfiímo od v˘robce, 

více neÏ 250 odstínÛ 
a dekorÛ, slevy aÏ 35 %, 

KUCHY≈SKÉ LINKY 
vãetnû dodávky spotfiebiãÛ, 

3D grafické návrhy ZDARMA.
Vzorková prodejna: 

Dr. Milady Horákové 28, 
Liberec IV-Per‰t˘n

mobil: 734 723 734, 
prodejna@skrine-liberec.cz

www.skrine-liberec.cz 
www.vyroba-kuchyni.cz

MOTOSERVIS – PNEUSERVIS 
– ÚâETNICTVÍ

9. kvûtna 309/8, Jablonec n. N.
Tel. 602 323 415, 603 195 404

Facebook: pneuvrba
Motoodtahovka

ÎALUZIE, ROLETY, MARK¯ZY... 
kvalitní stínící technika od ãeského 
v˘robce CLIMAX se 4letou zárukou, 

montáÏ podmítkov˘ch boxÛ 
pro venkovní stínûní 

a ovládací techniky Somfy.
Poradenství, servis, 
tel.: 604 719 539, 

p.mikez@hotmail.com

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

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

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2022
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

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

TRÁPÍ VÁS AKUTNÍ âI CHRONICKÉ 
ZDRAVOTNÍ OBTÍÎE?

Nové centrum 
CELOSTNÍ DIAGNOSTIKY a TERAPIE 

Vám nabízí fie‰ení 
pomocí komplexního 

individuálního programu. 
Základem je neinvazivní zji‰tûní 
zátûÏí v tûle a jejich odstranûní 
technologií frekvenãní terapie, 

fiízenou detoxikací, tûla a orgánÛ 
osvûdãen˘mi pfiírodními 

a homeopatick˘mi pfiípravky 
II. generace (fi. Marion), 

odstranûní psychick˘ch vlivÛ a zátûÏí 
(metodou ACCESS BARS, NLP, 

RU·, konstalace aj.) 
Novû nabízíme také diagnostiku 
fyzické a psychické nerovnováhy 

pfiístrojem AUREOLA, dále léãebné 
holistické 

VISCERÁLNÍ masáÏe aj. 
Ve Studiu FIT, Farskòho nám. 4, 

Pavlína Ráli‰ová 
722 937 996, 
Petr Matu‰ka 
777 241 701.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

LEVNEUBYTOVAT.CZ
tel. 739 369 308

Nabízíme levné ubytování 
v pfiíjemném prostfiedí.

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

HOMEOPATICKÉ PORADENSTVÍ
Mgr. Romana Lochmanová

Spolkov˘ dÛm, 
Emilie Floriánové 1736/8

Jablonec nad Nisou
Na konzultaci se, prosím, 

objednejte pfiedem.
homeopaticke.poradenstvi@seznam.cz

tel. 720 129 927
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