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Každoroční Jizerská 50 
podpoří cestovní ruch ve městě
Vážení čtenáři, 

v době, kdy píši těchto pár řádků, padají za okny
sněhové vločky. To je více než dobrá zpráva.
Potřebujeme, aby Jizerské hory přikryla dostatečná
sněhová pokrývka, neboť nás čeká aktuální 56. roč-
ník ČEZ Jizerská 50, na kterou bych vás tímto ráda
pozvala. A to jak na samotné závody přímo do
Bedřichova, tak na zahájení na jabloneckém
Mírovém náměstí, kde se tentokrát představí pís-
ničkář a hitmaker Pokáč. Vidět ho můžete v pátek
10. února od 20 hodin.

V rámci doprovodného programu chystá také ki-
no Radnice od 17 hodin hodin promítání filmu
Poslední závod. Samotná ČEZ Jizerská 50, tedy pa-
desátikilometrový závod v běhu na lyžích, odstar-
tuje v neděli 12. února, ale další soutěže jsou při-
pravené již od čtvrtka 9. února. 

Pokud budete chtít závodníkům fandit, pak urči-
tě k dopravě do Bedřichova využijte městskou hro-
madnou dopravu, protože pro osobní automobily
nebude k dispozici dostatek parkovacích míst

a Jablonecká dopravní posílila na dny závodů au-
tobusové spoje.

Legendární lyžařské závody jsou pro nás příleži-
tostí, jak posílit turistický ruch ve městě. Abychom
přilákali návštěvníky také přímo do Jablonce, na-
bízíme zde kulturní program. Zahajovací koncert
jsem zmínila, ale ráda bych vás upozornila ještě na
tradiční akci Jizerská 50 padesátkrát jinak, která se
letos ve spolupráci s Vikýřem uskuteční v sobotu
11. února u jablonecké přehrady. Organizátoři nás
pozvou na bohatý kulturní, sportovní a tvůrčí pro-
gram v areálu Pivovaru Volt, na který naváže prů-
vod Po stopách ducha Jizerských hor Muhu. Těšit
se můžete také na architekta a herce Davida Vávru.
Chcete-li znát všechny podrobnosti k Jizerské 50,
zalistujte tímto číslem Jabloneckého měsíčníku. 

Tak a teď už mám jen dvě přání – aby napadl do-
statek sněhu a aby se vám připravený program lí-
bil. 

Jana Hamplová, 
náměstkyně primátora pro oblast humanitní
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Ukázka fotografie ukrajinské autorky
Mary Mokh (z výstavy Daleko od domova)

Poprvé ve svém funkčním období primátora udělil Miloš Vele na Novoročním koncertě v jabloneckém divadle dvě medaile Pro meritis.
Za rok 2022 si ji odnesla kronikářka, divadelnice, novinářka a pedagožka Jiřina Polanská. In memoriam medaili dostal pedagog, sporto-
vec, skladatel a hudebník Jiří Pecháček, za kterého ocenění převzal syn. Foto Martin Kubišta
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Do aktivní politiky se vracíte po osmi letech
a hned na místo náměstkyně primátora.
Jaký to byl návrat?
Rychlý, ale ne náhlý. Sice jsem v posledních le-
tech nebyla zastupitelkou, ale jako velká jablo-
necká patriotka se o život ve městě aktivně za-
jímám celoživotně. Byla jsem členkou kulturní
komise, komunitního plánování, osadního vý-
boru Kokonín i ve správní, respektive dozorčí
radě divadla. Angažovala jsem se v komunit-
ním a spolkovém životě, takže úplně jsem z ko-
munální politiky nevypadla. Nyní jsem ve ve-
řejné funkci a mohu své zkušenosti a poznatky
začít realizovat nebo alespoň trochu více ovliv-
ňovat dění. 

Na radnici jste tři měsíce, co byste změnila
a co ne?
Co se týká práce odborů, které pode mne spa-
dají, ty fungují výborně a nic bych neměnila.
Chybí mi větší komunikace s veřejností včetně
zpětné vazby, a tak v této chvíli nastavujeme
pravidelná setkávání s veřejností v jednotlivých
oblastech tak, abychom byli schopni více
a rychleji komunikovat. Například na 8. února
jsme přichystali velké setkání kulturních sub-
jektů a další budou brzy následovat. S tím sou-
visí i tvorba obsáhlého přehledu kulturních,
sportovních, společenských a komunitních ak-
cí, které se na území města po celý rok konají.
Mým cílem je propojovat. Aby se vazby, které
nebyly, utvořily, a ty zpřetrhané znovu navázaly.

Z čeho máte radost a co se už nyní povedlo?
Mám radost, že se ve velice krátké době podaři-
lo dotáhnout otevření střediska výchovné péče,
které v Jablonci zásadním způsobem chybělo.
Nastartovali jsme provoz nového centra Kra-
janka, které pomůže s integrací ukrajinských
uprchlíků. Navázali jsem úzkou spolupráci
s detašovaným pracovištěm Technické univer-
zity v Liberci, jehož velkým úspěchem je nově
akreditované magisterské studium. A z těch
menších věcí, avšak neméně důležitých, zmí-

ním realizaci vánoční sbírky pro klienty sociál-
ního odboru. Aktuálně připravujeme akce
v rámci Jizerské padesátky, další ročník Jablo-
neckých tónů, upgrade jabloneckých měst-
ských slavností a Týdne sociálních služeb
a mnoho dalšího.

Cestovní ruch je nové téma, které přinášíte
na radnici. Proč?
Zdá se mi, že Jablonec zaspal a neumí reagovat
na současné trendy. Cestovní ruch je taková
Popelka. Během let zůstalo jen turistické íčko,
které funguje perfektně, ale je osamocené. Město
se neumí prezentovat, neumí sem dostat turisty,
a především je zde neumí udržet. Dříve bylo jas-
né, že vjíždíte do města skla a bižuterie, dnes je
jeho identita zcela nejasná. Podle mě Jablonec
zkrátka neumí využít potenciál svůj a svých oby-
vatel. Cílený rozvoj cestovního ruchu napomůže
rozkvětu města a přinese finanční prostředky.
Nemá je totiž čerpat, ale generovat. 

Jste ekonomka, ale zároveň tvůrčí člověk,
dlouhá léta aktivní v kultuře. Nepere se to?
Vůbec ne, naopak. Ekonomika mi pomáhá, u-
mím se na kulturu podívat bez hlavy v obla-
cích. Na tvorbě se mi líbí, že mám nápad, pro-
myslím ho, seženu si lidi a peníze, zrealizuju
a vyúčtuju. Vytvořím si takový balíček. To se mi
líbí, to je můj ekonomický pohled systematika. 

Jste na začátku čtyřleté práce. Co je váš cíl,
nač se těšíte?
Můj cíl je jednoduchý a směřuje k tomu, aby se
nám v Jablonci opravdu dobře žilo. Je důležité
podporovat jak rodiny s dětmi, tak nezapomí-
nat na naše prarodiče. Je nutné zajistit dostatek
míst pro děti ve školkách, pestré volnočasové
vyžití, kulturní i sportovní, kvalitní a dostupné

sociální a zdravotní služby. Z konkrétních věcí
se budu velmi intenzivně věnovat městské kni-
hovně, která dnes neodpovídá podobným insti-
tucím 21. století. Knihovna už nepůjčuje jen
knihy, měl by to být prostor, kam člověk přijde
a stráví v ní rád svůj volný čas. Současná budo-
va není bezbariérová a je celkově zchátralá.
Novou knihovnu bych ráda viděla postavenou
takzvaně na zelené louce v městské proluce.
Musí být v centru města, dostupná MHD i pěš-
ky. Cíl je dovést tuto myšlenku minimálně
k rozhodnutí, kde bude, jak bude vypadat, mít
projekt a případně zažádat o možnou dotaci. Je
toho opravdu hodně, určitě jsem nezmínila vše. 

Oživení města je oblíbené téma. Máte něja-
kou konkrétní vizi?
O oživení centra se mluví již dlouho. Aby měs-
to pulzovalo a žilo stejně, jako jsme byli zvyklí
dříve, asi nezvládneme hned. Ale je viditelné,
že lidé rádi přijdou, konají-li se ve městě různé
slavnosti, trhy a koncerty. A tady vidím velký
prostor pro možné zlepšení. Chceme, aby do něj
lidé rádi chodili, přestože jasné letní centrum je
pro místní přehrada. 

Máte spoustu plánů a je před vámi hodně
práce, co tomu říká vaše rodina?
Moje výhoda je, že děti už nejsou malé. Mám
dva syny, 14 a 17 let, a jsou velmi samostatní.
Starší je na studijním pobytu v Německu. Mlad-
ší je v osmé třídě a od loňského září se mnou
tančí v Nisance, máme tedy možnost trávit vol-
ný čas společně. Oba mě ve všem podporují a já
jim za to děkuji, mohu se tím pádem své práci
věnovat naplno. Na společenské akce mne čas-
to doprovází moje maminka. Je mi milou spo-
lečnicí a pro ni je to příjemné zpestření. I když
ona je stále aktivní. Zapojila se do různých se-
niorských aktivit, dokonce začala zpívat ve sbo-
ru Izerína. Jsem na ně opravdu hrdá.

Diskutujete se starším synem o politice?
Ano, on má velký přehled, hodně ho zajímá
geografie a historie a věci si dává do souvislos-
tí. Účastní se olympiád a úspěšný byl v celostát-
ním kole té zeměpisné. V celosvětové zeměpis-
né olympiádě studentů německých gymnázií
pak byl druhý v Evropě a sedmý na světě. Je
i držitelem jablonecké Ceny pro nadané. Podle
něj soudím, že by se voličský věk, minimálně
u komunálních voleb, mohl snížit na 16 let,
protože teď za ně vlastně rozhodujeme my. 

Jste asi pyšná na své syny.
Stoprocentně. 

(jn)

Jana Hamplová

Její hlavní myšlenkou a cílem je propojování. Lidí i akcí. Chce, aby se
Jablonečané nebáli komunikovat s radnicí, aby byli vytrvalí, aktivní, aby
nerezignovali. Město je nás všech. Není to jen o politikovi, ale o spolupráci.
Když politik neví, co se ve městě děje, tak pro lidi nemůže nic udělat, říká
náměstkyně pro oblast humanitní Jana Hamplová. 

Foto archiv Jana Hamplová

Foto archiv Jana Hamplová

Vazby, které nebyly, chci vytvořit a ty zpřetrhané znovu svázat
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Zákaz končí, lov však pokračuje
V pátek 13. ledna zkončilo omezení vstupu
do lesů v části honitby Rádlo, které patřilo
do souboru opatření, jež vydal Magistrát
Jablonce nad Nisou s cílem omezit počet di-
vokých prasat. Dále však trvá zákaz vstupu
do jablonecké ulice Za Plynárnou, kde je
umístěná odchytová klec, a lov v lesích po-
kračuje. Opatrnost je proto na místě. 

„Opatření obecné povahy, omezující vstup do
části honitby Rádlo v nočních hodinách, platilo
v Jablonci nad Nisou od 1. prosince loňského
roku. Důvodem jeho zavedení bylo omezit po-
čet černé zvěře a zamezit jejich vstupu do hus-
tě obydlených městských částí, zvláště na síd-
liště Horní Proseč. A to se podařilo, i když část
veřejnosti zákazy porušovala a činnost mysliv-
ců tím velmi komplikovala,“ říká jablonecký
primátor Miloš Vele s tím, že opatření bylo vy-
dané zvláště s ohledem na ochranu a bezpečí
lidí. „K lovu černé zvěře se používá velice vý-
konné střelivo s dráhou letu kolem pěti kilo-
metrů a se smrtícím účinkem po celé dráze le-
tu,“ dodává primátor.

Kromě lovu statutární město zajistilo ještě
další variantu korekce počtu divočáků. V listo-
padu loňského roku zakoupilo odchytovou

klec, jejímž prostřednictvím se podařilo zlikvi-
dovat další tři kusy, i když výsledek by mohl být
lepší, kdyby tu byl klid. Kvůli zdárnému odchy-
tu a bezpečí lidí je do ulice Za Plynárnou, kde je
klec umístěná, zakázaný vstup a klec je pod ne-
přetržitým dohledu kamery. „Vidíme však na
monitorech, jak se kolem klece neustále lidé
prochází, jak tam chodí dokonce celé rodiny
s dětmi nehledě na nebezpečí, aby si ji prohléd-
ly. Proto zde ve zvýšené míře kontrolujeme
a v některých případech jsme od domluvy pře-
šli k finančním postihům. Celkem zde strážníci

udělili čtyři pokuty,“ konstatuje Michal Švarc,
ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou. Pod-
le jeho slov mohou strážníci udělit blokovou
pokutu až do výše 2 000 korun. 

Součástí opatření byly i úplné zákazy vstupu
do lesů na několik dnů v kuse, kdy myslivci lo-
vili formou naháněk. „První prosincová víken-
dová uzavírka byla velmi úspěšná, během ní se
nám podařilo složit pět kusů. Ta druhá o vá-
nočních svátcích se zcela minula účinkem, lidé
nám do honitby vstupovali i přes zákaz. Za pět
lednových dnů nového roku se nám podařilo
složit další tři kusy,“ tvrdí lesní hospodář honit-
by Rádlo Radek Novotný. 

Ačkoliv v pátek 13. ledna přestal platit zákaz
vstupu do lesů, rozhodně není záhodno přestat
s obezřetností. „I nadále je třeba být v lese vel-
mi opatrný, odlov stále pokračuje,“ varuje pri-
mátor Vele. 

Od začátku aktuální lovecké sezóny, která
trvá od 1. dubna do 31. března následujícího ro-
ku, je v honitbě Rádlo odlovených 70 divokých
prasat (údaj je k 6. 1. 2023). 

V sezóně 2019/2020 myslivci složili 39 kusů,
o rok později už jich bylo 45 a v sezóně 2021/2022,
kdy bylo třeba také uzavřít část honitby, bylo
odlovených 84 kusů. (jn)

Prevence se zaměří na kyberkriminalitu
Jablonec má nový Plán prevence kriminali-
ty na léta 2023-2028. V něm je akcentovaná
hlavně prevence kyberkriminality. Oproti
roku 2021 se k září roku 2022 počet krimi-
nálních činů ve městě zvýšil, a to ze 750 na
1095, z čehož se např. počet násilných činů ze
104 případů v roce 2021 zvýšil do září roku
2022 na 135. 

Schválený plán prevence kriminality se na zá-
kladě závěrů toho předešlého zaměří přede-
vším na ohrožené skupiny, jako jsou senioři,
děti, mládež a národnostní menšiny. „Je třeba
pozorně sledovat lokality ohrožené sociálním
vyloučením, nové způsoby páchání trestné čin-
nosti, zejména kyberkriminality, drogové a jiné
závislosti, způsobující možné nežádoucí či
trestné chování. Cílem je zapojit do nových
způsobů prevence veřejnost, rozšiřovat a lépe
využívat moderní technologie,“ vysvětluje To-
máš Svačina, manažer prevence kriminality
Městské policie (MP) Jablonec nad Nisou. 

Součástí prevence jsou například besedy
s dětmi, mládeží i seniory. „Chtěli bychom se
podílet na resocializaci pachatelů a na preven-
ci kriminality dětí a mládeže. V tom nám hodně
pomáhají např. asistenti prevence kriminality,
kteří znají prostředí i komunitu,“ tvrdí Svačina.
Asistenti prevence kriminality v Jablonci pra-

cují od roku 2015, v rámci městského progra-
mu na ně MP získávala finanční prostředky
z dotačního programu Ministerstva vnitra (MV).
V letech 2017–2021 monitorovali dva asistenti
sociálně vyloučené lokality, kam spadaly ze-
jména ulice Dlouhá, Horská, Revoluční, Rýno-
vická, Liberecká, Na Vršku, Podzimní, Pod
Skalkou, Dolní a Mírové náměstí, autobusové
a vlakové nádraží, zastávky tramvaje, ubytov-
ny, městské parky a okolí přehrady. Postupně
příslušná komise prevence kriminality ve měs-
tě vytipovala 26 lokalit se sociálním vylouče-
ním, v polovině roku 2021 zůstaly ve sledování
dvě z nich s různou intenzitou problémů. Jejich

obyvatelé žijí v nájemních bytech, mají ne-
vhodné hygienické i společenské návyky, hlav-
ními problémy jsou spory o užívání veřejných
prostor nebo hromadění nepořádku.

V období 2017–2021 měla kriminalita v Jab-
lonci nad Nisou klesající tendenci, zlom přišel
v roce 2022. „Počet trestných činů se snížila
v době pandemie, důvodem poklesu byly zřej-
mě rozsáhlé restrikce. Mírně však stouply na-
příklad případy krádeže vloupáním a podvodů
zejména v internetovém prostředí, ale i výtrž-
nictví,“ konstatuje Tomáš Svačina. 

Pachatelé jabloneckých trestných činů vychá-
zejí ze dvou rizikových skupin – nezletilí do
14 let a recidivisté. Ke krizovým kriminálním
místům patří podle analýzy centrum města, na
druhém místě je sídliště Mšeno, zvláště okolí
přehrady a areálu v Břízkách, a třetí oblastí na
žebříčku nápadu trestné činnosti je Žižkův
vrch. Daleko klidnějšími oblastmi jsou Vrko-
slavice a Rýnovice. 

„Jako nejohroženější skupina se jeví senioři,
za vysoce ohrožené považujeme též osoby
s různým postižením, fyzickým či mentálním,
a příslušníky různých národnostních, etnic-
kých či náboženských menšin, i když útoky na
ně jsou v Jablonci spíše nahodilé,“ uzavírá ma-
nažer prevence kriminality MP Jablonec n. N.
Tomáš Svačina. (jn)

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Nová pravidla pro předzahrádky v centru
Každý rok statutární město Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na proná-
jem části Mírového náměstí pro předza-
hrádky. Letos je v podmínkách několik novi-
nek: počet zahrádek a vzdálenost kamenné
provozovny.

Předzahrádky je možné ve městě otevřít až po
jarním úklidu, tedy od dubna, otevřené mohou
být do konce října. Plochy pro ně jsou vymeze-
né, zájemci o ně musí soutěžit a v případě vět-
šího počtu zájemců bude rozhodujícím krité-
riem nabídnutá cena.

„Už když zájemci podávali žádost o umístění
zahrádky, museli mít zkolaudovanou a fungující
kamennou provozovnu, která se zabývá posky-
továním pohostinských služeb, vzdálenou do
100 metrů od zahrádky a s adekvátním sociál-
ním zařízením pro návštěvníky,“ říká náměstek
pro správu majetku města Petr Roubíček s tím,
že minimální nájem je stanovený ve výši 100
korun za metr čtverečný a rok, pokud bude
součástí zahrádky i stánek, tak za něj poplatek
činí 1 500 Kč za metr čtverečný a rok. Město na
Mírovém náměstí nabídlo k pronájmu tři plo-
chy, každou o výměře 108 m2. (red)

Ilustrační foto wikipedia.org
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Oddělení cirkulární ekonomiky naplánovalo
na rok 2023 několik akcí.

Svoz bioodpadu, velkoobjemového 
a nebezpečného odpadu

Díky velkokapacitním kontejnerům, které
město v roce 2018 pořídilo z dotace Evropské
unie v rámci Operačního programu Životní pro-
středí, se v uplynulých letech mohl častěji svá-
žet bioodpad ze zahrad. V nadcházejícím roce
bychom v této činnosti, která se mezi obyvateli
těší značné oblibě, rádi pokračovali. Kontejnery
na bioodpad budou přistavovány v různých lo-
kalitách města od začátku dubna do listopadu. Na
podzim plánujeme posílení svozů bioodpadu.
V průběhu roku 2023 proběhne svoz bioodpadu
celkem 17krát. Časový rozpis svozů a seznam
jednotlivých stanovišť bude vždy zveřejněn na
stránkách města a v Jabloneckém měsíčníku.

V dubnu a v prosinci je v plánu svoz objem-
ného odpadu. Svoz nebezpečného odpadu pro-
běhne jako tradičně poslední květnovou a po-
slední říjnovou sobotu. 

Přehled akcí 2023

Svoz nebezpečného odpadu:
27. 5. a 28. 10.

Svoz objemného odpadu:
30. 3. a 7. 12.

Svoz bioodpadu: (soboty, 17x)
1. 4., 15. 4., 29. 4., 20. 5., 10. 6., 24. 6., 22. 7., 19. 8.,
9. 9., 23. 9., 7. 10., 14. 10., 21. 10., 28. 10., 4. 11.,
11. 11. a 18. 11.

Projekt Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jab-
lonci nad Nisou byl spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životního prostředí.

Sběrné dvory
Občané města mohou celoročně využívat pro
odložení svého odpadu síť sběrných dvorů
a sběrných míst. Přehled odpadů, které je možné
odevzdat v jednotlivých sběrných místech, je
uveden v tabulce. Další informace k odpadové-
mu hospodářství naleznete na webových strán-
kách města v záložce životní prostředí a odpady.

• sběrný dvůr Smetanova – tel. 493 645 111
pondělí–pátek 8.00–17.00 hodin
sobota 8.00-14.00 hodin

• sběrný dvůr Proseč – tel. 493 645 200
pondělí, středa, pátek 7.00–14.30 hodin
úterý a čtvrtek 7.00–17.30 hodin
sobota 8.00–14.00 hodin

• sběrné místo Dalešická, Kokonín
vždy v sobotu 8.00–12.00 hodin

• sběrné místo Belgická – tel. 602 348 507
pondělí–neděle 8.00–18.00 hodin

• sběrné místo Želivského – tel. 483 710 955
pondělí–neděle 7.30–12.00, 12.30–19.00 hodin

Sběrný dvůr
Proseč ano ano ano ne ano

objemný 
odpad

DRUH ODPADU PŘIJÍMANÉHO VE SBĚRNÉM DVOŘE

bioodpad stavební 
odpad

nebezpečný
odpad

elektro-
zařízení

separovaný
odpad

jedlé oleje
a tuky

Sběrný dvůr
Smetanova ne ne ne ano ano ne

Sběrné místo
Dalešická
Kokonín

ano ano ano ano ne

Sběrné místo
Belgická ano ano ne ano ano papír, kovy

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔
Sběrné místo
Želivského ano ano ne ne papír, kovy✔ ✔ ✘ ✔ ✘

✔ ano✔
ano✔
ano✔
ano✔
ano✔

opětovně
použitelné

výrobky

ano✔
ano✔
ne✘
ne✘
ne✘

✘

✘

ano

ne

Nádoby na tříděný odpad i pro podnikatele
Na stránkách měsíčníku pravidelně přináší-
me informace o odpadech, ale většinou se tý-
kají občanů, tedy nepodnikajících fyzických
osob. V tomto čísle se pro změnu zaměříme
na podnikatele. 

I při jejich činnosti totiž vzniká odpad a je po-
třeba s ním správně naložit. Původce odpadu je
povinen odpady třídit podle druhů a kategorií,
shromažďovat je odděleně, zajistit jejich před-
nostní využití, zabezpečit je před odcizením nebo
únikem, vést evidenci odpadů apod. Dodržo-
vání povinností při nakládání s odpady podni-
kajících subjektů je kontrolováno a v případě
pochybení může být pokutováno. Maximální
výše pokuty udělené za porušení zákona
541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, do-
sahuje 25 000 000 Kč.

Podnikatelé mohou odpady odevzdávat pouze
osobám, kterým byl krajským úřadem udělen
souhlas k provozování zařízení (včetně mobil-
ních) k využívání, odstraňování, sběru nebo vý-
kupu odpadů. Každý je povinen si nejprve zjis-
tit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich
převzetí oprávněna (seznam oprávněných osob
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/). Do doby
předání odpadu k tomu oprávněné osobě musí

původce s odpady nakládat dle jejich skuteč-
ných vlastností, zejména při zohlednění nebez-
pečných vlastností produkovaného odpadu.

Pokud původce odpadu produkuje komunální
odpad nebo stavební a demoliční odpad, musí mít
jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno
s oprávněnou osobou smluvně (písemnou smlou-
vou) ještě před okamžikem vzniku odpadu. 

Přehled povinností původce odpadu obsahují
především ustanovení § 13 a 15 zákona č.
541/2020 Sb., o odpadech.

Zapojení se do systému města
Původce odpadu, tj. právnická nebo podnikající
fyzická osoba, která produkuje komunální od-
pad nebo odpady z obalů z papíru, plastů a skla
může zajistit řádné nakládání s tímto odpadem
a jeho následné využití nebo odstranění zapo-
jením se do systému nakládání s komunálním
odpadem, který organizuje město. 

Město Jablonec nad Nisou umožňuje podni-
katelům zapojení pouze s vybranými tříděnými
odpady z nevýrobní činnosti: papír, bílé a ba-
revné sklo, plasty a nápojové kartony. Nabízí mož-
nost přistavení samostatných nádob o objemu
120 l, 240 l, popř. 1 100 l na adresu provozovny
pro uvedené komodity odpadu. Jednotkové ce-
ny jsou odvislé od objemu nádoby a příslušné
frekvence jejího vývozu (ceník je zveřejněn na
webu města). V případě menších provozoven,
které mají do pěti zaměstnanců a nemají pros-
tor k umístění nádoby ve své provozovně, nabí-
zíme rovněž možnost využití veřejných stano-
višť na tříděné komodity za paušální měsíční
poplatek na zaměstnance. 

Podmínkou zapojení se do systému je uzavření
písemné smlouvy s městem. Smlouva určuje bliž-
ší podmínky zapojení původce odpadů do systé-
mu, tedy zejména způsob svozu odpadu, četnost
svozu, druhy sváženého odpadu a cenu svozu.
Pokud původce odpadu předá do systému měs-

ta veškerý komunální odpad, který produkuje,
nemusí již ve vztahu k tomuto odpadu vést prů-
běžnou evidenci odpadů ani plnit ohlašovací
povinnosti podle zákona č. 541/2020 Sb., o od-
padech. Získává tak nezanedbatelnou úlevu
z administrativy spojené s produkcí odpadů.
Ostatní povinnosti původce odpadu však musí
být plněny danou osobou i v případě zapojení
se do systému města. 

Bez písemné smlouvy s městem není mož-
né obecní systém využít. Není proto například
možné, aby původce odpadu odkládal vytřídě-
né složky komunálního odpadu na veřejných
stanovištích (sklo, plasty, papír a lepenka, kovy,
nápojové kartony) určených pro odpad od fy-
zických osob nepodnikajících. Rovněž není mož-
né směsný komunální odpad produkovaný pů-
vodcem odpadu v nebytovém prostoru bytového
domu odkládat do sběrných nádob určených
pro obyvatele takového domu. Zneužití obecní-
ho systému bez písemné smlouvy s městem je
přestupkem (§ 121 odst. 2 písm. o) zákona o od-
padech), za nějž je možné uložit původci odpa-
du pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

Bližší informace k této problematice lze najít
na internetových stránkách města (Životní pro-
středí → Odpady → Odpady pro podnikatele).

■ Kalendář odpadového hospodářství 2023

Příklad přeplňování veřejných stanovišť 
podnikatelským odpadem

ano
(pouze obaly)

I podnikatelé mají možnost získat od města 
nádoby na tříděný odpad.
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Ředitelku školy napadl slovně i fyzicky
Muži, který slovně i fyzicky napadl ředitelku
základní školy, policisté sdělili podezření
ze spáchání dvou trestných činů. Policisté
z Obvodního oddělení v Jablonci nad Nisou
ve zkráceném přípravném řízení vedeném
do 48 hodin sdělili čtyřicetiletému muži po-
dezření ze spáchání trestných činů výtržnic-
tví a nebezpečné vyhrožování, kterých se do-
pustil tento týden ve středu v jedné základní
škole v Jablonci nad Nisou.

Podezřelý tehdy odpoledne kolem půl třetí ho-
diny vtrhl s velkou agresí do ředitelny, kde za
sebou zavřel dveře. Následně nejprve slovně
a poté i fyzicky napadl ředitelku. Poté z kance-
láře odešel a ještě v prostorách školy velmi vul-
gárními výrazy napadal jak paní ředitelku, tak
i jejího zástupce, který se jí zastal. K osobě pa-
ní ředitelky neustále vykřikoval urážky, nadáv-
ky a výhružky. Během tohoto incidentu si ještě
vyhrnul bundu, aby bylo vidět, že má u sebe
v kalhotách zasunutou zbraň. Poté ji rukou po-
vytáhl, aby jasně naznačil, že je ozbrojen. V té

době tomuto jednání byli přítomni ještě další
učitelé a několik nezletilých žáků školy.

Potom podezřelý společně s dalším mužem,
který ho do školy jen doprovázel, z budovy ode-
šel. Pracovnice školy během incidentu věc
oznámila telefonicky městským strážníkům,
kteří na místo ihned vyslali svoji hlídku, které
se podařilo agresivního muže se zbraní nedale-
ko školy zadržet. Poté ho předali k dalším úko-
nům policistům z Obvodního oddělení PČR v Jab-

lonci nad Nisou, které přivolali na místo udá-
losti.

Policejní hlídka muže zadržela a umístila do
cely. Během provedených úkonů u něj zajistila
plynovou pistoli. Důvody jednání podezřelého
souvisely s docházkou jeho dítěte do základní
školy.

Ještě týž den proběhlo v rámci zkráceného
přípravného řízení vedeného do 48 hodin soud-
ní zasedání, v rámci kterého soudce Okresního
soudu v Jablonci nad Nisou podezřelého pravo-
mocně potrestal a propustil ze zadržení na svo-
bodu. Paní ředitelka ZŠ Pasířská Jitka Štovíčko-
vá na tuto skutečnost reagovala slovy: „Velmi
děkuji zasahujícím městským strážníkům, kte-
rým se podařilo téměř okamžitě muže zadržet.
Stejně tak děkuji všem policistům, kteří se po-
díleli na zpracování celého případu ve zrychle-
ném zkráceném přípravném řízení, díky kterému
mohl být zadržený muž ve velmi krátké době
postaven před soud a za své jednání potrestán.“

(ds)

Štěpán Matek: Musíme zlepšit ekonomiku
provozu a nevyhazovat peníze
Bývalý jednatel společnosti Sport Jablonec,
s. r. o., Jan Ullmann loni v říjnu rezignoval
na svou funkci, a to k 31. 12. 2022. Na začát-
ku listopadu se sešla dozorčí rada, aby se se-
známila se stavem společnosti a přípravou
rozpočtu na rok 2023. K zachování plynulé-
ho provozu všech sportovišť byl jmenován
dočasný jednatel společnosti do doby vyhlá-
šení výběrového řízení. To by mělo proběh-
nout letos v listopadu. 

Jakmile dozorčí rada společnosti Sport, kterou
tvořili Štěpán Matek, Petr Roubíček a Vladimír
Opatrný, obdržela rezignaci dosavadního jed-
natele Jana Ullmanna, začala jednat. Od jedna-
tele si 4. listopadu vyžádala zprávu o aktuálním
stavu společnosti zejména s ohledem na sesta-
vování jejího rozpočtu na rok 2023. Harmo-
nogram i instrukce k úplnému sestavení rozpo-
čtu obdržel jednatel Ullmann začátkem října
a první čtení rozpočtu mělo dle harmonogramu
proběhnout 16. 11. 2022. Tehdejší jednatel však
předložil dozorčí radě neúplný návrh rozpočtu

bez započítaných nákladů na energie a ostatní
položky byly pouze překopírované z návrhu
rozpočtu na rok 2022. Dále dozorčí radu infor-
moval o řadě neřešených technických a perso-
nálních problémů uvnitř společnosti a o spor-
tovištích, jež spravuje. V rámci předávání agend
dozorčí rada Janu Ullmannovi uložila předložit
dopracovaný rozpočet včetně aktualizovaných
provozních nákladů a zajistit kroky k nápravě
nedostatečné personální struktury na sporto-
vištích, zejména na zimním stadionu.

Během listopadu se však situace ve vedení
společnosti nelepšila a nebylo možné v tom sta-
vu setrvat do konce kalendářního roku, jelikož
by to mohlo ohrozit provozuschopnost všech
sportovišť sloužících sportovním oddílům i ši-
roké veřejnosti v Jablonci nad Nisou. Proto byl
Jan Ullmann 5. 12. 2022 z funkce odvolán.

Celou situaci bylo potřeba naléhavě řešit. Do
funkce jednatele byl dočasně jmenovaný Ště-
pán Matek a dostal jednoznačný úkol: zajistit
plynulý provoz společnosti po změně vedení,
dopracovat rozpočet, provést nutné organizační

změny, a to jak uvnitř společnosti, tak směrem
ven k uživatelům i veřejnosti, a připravit otev-
řené výběrové řízení, které by mělo proběhnout
v listopadu tohoto roku. Dnem jmenování do
funkce opustil Matek dozorčí radu a jeho místo
v ní zaujala Jitka Skalická.

„Rád bych fungování společnosti přiblížil sku-
tečným potřebám zejména sportovních oddílů,
které se starají o mládež a jsou na městských
sportovištích závislé. Dále je potřeba provoz spo-
lečnosti ekonomicky zefektivnit, protože i vzhle-
dem k cenám energií není možné, aby takto na-
dále fungovala. Pokud nechceme přenést zvýšené
náklady na energie v plné výši právě na uživa-
tele, musíme zlepšit ekonomiku provozu a ne-
vyhazovat peníze oknem. Další prioritu vidím
v novém nastavení spolupráce s magistrátem
při obnově majetku a v investicích tak, aby se
konečně zastavil trend dlouhodobého chátrání
městských sportovišť,“ dodává dočasný jedna-
tel společnosti Sport Jablonec, s. r. o., Štěpán
Matek.

(red)

Ze Sokolky bude nově Krajanka
Komunitní centrum Sokolka funguje v Jab-
lonci od jara 2022 a po roce se stěhuje do no-
vých prostor v ulici Generála Mrázka. Vyuču-
je se tu čeština, řeší se problémy s úřady, ale
hlavně si tu hrají děti a setkávají se tu rodiny,
které do Jablonce vyhnala válka na Ukrajině.
Centrum pro ukrajinské rodiny, které bude
na novém místě, ponese i nový název – Kra-
janka.

„Sokolka (nově Krajanka) prožívá náročný prv-
ní rok existence. Vznikla velmi spontánně, když
se spojilo několik jabloneckých spolků a orga-
nizací. Ty požádaly obyvatele Jablonce o pomoc
s vybudováním komunitního centra, které se
postará o více jak 2 000 lidí z Ukrajiny. Ti přišli
do jabloneckého okresu většinou jen s pár
osobními věcmi v tašce. Díky obrovské vlně so-
lidarity se podařilo Sokolku během jediného

týdne kompletně vybavit, zajistit sbírku obleče-
ní i jídla a z původně nadšeneckého projektu se
brzy stala fungující organizace, kterou si vede-
ní města vybralo jako oficiální místo pro práci

s rodinami z Ukrajiny,“ říká Veronika Iblová
z centra.

Po roce fungování v suterénu jablonecké so-
kolovny, kde začíná dlouho plánovaná rekon-
strukce, se centrum stěhuje na novou adresu
v ulici Generála Mrázka 4. Součástí stěhování
je i změna názvu na česko-ukrajinské centrum
Krajanka. „V Krajance budou i nadále probíhat
kurzy českého jazyka, adaptační kroužky pro
děti a zázemí pro setkávání ukrajinské komu-
nity,“ zmiňuje některé aktivity centra Iblová.

Centrum se otevře slavnostní vernisáží port-
rétů rodin žijících v Jablonci s názvem Daleko
od domova 18. února od 18 hodin v prostorách
centra a sousedící La Kavárny.

Více informací získáte od Veroniky Iblové na
telefonním čísle 605 214 995 nebo na e-mailu
sokolkajbc@gmail.com či na webové stránce
www.fb.com/sokolkajbc. (end/vi)

Komunitní integrační centrum Sokolka 2022

Foto archiv MMJN
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Rada města Jablonec nad Nisou v souladu
s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje kon-
kurzní řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec
nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvko-
vá organizace.

Nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. 8. 2023

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ře-
ditelky: vzdělání, pedagogická praxe a další
předpoklady dle zákona č. 563/2004 Sb., o pe-
dagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů: plná
způsobilost k právním úkonům; odborná kvali-
fikace pro přímou pedagogickou činnost; ob-
čanská a morální bezúhonnost; zdravotní způ-
sobilost; prokázání znalosti českého jazyka;
délka praxe spočívající ve výkonu přímé peda-
gogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou
jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobné-
ho zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v čin-
nosti ve výzkumu a vývoji v souladu s § 5 odst. 1
zákona o pedagogických pracovních.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ře-
ditelky: znalost problematiky řízení školství
a příslušných právních předpisů; výkon přímé
pedagogické činnosti v rámci pracovně-právní-
ho vztahu v délce minimálně čtyři roky v po-
sledních deseti letech; osobnostní předpoklady
pro pracovní místo ředitele/ředitelky školy, ze-
jména řídící, organizační a komunikační
schopnosti; zkušenost s řízením velkého kolek-
tivu výhodou.

Náležitosti přihlášky do konkurzního říze-
ní: název konkurzního řízení; jméno, příjmení,
titul; datum a místo narození; státní přísluš-

nost; místo trvalého pobytu, příp. korespon-
denční adresa; telefon, e-mail; datum a podpis
uchazeče.

Splnění předpokladů pro výkon činnosti
ředitele/ředitelky školy uchazeč doloží do-
kumenty, které budou přílohou přihlášky ke
konkurznímu řízení (vzory ke stažení na
www.mestojablonec.cz):
– úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém
vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vy-
svědčení o státní zkoušce nebo dodatku k di-
plomu, případně úředně ověřenou kopii jiného
dokladu o úspěšném ukončení studia dokláda-
jící získání odborné kvalifikace; originál potvr-
zení vydaný posledním zaměstnavatelem o cel-
kovém průběhu všech zaměstnání (včetně uve-
dení pracovního zařazení a přesného časového
vymezení), ze kterého bude rovněž patrný vý-
kon přímé pedagogické činnosti v pracovně-
právním vztahu; originál strukturovaného pro-
fesního životopisu (opatřený datem a podpisem
uchazeče); originál lékařského potvrzení
o zdravotní způsobilosti k výkonu daného pra-
covního místa, které nesmí být starší než dva
měsíce; originál vlastního nástinu koncepce
dalšího rozvoje školy (max. 4 strany formátu
A4) včetně čestného prohlášení o vlastním au-
torství koncepce; originál výpisu z evidence
Rejstříku trestů ČR, který nesmí být starší než
tři měsíce; originál čestného prohlášení o plné
způsobilosti k právním úkonům.

Přihlášku, životopis, čestné prohlášení, pí-
semný souhlas a koncepci dalšího rozvoje
školy je nutné vlastnoručně podepsat.

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze
přihlášky doložené kompletními doklady.

Adresa pro doručení přihlášek: Magistrát
města Jablonec nad Nisou, oddělení školství –
Alena Purmová, Mírové náměstí 19, 466 01
Jablonec nad Nisou.

Způsob a termín podání přihlášky: přihláš-
ku s požadovanými doklady lze zaslat doporuče-
ně na uvedenou adresu nebo donést v uzavřené

obálce osobně na podatelnu MMJN, popř. OŠK
(rozhodující je datum a čas doručení).

Termín: nejpozději do pátku 31. března 2023
do 12.00 hodin.

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

Konkurzní komise bude posuzovat vhod-
nost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na
základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměře-
ného zejména na pedagogické aspekty práce
ředitele školy, pedagogickou koncepci uchaze-
če, jeho představy o vedení pedagogického sbo-
ru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdě-
lávání a schopnost koncepční práce v oblasti
školství, výchovy a vzdělávání. Uchazeči mo-
hou být hodnoceni i na základě jiného nástroje
personálního výběru, než je řízený rozhovor
podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o ná-
ležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, ve znění pozdějších předpisů. Mohou
být využity psychodiagnostické nástroje zamě-
řené na osobnost vedoucího a jeho manažerský
styl. Sledované oblasti – pracovně motivační
orientace, pracovní chování, sociální kompe-
tence a psychická konstituce. V případě využití
psychodiagnostických nástrojů bude způsob
administrace upřesněn.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit kon-
kurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udá-
ní důvodu. 

Upozornění uchazečům: při zpracování
osobních údajů bude postupováno v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a rady EU
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fy-
zických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto úda-
jů (GDPR) a dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpra-
cování osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů. 

Případné dotazy na telefonu 483 357 270
(Zdeňka Květová), 483 357 315 (Alena Purmo-
vá).

■ Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Mozartova

Zápisy do ZŠ a MŠ prostřednictvím aplikací
Zápisy do základních a mateřských škol bu-
dou i v letošním roce probíhat za pomoci
webových aplikací, kde zákonní zástupci na-
leznou všechny potřebné informace a bude
možné v nich vygenerovat žádosti o přijetí,
popř. odkladu.

Ředitelé a ředitelky rozhodují o přijetí dítěte do
základní/mateřské školy v souladu se škol-
ským zákonem, OZV o školských obvodech ZŠ
a podle předem stanovených kritérií. Kritéria
a bližší informace budou dostupné ve webo-
vých aplikacích Zápis do ZŠ a Zápis do MŠ a na
webových stránkách jednotlivých škol. Bližší
informace k zápisům do ZŠ i MŠ budou zveřej-
něny v dalších číslech Jabloneckého měsíční-
ku.

Zápis do MŠ
https://zapisdoms.mestojablonec.cz/

Zápis do ZŠ 
https://zapisdozs.mestojablonec.cz

přehled termínů:
I. krok: generování žádostí

od pondělí 20. března 2023 bude
možné v aplikaci generovat žá-
dosti o přijetí, popř. o odkladu
povinné školní docházky

II. krok: příjem žádostí (ZÁPIS)
čtvrtek 13. dubna 2023 (v časech
určených ZŠ) – odevzdání vytiš-
těných a podepsaných žádosti
o přijetí, popř. odkladu včetně
povinných příloh do ZŠ. 

III. krok: zveřejnění výsledků zápisu
do 30 dnů od podání žádosti

přehled termínů:
I. krok: generování žádostí

od pondělí 24. dubna 2023 bude
možné v aplikaci generovat žá-
dosti o přijetí

II. krok: příjem žádostí (ZÁPIS)
čtvrtek 11. května 2023 (v ča-
sech určených MŠ) – odevzdání
vytištěných a podepsaných žá-
dosti včetně povinných příloh do
zvolené MŠ. 

III. krok: zveřejnění výsledků zápisu
do 30 dnů od podání žádosti

Zápis do ZŠ Zápis do MŠ

Ilustrační foto
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Pracovník odboru kancelář primátora
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
pracovník odboru kancelář primátora – re-
daktor/redaktorka oddělení pro komunikaci
s veřejností, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání; výborné komunikační schopnosti
(včetně písemného projevu); výborná znalost
českého jazyka; schopnost kreativní, systema-
tické a pečlivé práce; výborná znalost MS Office
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook); práce s vý-
početní technikou včetně znalosti sociálních sí-
tí a moderních médií; pečlivost, samostatnost,
spolehlivost, loajalitu, ochotu přijmout a schop-
nost řešit více úkolů, časová flexibilita; řidičský
průkaz skupiny B (výhodou).

Popis vykonávané práce: prezentace čin-
ností statutárního města Jablonec nad Nisou;
tvorba tiskových zpráv a článků pro Jablonecký
měsíčník; komunikace prostřednictvím sociál-
ních sítí; zastupování tiskové mluvčí.

Nabízíme: možnost dalšího vzdělávání; tvůrčí
prostředí; perspektivní zaměstnání; odpovídají-
cí platové podmínky a zaměstnanecké výhody
dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměst-
navatele na penzijní připojištění, příspěvek na

stravování, pět dní sociálně zdravotního volna),
pružnou pracovní dobu, pět týdnů dovolené;
možnost získání obecního bytu.

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

Přihlášky do 3. února 2023 do 11 hodin.

Referent odboru správního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici refe-
renta odboru správního (odborný referent
oddělení dopravně správních agend – zku-
šební komisař autoškol), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání v bakalářském studijním programu ne-
bo vyšší odborné vzdělání, nejlépe technického
zaměření; minimálně pět let netrestán soudem
nebo správním orgánem zákazem řízení moto-
rových vozidel; povinnost absolvovat základní
školení pro zkušební komisaře zakončené
zkouškou; držení řidičských oprávnění alespoň
skupin: A, B po dobu nejméně pěti let; držení ŘO
skupin C, D, T výhodou; dokonalá znalost pravi-
del silničního provozu, vč. právních předpisů
souvisejících s technickými požadavky na pro-
voz silničních vozidel; profesní zkušenosti sou-
visející s dopravní problematikou či dosavadní

praxe výhodou; komunikační schopnosti, aktiv-
ní přístup k řešení problémů; psychická odol-
nost proti stresu, časová flexibilita; uživatelská
znalost práce s PC (Microsoft Office).

Popis vykonávané práce: zkušební komisař
na úseku získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti řidičů motorových vozidel; výkon
státního dozoru ve věcech získávání a zdokona-
lování odborné způsobilosti k řízení motoro-
vých vozidel; administrativní činnosti spojené
s vedením registru řidičů; vedení správních ří-
zení ve věcech udělování, podmiňování, ome-
zování, odnímání a získávání řidičského opráv-
nění.

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

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem 1. 3. 2023, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 10. února 2023 do 11 hodin.

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

■ Personální inzerce

Žádosti o dotace lze podat do 15. března
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje dotační programy, v nichž lze žádat
o finanční podporu od 20. února 2023.

Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města
pro rok 2023 se týkají těchto oblastí: sociální
péče a zdravotnictví, výchova a vzdělávání dětí
a mládeže, kultura a volnočasové aktivity obča-
nů – zvláště dětí a mládeže (pravidelná celo-
roční činnost, kulturní akce) a sport a tělový-
chova (pravidelná celoroční činnost).

Žádosti se podávají na předepsaných formu-
lářích, které jsou dostupné na webových strán-
kách města: www.mestojablonec.cz/cs/magist-
rat/dokumenty/formulare.html. 

Originál žádosti podepsaný statutárním zá-
stupcem musí být podán v období od 20. února
do 15. března 2023 do 17.00 hodin následujícím
způsobem: osobně do Informačního střediska
Magistrátu města Jablonec nad Nisou v jeho
provozní době.

„Žádost musí být osobně předána nejpozději
v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj.
dne 15. 3. 2023 do 17.00 hodin. Za okamžik po-
dání žádosti se považuje čas, který bude na pře-
dané žádosti vystaven pověřeným úředníkem
Magistrátu města Jablonec nad Nisou,“ upozor-
ňuje Jiří Kubsch z odboru humanitního, který
má dotace na starosti.

Žádost lze zaslat také poštou na adresu Ma-
gistrátu města Jablonec nad Nisou, a to v řádně

uzavřené obálce označené nápisem Dotační
program (uvést přesný název dle příslušného
dotačního programu) a opatřené razítkem, pří-
padně podpisem uchazeče, je-li fyzickou oso-
bou, či jeho zástupcem, je-li právnickou oso-
bou. „Obálka musí být viditelně označena též
kontaktní adresou žadatele,“ doplňuje Kubsch.

Žádost musí být doručena nejpozději v po-
slední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne
15. 3. 2023 do 17.00 hodin. Za okamžik podání
žádosti se považuje čas, který bude na doruče-
né žádosti vystaven pověřeným úředníkem
Magistrátu města Jablonec nad Nisou. 

Adresa pro doručování žádostí: Magistrát
města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19,
466 01, Jablonec nad Nisou.

Zároveň musí být naskenovaný originál žá-
dosti včetně podpisu a všech příloh ve formátu
pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu
uvedenou v příslušném dotačním programu. Do-
ručení na e-mailovou adresu má pouze informa-
tivní charakter a nezakládá tak účinky podání
žádosti. Dále je možné žádost podat elek-
tronickou formou, a to následujícími způsoby: 

– prostřednictvím datové schránky MMJN se
zaručeným elektronickým podpisem ve formá-
tu pdf. Datová zpráva musí být podána nejpo-
zději v poslední den lhůty pro podávání žádostí,
tj. dne 15. 3. 2023 do 17.00 hodin. Za okamžik
podání žádosti se považuje čas podání (odeslání)
datové zprávy. ID datové schránky: wufbr2a

– e-mailem se zaručeným elektronickým
podpisem ve formátu pdf na e-mailovou adresu
epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být
zaslána nejpozději v poslední den lhůty pro po-
dávání žádostí, tj. dne 15. 3. 2023 do 17.00 ho-
din. Za okamžik podání žádosti se považuje čas
odeslání e-mailu. „Žádosti podané po uplynutí
lhůty nebude vyhověno. Termín podání žádostí
je od 20. 2. 2023 do 15. 3. 2023 do 17.00 hodin,“
zdůrazňuje termín Kubsch. Podrobnosti nalez-
nete v dotačních programech pro jednotlivé ob-
lasti a v Zásadách pro poskytování dotací a pe-
něžitých darů z rozpočtu statutárního města
Jablonec nad Nisou, které jsou k dispozici na
webových stránkách města.

(jk)

Záchranu památek podporuje Liberecký
kraj dotacemi také v roce 2023. Vyhlásil do-
tační program Záchrana a obnova památek
v LK, který se zaměřuje na zachování a ob-
novu movitých a nemovitých kulturních pa-
mátek a na restaurování kulturních pamá-
tek nebo jejich částí. Celkem je v programu
k dispozici 10,6 mil. korun.

O krajskou dotaci mohou žádat vlastníci kul-
turních památek na území Libereckého kraje,
případně fyzické či právnické osoby, které ma-
jí souhlas vlastníka kulturní památky s obno-

vou. Dotaci v rámci programu nelze poskytnout
na obnovu kulturních památek ve vlastnictví
Libereckého kraje nebo České republiky, žada-
telem tedy nemůže být ani příspěvková organi-
zace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj nebo
stát.

Žádosti je možné podávat do 15. února do 16 ho-
din. Minimální výše dotace je 40 tis. Kč, maxi-
mum může činit až 350 tisíc, což je 70 % způ-
sobilých nákladů projektu. 

Bližší informace: https://dotace.kraj-lbc.cz/pa-
matkova-pece/7-2-zachrana-a-obnova-pamatek-
v-libereckem-kraji-2023-d455604.htm.

■ Program kraje na obnovu památek 

Taneční a pohybové studio Magdaléna, foto Jiří Endler

Ilustrační foto Jiří Endler
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Pro meritis pro muzikanta a kronikářku
Poprvé ve svém funkčním období primátora
udělil Miloš Vele na Novoročním koncertě
v jabloneckém divadle v neděli 1. ledna 2023
večer dvě medaile Pro meritis. Za rok 2022 si
ji odnesla kronikářka, divadelnice, novinář-
ka a pedagožka Jiřina Polanská za dlouho-
leté působení v oblasti dramatického umění
včetně publikační činnosti a in memoriam
byla udělená také pedagogovi, sportovci,
skladateli a hudebníkovi Jiřímu Pecháčkovi
za dlouholeté působení v oblasti hudební
a vzdělávání. 

V úvodu Novoročního koncertu v Městském di-
vadle Jablonec nad Nisou poděkoval primátor
Miloš Vele všem přítomným za nelehký rok 2022
a připomněl 30. výročí samostatné České re-
publiky i 90. výročí činnosti nové radnice. Poté
předal dvě nejvyšší městská ocenění, která se
udělují za zásluhy o rozvoj města a jeho repre-
zentaci, za vynikající umělecká díla, vědeckou,
kulturní a sociální činnost, obětavé nebo dlou-
hodobé výchovné a pedagogické působení, pří-
kladné občanské činy i mimořádné osobní obě-
ti ve prospěch města a jeho občanů. 

„Také letos komise pro Pro meritis vybrala
osobnosti, které Jablonec nad Nisou velmi dob-
ře reprezentují daleko za jeho hranicemi. Ač-
koliv jednu medaili udělujeme in memoriam,
při předávání té druhé jsem naší dlouholeté
kronikářce velmi rád stiskl ruku,“ konstatuje
primátor Vele, který si myslí, že vyzdvihnout
nevšední osobnosti žijící v naší bezprostřední
blízkosti je důležité. „Mezi námi žijí lidé velmi

zajímaví, kteří dosáhli významných úspěchů
a jsou v různých oblastech lidské činnosti vyso-
ce cenění.“ 

Už nyní je možné zasílat návrhy na osobnos-
ti, jimž by mohla být na základě doporučení
pracovní skupiny udělená cena Pro meritis za
rok 2023. Nominace je možné posílat na e-mailo-
vou adresu matechova@mestojablonec.cz, a to
až do 30. června 2023. (red)

■ Držitelé ceny města 
Pro meritis a čestného občanství
• za rok 2011
Václav Vostřák
• za rok 2012
manželé Jana a Josef V. Scheybalovi (in memoriam)
Barbora Špotáková (čestné občanství)

• za rok 2013 
Jiří Dostál, Karel Pelant, Siegfried Weiss
• za rok 2014 
Václav Poláček (in memoriam)
Zdeněk Neruda (čestné občanství)

• za rok 2015
Otokar Simm, Jaroslav Hlubůček

• za rok 2016
Jan Strnad, Jan Vízek
• za rok 2017
Ivo Jörg, Pavel Šochman
• za rok 2018
Paul Rausnitz (čestné občanství in memoriam) 
Dobroslava Kricklová
• za rok 2019 
Ivan Ullsperger (in memoriam) 
Tomáš Pospíšil
• za rok 2020
Miroslav Čumpelík (in memoriam)
OS ČČK
• za rok 2021
Jan Krajník (in memoriam) 
Christa Petrásková

Jiří Pecháček 
se narodil na jaře roku 1934 v Praze, jako po-
volání si vybral dráhu pedagoga a první
školní roky působil na několika místech ve
středních Čechách, než zakotvil v Jablonci
nad Nisou. Do srdcí Jablonečanů se zapsal
hlavně jako vynikající hudebník. Zemřel
v roce 1999, cenu Pro meritis získal in me-
moriam za dlouholeté působení v oblasti hu-
dební a vzdělávání.

Byl výborný sportovec – atlet i hokejista. Vedle
sportu a pedagogické činnosti byla jeho největ-
ší láskou hudba - obojí pak spojil v Lidové ško-
le umění v Jablonci n. N. Protože nikdy nebyl ve
straně, a tak po srpnové okupaci vojsk Varšav-
ské smlouvy mu režim na dlouhých 20 let zne-
možnil, aby mohl stát za katedrou. Do školství
se vrátil až po listopadu 1989, kdy se stal ředi-
telem Základní školy Mozartova, kde působil
necelých pět let do svého odchodu do důchodu.
Po srdeční příhodě zemřel v říjnu roku 1999. 

Jiří Pecháček byl vynikající muzikant – v 60. le-
tech stál u zrodu Malého pěveckého sboru uči-
telů Liaz, který se později stal základem pro vy-
nikající smíšený sbor Janáček, jehož pak byl
i sbormistrem. Koncem 60. let stanul v čele Vel-
kého tanečního orchestru jabloneckého Kultur-
ního a společenského střediska. Mnozí určitě
vzpomenou i na svoje první krůčky na taneč-
ním parketu, protože právě jeho orchestr do-
provázel taneční kurzy. Díky iniciativě Jiřího
Pecháčka také řadu let probíhala v jablonec-
kém divadle soutěž amatérských zpěváků
O skleněný klíč města Jablonec. Organizačně
se podílel na mnoha dalších kulturních akcích
ve městě.

Když po 11 letech skončil jako kapelník jab-
loneckého orchestru, věnoval se práci v okres-
ním kulturním středisku a v 80. letech zazna-
menal i velký skladatelský úspěch – jeho hudba
doprovodila cvičení rodičů s dětmi na poslední
spartakiádě v roce 1985. 

Životní partnerkou Jiřího Pecháčka byla man-
želka Soňa a společně vychovali dva syny.

Jiřina Polanská 
je známá jako principálka, dramaturgyně, re-
žisérka, herečka, organizátorka a pedagožka
na poli loutkového i hraného divadla, mnoho
let pracovala ve sdělovacích prostředcích
a posledních 20 letech je kronikářkou nej-
mladšího statutárního města. Pro meritis zís-
kala za dlouholeté působení v oblasti drama-
tického umění včetně publikační činnosti.

Jiřina Polanská pochází z Jablonce n. N. – tatí-
nek byl prodavač, maminka mačkářka skla.
Vystudovala střední všeobecně vzdělávací školu
a v 70. letech začala pracovat jako úřednice fi-
nančního úřadu. Poté zamířila do redakce tehdej-
ších Novin Jablonecka, ačkoliv později mnoho-
krát změnily název, Jiřina Polanská v nich na
různých pozicích zůstala téměř celé čtvrtstoletí. 

V roce 1998 nastoupila jako pedagog volného
času do Domu dětí a mládeže Vikýř. Na přelo-
mu tisíciletí byla členkou správní rady jablonec-
kého městského divadla, pracovala v kulturní
komisi magistrátu a za dlouholeté vytváření
pozitivního obrazu města v oblasti kultury
a společenského života získala v roce 2016 me-
daili Gratias Tibi Ago.

Od dětství tíhla k divadlu a umění – už jako
desetiletá sama připravila první vlastní pásmo
k MDŽ pro babičky ze sousedství, na střední
škole byla zákonitě členkou tamního ochotnic-
kého souboru a začátkem 70. let už působila mezi
ochotníky Tylova souboru v jabloneckém Studiu
mladých. V roce 1980 založila a stala se princi-
pálkou, dramaturgyní, scénografkou i režisér-
kou loutkářského souboru Kubíkovo divadélko
v Jablonci, které se začátkem 90. let přeměnilo
ve spolek Vozichet. Od roku 1981 je vedoucí
dramaticko-loutkářského souboru jablonecké-
ho domu dětí, dnešního Vikýře.

Mnohdy upravovala text či pomáhala se scé-
nografií. Se soubory se účastní regionálních
i celostátních přehlídek. Na Loutkářské Chru-
dimi v roce 2010 získala cenu za autorské ucho-
pení textu a herectví. V rodinné loutkářské tra-
dici už také pokračuje její vnučka Jeanette.

Jiřina Polanská je optimistkou, která svojí
osobností prezentuje kulturu a umění v celé
kráse. Jak sama říká, celý život měla štěstí na
hezkou práci – a jako současná kronikářka
města v prvním zápisu roku 2023 také může
s trochou osobní hrdosti připsat: laureátka ce-
ny Pro meritis.

(jž)

Foto archiv rodiny

Foto Martin Kubišta
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Zvláštní prémii na J50 vyplatí 
Česká mincovna ve zlatě
Jizerská 50 je legendární závod, ve kterém se potkávají profíci
s hobby běžci. Je také stále živou vzpomínkou na 15 českosloven-
ských horolezců, kteří v roce 1970 zahynuli při zemětřesení v Peru
pod Huascaránem. Nejslavnější zimní český závod je již 20 let sou-
částí FIS Marathon Cupu, jeho tratě lákají čím dál víc slavných zá-
vodníků. Letos poprvé přibude zlatá prémie na 30. kilometru ne-
dělního závodu.

Česká mincovna je významným partnerem všech závodů ČEZ
Jizerská 50 již několik let. Letos, v roce 30. výročí nejen samostat-
né České republiky a české koruny, ale i trvání České mincovny,
se vedle tradičního sponzorství v podobě medailí pro každého
účastníka a stříbrné pro vítěze, připravuje i speciální Price money
za prémii na 30. kilometru hlavního závodu. „Prémii budeme prv-
ním třem závodníkům a závodnicím předávat ve zlatě, v podobě
zlatých investičních mincí Český lev,“ vysvětlila mluvčí mincovny
Lenka Klimentová. Foto archiv Česká mincovna

■ Vítání občánků
Sobota 21. ledna 2023
Zuzana Šilhánová, František Pa-
las, Lilien Jiráková, Julie Příkaz-
ská, Dominik Příkazský, Adéla
Šindelářová, Albert Šefl, Eliška
Prouzová, Vítek Škorpík ,Štěpánka
Masaříková, Jiří Detko, Alex Kryč-
falušij, Vítek Galík, Tobias Linhart,
Artur Šálek.

■ Výzva
Hasičský záchranný sbor Liberec-
kého kraje hledá nové příslušníky
do výjezdu. Noví hasiči jsou po-
třeba hlavně na Českolipsku, ale
také například na stanici v Tan-
valdu nebo v Turnově. Přijetí do
služebního poměru je možné dle
aktuálních volných míst i jinde po
Libereckém kraji. Ti, kteří by mě-
li zájem stát se profesionálním
hasičem, musí splnit následující
požadavky: věk minimálně 18 let,
české občanství, středoškolské
vzdělání s maturitou, trestní bezú-
honnost, zdravotní, osobnostní
a fyzickou způsobilost. Více infor-
mací na webu HZS LK.

Tradiční novoroční jízda cyklistů z Jab-
lonce a Liberce připomínala spíše prv-
ní jarní švih. Teploty atakující téměř
20 °C vylákaly 28 cyklistů. Peloton pro-
jel městem od Ostrého rohu k radnici,
kde pořídili každoroční společné foto.
Foto KC Pivovar Vratislavice

Ve čtvrtek 11. ledna se se konala
módní přehlídka Made in Jablonec. Na
ní se představilo 61 nových modelů od
19 týmů. Modelky předvedly unikátní
šaty a šperky, které korespondovaly
s tématem Dotek budoucnosti. Foto
Petr Zbranek

Poslední den roku se ve sportovním
areálu v jabloneckých Břízkách konal
premiérový krajský závod v běhu na ly-
žích. I přes mizerné sněhové podmín-
ky pořadatelé připravili kvalitní trať, na
které lyžařské naděje bojovaly o první
pohárové body. Foto Jiří Endler

■ Obrazem: Novoroční koncert 

Filharmonie Hradec Králové v čele se švýcarským dirigentem Kasparem Zehnderem zahájila letošní rok v jabloneckém divadle
tradičním Novoročním koncertem. Na něm zazněla hudba světových mistrů např. Johanna Strausse, Johanesse Brahmse, Franze Lehára, Bély Kélera či
Emmericha Kálmára. Glanc programu dodali Marion Grange (soprán) a Wolfgang Resch (baryton). Foto Martin Kubišta

Foto Zdeňka Vokatá

Ražbu mince si vyzkoušela i bývalá 
reprezentantka Alena Bartošová. 
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Sokolku nahradí Krajanka v ulici Gen. Mrázka
Zastupitelé schválili individuální dotaci spolku
Tatrhy, z. s., ve výši 250 tis. Kč. Spolek ji použije
v období leden–duben na integrační aktivity ko-
munitního centra Krajanka, které plynule navá-
že na chod integračního centra Sokolka. 

Nové komunitní centrum vznikne v ulici Gen.
Mrázka na místě centra Pixel. Otevřené bude 1. úno-
ra a určené zvláště ke spolupráci s válečnými
uprchlíky z Ukrajiny. „Cílem centra je podpora a po-
moc lidem z Ukrajiny. Krajanka zprostředkuje kon-
takt s okolními organizacemi, institucemi i majorit-
ní společností. Nabídne poradenství, podporu členů
komunity, výuku češtiny, tlumočení, společenské
aktivity i osvětu,“ popisuje náměstkyně pro oblast
humanitní Jana Hamplová a dodává, že součástí do-
tace je 20 tis. Kč na osobní náklady v rámci úvazků
pracovnic. „Ty budou k dispozici také magistrátu
k tlumočením a komunikaci s ukrajinskými občany.“ 

Nové dotační programy pro sport, kulturu, 
vzdělání a sociální péči
Každý rok zastupitelé projednávají a schvalují
zásady pro poskytování dotací a peněžitých darů
a dotační programy na podporu aktivit v oblasti
sociální péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělá-
vání, kultury a sportu z rozpočtu statutárního
města Jablonec nad Nisou. Stejně je tomu i pro
rok 2023. Na dotační programy je v rozpočtu aloko-
váno podobně jako v roce 2022 téměř 6 milionů
korun. 

Nové znění zásad je v aktualizované podobě na
webu města. Na stejném místě jsou zveřejněné
i jednotlivé dotační programy, které obsahují infor-
mace pro žadatele a formuláře žádosti ke stažení.
„Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných
v městském rozpočtu v dotačních programech na
podporu všech uvedených oblastí je identický jako
v roce 2022, tedy 5 719 tis. korun, přičemž maxi-
mální výše příspěvku může činit 80 % způsobilých
nákladů. Žádosti do všech dotačních programů se
přijímají shodně od 20. února do 15. března do 17
hodin a podpořené akce se musí zrealizovat v prů-
běhu tohoto roku,“ informuje náměstkyně Jana
Hamplová.

Magistrát chystá Portál Jablonečana
Statutární město požádá o dotaci na projekt pra-
covně nazvaný Portál Jablonečana z ITI v rámci

aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou. Ten se
bude realizovat po etapách, jeho cílem je přiblí-
žit úřad občanům a zjednodušit vyřizování co
největšího procenta záležitostí tak, aby lidé mu-
seli navštěvovat úřad co nejméně. 

Podnět k podání žádosti o dotaci z 29. výzvy pro-
gramu ITI na projekt Portál Jablonečana vzešel od
komise pro digitalizaci. 

„Jde o to, aby běžný občan co největší procento
svých záležitostí vyřídil z pohodlí svého domova
bez nutnosti zajít na úřad. Mnoho inspirací nachá-
zíme v podobných projektech, jako je Portál Pra-
žana, Plzeňský portál nebo ten v sousedním Liber-
ci,“ říká náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub
Chuchlík s tím, že projekt pro žádost o dotaci je při-
pravený, nyní je třeba stanovit priority, podle kte-
rých budou jednotlivé agendy digitalizované. „Pak
necháme detailně zanalyzovat procesy vybraných
agend, abychom byli schopní připravit úspěšnou
studii proveditelnosti projektu Portál Jablonečana
i následně zadávacího řízení,“ vysvětluje Chuchlík. 

Definitivní rozhodnutí, které projekty budou do
ITI aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou zařa-
zené, musí padnout v únoru. 

Občané by si adoptovali strom
Jablonec nad Nisou požádal o grant Nadace Part-
nerství, která vyhlásila výzvu Sázíme budouc-
nost, jaro 2023. Žádosti se přijímaly do 16. ledna,
rozhodnutí o hodnocení projektů padne 28. února.
Jablonec chce využít grant na výsadbu 14 stromů
v ulici Široká. Náklady jsou vyčíslené na 85 tis.
korun, doba udržitelnosti je 10 let. 

V grantové výzvě Nadace Partnerství je alokováno
2,8 mil. korun s tím, že maximální výše grantu je
150 tis. korun určených na výsadbu listnatých stro-
mů na veřejně přístupném místě. „Požádali jsme
o grant na výsadbu 14 jeřábů v ulici Široká v celko-
vé výši způsobilých výdajů 84 778 Kč,“ popisuje ná-
městkyně pro životní prostředí a strategii města
Lenka Opočenská a dodává: „Žádost vyšla od oby-
vatel ulice Široká. Do výsadby se místní OV Proseč
nad Nisou chce aktivně zapojit. Občané by si tzv.
„adoptovali“ svůj strom, o který se pak budou starat.
Pokud grant dostaneme a podaří se nám projekt
zrealizovat, získáme více zelené místo, poskytující
klid a stín, které zároveň odhluční rušnou silnici.“

(red)

■ Novoroční přijetí
v partnerském
Zwickau
Jablonecká náměstkyně primátora
Jana Hamplová se na počátku roku
zúčastnila tradiční akce v partner-
ském městě Zwickau – Novoročního
přijetí (obdoba jabloneckého novo-
ročního koncertu). Setkání bývá
první lednový týden v nádherném
secesním sále Neue Welt. 

Pozvánku dostane vždy kolem osmi
stovek lidí, mezi kterými jsou poslan-
ci, čestní občané a bývalí starostové
Zwickau i ti z okolních měst. Setkání
doprovází Zwickovsko-plauenská fil-
harmonie, která odděluje jednotlivé
části večera.

Primátorka Constance Arndt po svém
úvodním proslovu udělila čestné me-
daile. „Tentokrát je získali dva lidé.
Historik, odborník a poradce tamního
automobilového muzea Peter Kirchberg
a učitelka gymnázia Dorit Seichter,
která se ve Zwickau zasadila o inicia-
tivu Stolpersteine, tzv. kamenů zmize-
lých,“ říká Kateřina Hujerová z kance-
láře primátora statutárního města
Jablonec nad Nisou.

V průběhu večera byla také předsta-
vena smlouva, kterou se spojily dvě
kulturní instituce – divadla ze Zwickau
a ze 40 km vzdáleného města Plauen
(Plavno). Spojením tak divadla mají
dvě budovy, ale jeden soubor činoher-
ní, filharmonii a balet.

„Spolupráci Jablonce se Zwickau
lehce ochladila covidová pandemie,
ale věřím, že se vrátí do roviny dob
minulých, kdy jsme se vzájemně pot-
kávali na veletrzích a účastnili se spo-
lečných akcí partnerských měst,“ je
přesvědčena Jana Hamplová, náměst-
kyně primátora.

Spolupráce obou partnerských měst
má v různých oblastech různé úrovně.
Jablonečtí gymnazisté se např. účastní
Týdne mládeže partnerských měst, při
Českém dni na cvikovské univerzitě
měl koncert jazzový soubor pana
Vláška z jablonecké ZUŠ, Janáček na-
cvičil společně se sborem Sachsenring
Zwickau oratorium Jan Hus a prezen-
tovali jej ve Zwickau i v Jablonci. 

(red)

■ Most Pod
Kynastem
Město má připravený projekt rekon-
strukce mostu v ulici Pod Kynastem.
Předpokládaná hodnota zakázky je
necelých 6 mil. Kč včetně DPH, sta-
vět by se mělo od března do srpna,
realizace však souvisí se stavbou
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
a termínem výluky železniční do-
pravy. 

Připravený projekt se týká rekon-
strukce mostu v ulici Pod Kynastem,
který překlenuje železniční trať Li-
berec – Tanvald. Kvůli stavbě je třeba
na trati zastavit provoz. „Výluka želez-
niční dopravy je finančně náročná,
proto jsme se dohodli na společných
nákladech s ŘSD, které plánuje na to-
tožné trati ve stejném období opravu
mostu,“ uvádí náměstek pro rozvoj
a digitalizaci Jakub Chuchlík. (red)

Náměstkyně primátora statutárního města Jablonec nad Nisou Jana Hamplová s primátorkou Zwickau Constance Arndt.
Foto Kateřina Hujerová
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Na zahájení Jizerské 50 zazpívá Pokáč
Jizerské hory hostí největší sportovní udá-
lost roku a její zahájení si můžete užít
i v Jablonci nad Nisou! V pátek 10. února vy-
stoupí při této příležitosti na Mírovém ná-
městí písničkář Pokáč. 

„S organizátory závodu spolupracujeme již del-
ší dobu, loni u nás zahrála kapela Tata Bojs
a bylo to velmi vydařené zahájení, kterého se
zúčastnilo nejen velké množství diváků, ale ta-
ké vzácných hostů z řad bývalých úspěšných
sportovců. Letos bychom rádi navázali a věřím, že
se opět sejdeme ve velkém počtu. ČEZ Energy
fest s koncertem Pokáče začne před jablonec-
kou radnicí v pátek 10. února ve 20 hodin
a vstup bude zdarma,“ zve za organizátory Petr
Vobořil, ředitel Kultury Jablonec, p. o.

Doprovodný program chystá také kino Rad-
nice (od 17.00 promítání filmu Poslední závod
za zvýhodněné vstupné) a Dům Scheybalových,
kde je zdarma přístupná fotografická výstava
Jablonec město sportu.

Pokáč je český písničkář, který hraje na kyta-
ru a ukulele. V textech často humornou a sati-
rickou formou zpracovává témata obyčejného
života. Jeho videa mají na Youtube miliony
zhlédnutí, mezi jeho úspěchy se řadí 2. místo
v anketě Český Slavík v kategorii zpěvák, oce-

nění Platinová deska za prodej jeho studiových
alb či vyprodané Forum Karlín. 

Časový harmonogram zahájení 
pátek 10. února 2023
13.00–19.00 výstava Jablonec město sportu, 

Dům Scheybalových (zdarma)
17.00 film Poslední závod, kino Radnice

(zvýhodněné vstupné)
19.00 setkání olympioniků a hostů 

– pro zvané (restaurace Radnice) 
20.00 koncert Pokáč – ČEZ Energy fest,

Mírové náměstí (zdarma)
do 20.30 otevřen Křišťálový ráj

(Jungmannova 497/6)
21.00 afterparty DJ DaRoot, Klub Na Rampě 

(zdarma)
odjezd autobusu z Bedřichova do Jbc,
Mírové nám.: 19.15 (přímý spoj)

Pořádá Kultura Jablonec, p. o., a statutární město
Jablonec nad Nisou za finanční podpory Sku-
piny ČEZ.

Aktuální informace o akci najdete na webu
www.kulturajablonec.cz, podrobnosti o závodu
Jizerská 50 na webu jiz50.cz (rsch)Pokáč, foto Ivan Kašša

Vydejte se na průvod Po stopách Muhu
Letošní Jizerská 50 padesátkrát jinak se pře-
sune z centra města k přehradě a uskuteční
se v sobotu 11. února. Nejprve se naladíme
na letošní běh společně s korálkovou továrnou
G&B beads v areálu bývalé Silky a s Domem
dětí a mládeže Vikýř v zahradě Voltu, ná-
sledně pohovoříme na besedě s autory knih,
Davidem Vávrou a Štěpánem Kučerou, a poté
se vydáme na průvod Po stopách Muhu. 

V 18 hodin odstartuje průvod od jablonecké
hráze. Účastnit se mohou jen opravdoví odváž-
livci, kteří jsou připravení na střet se záhadným
duchem Muhu. Během letošní zimy bylo evido-
váno již pět hlášení o výskytu obrovského, ta-
jemného stvoření. První vyšetřování přivedlo
kriminalisty na stopu ducha Muhu. Nikdo za-
tím netuší, jak vypadá a zda je nebezpečný. Zdá
se ale, že záhadné stvoření se snaží zabránit
startu letošního závodu. Máme hlášení o ničení
běžkařských stop, vybrakování občerstvovacích
stánků či zlomených lyží. Varujeme proto účast-
níky letošní Jizerské 50 padesátkrát jinak, aby
během průvodu nesjížděli z vytyčené stopy a dba-
li bezpečnostních opatření. Ty jim budou sděle-
ny před startem v sobotu 11. února v 18 hodin
u jablonecké hráze. 

Před samotným průvodem proběhne od 16.30
hodin čtení a beseda s autory Davidem Vávrou
a Štěpánem Kučerou v salónku Pivovaru Volt.
První z autorů s námi bude sdílet intimní výpo-
věď o svém boji s nemocí, ve kterém se závod
Jizerská 50 stala motorem a vysněným cílem
při cestě za uzdravením. Architekt, spisovatel,
herec a sportovec David Vávra představí jednu

ze svých nových knih Hrejme dále… aneb jak
jsme přežili osobní katastrofu, kterou napsal
společně s hercem, moderátorem, hudebníkem,
scenáristou a pedagogem Alfredem Strejčkem.
Jedná se o inspirativní výpověď dvou mužů,
kteří díky síle své vůle a neutuchajícímu opti-
mismu bojují a dále žijí plné životy s nemoce-
mi, které je potkaly. Budeme moci vyslechnout
příběh o touze si opět zaběhnout Jizerskou 25. 

Druhý autor nahlíží se stoletým odstupem
vývoj oblasti Jizerských hor a události, které
předcházely založení závodu. Společně s kni-
hou Gablonz Jablonec a jejím autorem, noviná-
řem a spisovatelem Štěpánem Kučerou, se pře-
suneme do jizerských lesů. Nově vydaná kniha
je mozaikou příběhů, dobových vyprávění, no-
vinových článků, útržků z knih a autorových
poznámek, které spojuje a rámuje jizersko-su-
detská oblast Jablonce a jeho okolí.

V sobotu budou probíhat dílny pro děti od 9 do
12 hodin v továrně G&B beads u bývalé Silky,
kde si děti vyrobí kouzelné dalekohledy do prů-
vodu. Od 15.30 do 18 hodin budou v zahradě
Voltu probíhat aktivity pod taktovkou Vikýře –
Dej si 50 s Vikýřem, v rámci nichž si děti mimo
jiné vyrobí lampiony do průvodu. 

(as)

Jizerská 50 – doprava z Jablonce nad Nisou
Ve sobotu a v neděli 11. a 12. února 2023 bu-
de zajištěna přepravu účastníků a diváků
Jizerské 50 posílenými pravidelnými lin-
kami z Jablonce nad Nisou do Bedřichova
a zpět. Z provozních důvodů bude ve dnech
11. a 12. února linka č. 101 ukončena v za-
stávce Bedřichov, centrální parkoviště, spoje
nebudou obsluhovat zastávky Vládní cesta
a Maliník, otočka. 

Spojení Jablonce nad Nisou s Bedřichovem bu-
de zajištěno autobusovou linkou MHD č. 101
(Rychnov – Jablonec – Janov – Bedřichov) tak,
že do Bedřichova budou zajíždět i vybrané spo-

je, které běžně končí v Janově, případně budou
pravidelné spoje posilovány.

Sobota 11. 2. 2023 (závod na 25 km)
• Z Jablonce nad Nisou (zastávka Pražská):

v 6.11, 6.41, 7.11, 7.41, 8.11, 8.41 a dále dle jízd-
ního řádu linky MHD č. 101.

• Mimořádné spoje z Janova (zastávka Janov,
samoobsluha) do Bedřichova: 7.06 a 7.36.

Sobota 11. 2. 2023 (závod na 10 km)
• Z Jablonce nad Nisou (zastávka Pražská):

v 11.41, 12.11, 12.41, 13.11, 13.41 a dále dle
jízdního řádu linky MHD č. 101.

• Mimořádné spoje z Janova (zastávka Janov,
samoobsluha) do Bedřichova: 12.36 a 13.06.

• Z Bedřichova: dle jízdního řádu linky č. 101
a dále v 10.42, 11.12, 11.42, 12.12, 12.42, 13.12,
13.42, 14.12, 15.12, 15.42, 16.12, 16.42, 17.42,
18.42, 20.42 a 23.17.

Neděle 12. 2. 2023
• Z Jablonce nad Nisou (zastávka Pražská):

v 5.41, 6.11, 6.26, 6.41, 6.56, 7.11, 7.26, 7.41,
8.11, 8.41, 9.11 a dále dle jízdního řádu linky
MHD č. 101.

• Mimořádné spoje z Janova (zastávka Janov,
samoobsluha) do Bedřichova: 6.36 a 7.06.

Foto archiv 
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Nejen Dakar přijede do Eurocentra
Mezi únorové taháky programu v Eurocent-
ru patří oblíbený maškarní rej Babí hop, po-
řad Maroše Kramára a Vladimíra Kořena
nebo talk show Posedlí Dakarem. 

Během zimních měsíců se na parketě Euro-
centra vystřídají hlavně maturanti zdejších
škol. Po covidové pauze se obnovuje i tradice

maškarního reje Babí hop, který se koná hned
první únorový víkend (4. 2.). 

Ve čtvrtek 16. února míří do Jablonce zábav-
ná talk show Posedlí Dakarem. Martin Macík
s posádkou je připraven bavit tisíce fanoušků
českého motorsportu. V jabloneckém Eurocent-
ru budete mít jedinečnou možnost zhlédnout
výjimečné záběry z Rally Dakar 2023. Kromě
unikátního necenzurovaného dokumentu uvi-
díte naživo i samotné závodníky. Nikdo neví, co
se na nekonečných pouštích Saúdské Arábie
stane. Jisté ale je, že vy se to všechno dozvíte
z první ruky. A to od těch nejpovolanějších.

Další pozvánka, na 23. února, je určena příz-
nivcům TV pořadu Zázraky přírody. Čeká je ve-
čer s Marošem Kramárem a Vladimírem Ko-
řenem plný životních historek a zábavných
momentů z natáčení i mimo něj.

Na obě akce doporučujeme si včas zakoupit
vstupenky na recepci Eurocentra nebo online
na webu www.kulturajablonec.cz

A pokud byste rádi vyrazili raději na koncert,
pak si rozhodně nenechte ujít vystoupení pís-
ničkáře Pokáče. Zahraje u příležitosti zahájení

závodu Jizerská 50 v pátek 10. února. „Koncert
bude zdarma a uskuteční se z kapacitních důvo-
dů na Mírovém náměstí,“ upřesňuje za organi-
zátory Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec, p. o.

Na zajímavý program se můžete těšit
i v březnu – třeba v rámci Festivalu zážitků
Euroregion Tour 2023, který se v Eurocentru
koná 10. a 11. 3. (rsch)

Vladimír Kořen a Maroš KramárPosedlí Dakarem

Filmoví diváci opět našli cestu do kina
Po dvou hubených covidových letech, ve kte-
rých návštěvám kin virus příliš nepřál, se
v loňském roce návštěvnost opět zvedla a di-
váci si cestu do Jabloneckých kin našli. Do
kina Radnice, Junior a Letního kina přišlo
v roce 2022 více jak 50 tisíc filmových nad-
šenců.

„Jsme rádi, že se návštěvníci z Jablonce a okolí
vrátili do kin,“ pochvaluje si návrat diváků Adam
Goudy Kocian, vedoucí Jabloneckých kin. Toho
těší i fakt, že kromě zastřešených budov přišli
filmoví fanoušci v hojném počtu i do kina letní-
ho. „Za dva měsíce, kdy promítáme na letní
scéně, přišlo 4,5 tisíce diváků, což je úžasné čís-
lo,“ je přesvědčen Kocian.

Jablonecká kina pro diváky připravila dvacet
exkluzivních předpremiér. V kině Junior se
konaly tradiční filmové festivaly, v kině Rad-
nice pak návštěvníky lákal dnes už tradiční

KinoFest 2022, jenž byl z hlediska návštěvnosti
dosud nejúspěšnějším ročníkem.

„Naše jedinečné, druhé nejlepší 3D kino v re-
publice Jablonečané ocenili zejména při sledo-
vání Avatara. Po jeho zhlédnutí si domů odnesli
3 000 ks brýlí. Nezapomeňte si je uschovat a na
příští 3D projekce vzít s sebou,“ nabádá vedou-
cí kin. Mezi nejoblíbenější divácké taháky patří
cyklus BioSenior. „A proto letos rozjíždíme no-

vý cyklus pro rodiny – BioJunior, díky kterému
navrátíme kino Junior juniorům,“ říká s tro-
chou nadsázky Kocian.

Jablonecká kina nepromítají pouze filmy, ale
na plátně kina Radnice byly k vidění i lon-
dýnská Royal Opera House neboli londýnská
Královská opera a balet. V nabídce nechybí ani
promítání pro žáky a studenty. „Navštívilo nás
přes 4 000 žáků ze dvaceti škol z Jablonce a oko-
lí,“ pochvaluje si spolupráci se školami Kocian.

Vedení kin v součinnosti s městem pracuje
i na zlepšení zázemí pro diváky. Ve všech ki-
nech se zkvalitnila a obohatila nabídka občer-
stvení. V plánu je i zvýšit komfort při promítání
filmu. „Jedním z našich aktuálních plánů je vy-
měnit a získat a nové sedačky do kina Radnice.
To se nám zatím nedaří, ale pracujeme na tom
a věřím, že se to změní. To je nyní jeden z na-
šich nejbližších cílů,“ uzavírá Adam Goudy
Kocian. (end)

Krajčo v premiéře Všechny báječný věci
Městské divadlo Jablonec pro své diváky vybí-
rá ty nejnovější tituly pražských prestižních
scén. Horkou novinkou divadla Ungelt je mo-
nodrama Všechny báječný věci, které má k bu-
jarému smíchu daleko, v optimismu ale vyniká.

„Vypravěč sugestivně sděluje, jak se snažil pře-
svědčit svou depresivní matku, aby opakovaně
nepáchala sebevraždu. Rozhodl se jí proto napsat
seznam všech báječných věcí, které ho – a tedy
i nás – na tomto světě obklopují a pro které má

smysl žít,“ nastiňuje děj hry Radka Slížová,
dramaturgyně Městského divadla Jablonec nad
Nisou. Titul je z rodinné dílny manželů Kraj-
čových. Režisérka Karin Krajčo Babinská obsa-
dila do hlavní a jediné role Richarda Krajča.

Další novinkou, kterou jablonecká scéna při-
chystala na únor, je komedie Třináct u stolu se
Simonou Stašovou a Miroslavem Etzlerem
v hlavních rolích. „Komedie z dílny Agentury
Harlekýn slavila obrovský úspěch v Paříži, v Ří-
mě i po celé Evropě. Jak se bude líbit vám?“ tá-
že se dramaturgyně.

Aby novinek nebylo málo, má divadlo ještě
jednu do třetice. Divadlo Metro, které sází na re-
žijní produkce Antonína Procházky a které di-
váci znají například ze hry Dva nahatý chlapi,
nově nazkoušelo komedii Úvěr s Martinem Zou-
narem a Filipem Blažkem. Už v únoru ji máte
příležitost zhlédnout v jabloneckém divadle.

Dramaturgická nabídková skladba pamatuje
i na diváky jiných žánrů, proto se můžete těšit
na Bohemia balet a Taneční konzervatoř hlav-
ního města Prahy, a jejich provedení nejkrás-
nějších scén slavného baletu Don Quijote.

Příznivci vážné hudby jistě uvítají koncert čtyř
výjimečných muzikantů Prague Cello Quartet
a jejich úpravy nejznámějších muzikálových
melodií. V mnoha evropských zemích i v zámoří
kritikou vysoko ceněná klavíristka Jitka Čechová
pro svůj sólový koncert vybrala skladby V. No-
váka, J. Suka, L. Janáčka, J. Ježka a B. Smetany.

Fanoušky popu jistě potěší ze září loňského
roku přeložený koncert mladého talentovaného
zpěváka Adama Ďurici, který vešel poprvé ve
známost v prvním ročníku show Slovensko hle-
dá superstar. Dnes se řadí mezi nejúspěšnější
slovenské interprety.

Na všechny fandy moderního tance pak čeká
1. zimní X-dance show, zimní taneční pohád-
ka tak trochu jinak. „Nejmenší diváci se mohou
těšit na oblíbenou pohádku Maková panenka
a motýl Emanuel. Podle dědiců autorských
práv patří nastudování Liduščina divadla k nej-
lepším dramatizacím prozaických textů Václava
Čtvrtka včetně kultivovaného jazyka, kdy krás-
ná čeština je ozdobou pohádky a inspirací pro
malého i velkého diváka,“ uzavírá divadelní
pozvánku Radka Slížová. (rs, end)

Don Quijote

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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Hledají se obrazy a fotografie minulosti
Nejen při příležitosti některých letošních vý-
ročí se v Jablonci nad Nisou uskuteční výsta-
vy a další kulturní akce, v jejichž přípravě
může být organizátorům nápomocna veřej-
nost. Stačí se inspirovat následujícími řádky
a věnovat pozornost obrazům a fotografiím,
které máme doma. Někomu se pak možná
podaří obohatit některý z kulturních pro-
jektů a udělat radost jeho organizátorům
i návštěvníkům. A hlavně může prokázat cen-
nou službu samotným umělcům, jejichž díla
jsou často nedílnou součástí našich domovů.

Pokud se umělecká galerie chystá uspořádat
výstavu již nežijícího autora, může se spoleh-
nout na vlastní sbírky. Ty ale obvykle nestačí
k zaplnění výstavní síně, proto si galerie a mu-
zea umělecká díla navzájem půjčují. 

Umělci, kteří na dlouhý čas upadli v zapo-
mnění, jsou ve veřejných sbírkách jen zřídka
kdy zastoupeni. V takovém případě mají neoce-
nitelný význam soukromé sbírky budované
osvícenými sběrateli, kteří dokážou rozeznat
kvalitního tvůrce, ačkoliv se potýká s momen-
tální nepřízní osudu. Hodnotná soukromá sbír-
ka tak může být základem obsažné výstavy.

Často jsou však obrazy určitého autora roz-
troušené neznámo kde a slouží jako výzdoba
bytů či kanceláří. To rovněž platí o většině tvor-
by umělců z první poloviny 20. století na Jablo-
necku a v regionu Jizerských hor. Pokud chce
galerie některému malíři či sochaři uspořádat
výstavu, musí se mnohdy spolehnout na ocho-
tu a vstřícný postoj veřejnosti. 

Obrazy manželů Fleissnerových
V letošním roce připravuje Městská galerie MY
v Jablonci nad Nisou výstavu ke 120. výročí ma-
líře a grafika Richarda Fleissnera. Ten přišel do
Jablonce nad Nisou ve dvacátých letech minu-
lého století za svojí nastávající, malířkou Edith
Plischke, a stal se profesorem zdejší umělecko-
průmyslové školy. Krom pedagogické činnosti
se věnoval malířské a grafické tvorbě, která ne-
se znaky moderního umění své doby. V jeho dí-
le se často objevuje motiv mšenské přehrady,
přírodní scenérie i podobizny lidí. Organizátoři
výstavy uvítají jakékoliv informace o obrazech
Richarda Fleissnera i jeho ženy Edith Plischke
Fleissnerové, která malovala hlavně podobizny
a zátiší. 

Dva malíři z jedné rodiny
Jiným typem malířů byli Christian Gotthard
Hirsch a Franz Schier. Ti působili v první polo-

vině 20. století v Ji-
zerských horách, kam
se malíř Hirsch při-
stěhoval ze Slezska
a oženil se zde se sest-
rou Franze Schiera.
Oba malovali realis-
tické krajinné scené-
rie v duchu pozdního
romantismu. Většinou
používali kvašovou
techniku, proto jsou
jejich obrazy chráněny
sklem. Tvorba obou
autorů byla žádaná
a oblíbená v minulosti
a je i dnes, takže je-
jich obrazy Jizerských
hor a Krkonoš zcela
jistě visí v nejedné jab-
lonecké domácnosti.
Městská galerie MY
chystá výstavu zmí-
něných krajinářů na
podzim letošního ro-
ku a uvítá každou pomoc při hledání a doku-
mentování jejich obrazů. 

Roman Dressler a čtyři pohledy na město
Pátrání po obrazech určitého autora nemusí
souviset jen s přípravou výstavy. To je případ
malíře Romana Dresslera, vyhlášeného portré-
tisty, který se věnoval i jiným malířským žánrům.
Na přelomu dvacátých a třicátých let minulého
století vytvořil panoramatické obrazy – pohledy
na Jablonec nad Nisou ze čtyř světových stran.
Pro jednu z obnovených historických zaseda-
cích síní jablonecké radnice se vloni podařilo
získat rozměrný pohled na Jablonec od výcho-
du, z lesa pod Černou studnicí. Díky daru malí-
řova příbuzného přibyla ještě skica pohledu
z jihu od Dobré Vody. V jednání je nyní zapůj-
čení definitivní verze tohoto díla z majetku Čes-
ké spořitelny. Pohled na Jablonec nad Nisou ze
severu od Kynastu se podařilo vloni identifi-
kovat v jedné soukromé sbírce. Čtvrtý z obrazů,
pohled od západu, snad z Prosečského hřebene,
patří mezi ty obzvlášť hledané obrazy. Jeho ob-
jevení by bylo pěkným „dárkem“ jablonecké
radnici, která letos slaví 90 let od svého dokon-
čení. 

Devadesát let jablonecké radnice
V souvislosti se zmíněným výročím se chystají
různé kulturní projekty. Jedním z nich je výsta-

va fotografií zachycujících radnici během uply-
nulých 90 let. Snímky mohou zachycovat udá-
losti v okolí radnice i uvnitř budovy – ať už jsou
to slavnosti, svatby, sportovní klání či záznamy
všedního dne.

Pokud se rozhodnete pomoci zapůjčením ob-
razu či fotografie na výstavu nebo umožníte po-
řízení reprodukce, nebude to jen vaším dobrým
skutkem. Vždyť prezentováním díla na výstavě
se obvykle zvyšuje jeho reálná cena. 

Chcete-li pomoci, spojte se, prosím, s Městs-
kou galerií MY, nebo s kanceláří primátora.

Jablonec nad Nisou je jedním z mála statu-
tárních měst, které nemá instituci, jež by se vě-
novala uchování historické paměti obce. A tak
ji zastupují neziskové organizace, soukromí
sběratelé i jednotliví občané. Všem patří za pří-
padnou pomoc poděkování. 

JS / MGMY

Kontakty

Kancelář primátora 
matechova@mestojablonec.cz
tel. 483 357 321

Městská galerie MY
galerie-my@seznam.cz
tel. 483 356 202

Na Rampě zavzpomínají na Skoumala
Klub Na Rampě opět připravil skvělou úno-
rovou nabídku. Pestrá žánrová skladba při-
láká diváky všech generací.

Z koncertů zmiňujeme rockovou kapelu Jama-
ron v čele s charismatickou frontwoman Marií
Dostálovou. Dále za zmínku stojí společné tur-
né české punkové klasiky N. V. Ú. a Znouzect-
nost, místní skupiny Makule a Mandragoru,
Johna Silvera a Krásnou práci.

„Na jednoho z nejtalentovanějších a zároveň
nejskromnějších českých skladatelů Petra Skou-
mala zavzpomínají při příležitosti jeho nedoži-
tých 85. narozenin někdejší spoluhráči soustře-
dění v kapele Olin Nejezchleba & Malý Bobr,“
zmiňuje významnou akci Milena Bauerová, dra-
maturgyně Klubu Na Rampě.

Ani příznivci besed nepřijdou v únoru na
Rampě zkrátka. Jeden z našich nejúspěšnějších
himalájských lezců současnosti Honza Tráva

Trávníček uvede projekci nejúspěšnějších fil-
mů 39. MHFF Teplice nad Metují a pohovoří
nejen o výstupech na osmitisícovky v Pákistánu
a Nepálu. Jablonečan Zdeněk Skořepa přiblíží
výstupy v pamírských horách, s cestovatelkou
Radkou Tkáčikovou se posluchači projdou pěš-
ky s batohem Jordánskem. 

Na otázku Boj za klima nebo boj s klimatem?
bude odpovídat známý oponent oficiální, tzv.
klimatické politiky, Vítězslav Kremlík. 

Chybět nebude ani divadlo. „Pro dospělé za-
hraje liberecké Krátké a úderné divadlo Show
must go off!, pro děti divadélko Koloběžka vese-
lou pohádku plnou písniček o lvím králi, který
hledá svého synka a cesta ho nakonec zavede až
do cirkusu,“ přibližuje divadelní akce Bauerová.

Proběhne i pravidelný workshop afrického
bubnování na djembe, kvíz na Rampě a únor
zakončí setkání zájemců o dění ve vesmíru. 

(mb, end)
Petr Skoumal *1938, † 2014

Obraz Franze Schiera zachycující krajinu pod Ještědem
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■ Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

7. 2. /úterý/ 14.00 hodin
ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

7. 2. /úterý/ 17.00 hodin
TEMNÁ HMOTA
V astronomickém okénku Martina
Gembece pohovoříme o skryté látce,
jejíž povaha není astronomům přesně
známa. Dozvíme se také něco
o astronomu Fritzi Zwicky a o filmu
Fantom vesmíru.

14. 2. /úterý/ 14.00 hodin
MISTŘI EVROPSKÉHO
BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ
17. STOLETÍ
Druhá hodina přednáškového semestru
Virtuální univerzity třetího věku.

14. 2. /úterý/ 17.00 hodin
KORSIKA
S Ivanou Tomsovou vlakem,
autobusem, na mořském kajaku podél
pobřeží i pěšky s batohem po GR 20.

21. 2. /úterý/ 14.00 hodin
THAJSKO
Pravidelné promítání z cyklu
Na cestách kolem světa.

28. 2. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONECKÉ PASEKY POHLEDEM
KRONIK A PAMĚTNÍKŮ
Historii této části města hlouběji přiblíží
Jaroslava Slabá.

Čtenářská soutěž pro děti:
FANTASTICKÝ DENÍČEK 
KNIHOMOLA
V únoru na téma Knihomol skáče,
běhá, lítá, sportuje.
Více informací v oddílu soutěže na
webu knihovny. 

VÝSTAVY

OKOUZLENÍ PŘÍRODOU
Přírodní náměty v tvorbě žáků výtvar-
ného oboru ZUŠ Jablonec nad Nisou.
Výstava umístěna v prostoru schodiště.

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

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

3. 2. /pátek/
POLOLETKY BRNIŠTĚ 
Výlet do Brniště. Procházka po Stezce
hastrmanů a soch ve skalách aneb
Galerii v lese. Dále prohlídka zříceniny
zámku Velký Valtinov a Jablonného
v Podještědí, popř. zámku Lemberk. 

3. 2. /pátek/ 8.30–14.00 hodin
MODELÁŘSKÝ DEN
Přijďte si vyzkoušet stavbu papírových
modelů nebo modelu ze stavebnice
Merkur, cena: účastník kroužku
Modelářská dílna 50 Kč; veřejnost 150 Kč

3. 2. /pátek/ 8.00–16.00 hodin
ŘEMESLNÝ DEN
Řemeslný prázdninový den v ekocentru
v Eurocentru. Vyzkoušíme si umlít
obilí ručním mlýnkem, učesat surovou
vlnu, tkaní mnoha způsoby a filcování
suchou i mokrou technikou.

4. 2. /sobota/ 15.00–18.00 hodin
MAŠKARNÍ BÁL
Přijďte si zařádit a zatančit v maskách,
těšit se můžete na soutěže a hry. Akce
se koná v Klubu Woko, vstupné 100 Kč 

7. 2. /úterý/ 9.00–12.00 hodin
DOBROČINNÝ BAZÁREK
Přijďte si nakoupit pěkné kousky pro

sebe i své děti za drobný peníz a pod-
pořit tak dobrou věc. S sebou můžete
přinést i drobné dárky pro děti různého
věku (např hygienické a kosmetické
potřeby pro tpuberťáky, ale i zánovní
hračky pro menší děti). Pojďte s námi
podpořit potřebné, tentokrát terénní
program pro samoživitele v Jablonci
nad Nisou.

7. 2. /úterý/ 13.00–15.00 hodin
VALENTÝNSKÁ DÍLNA PRO
ŠKOLNÍ DRUŽINY
Valentýnské tvoření – vyrobíte si dárek
a uděláte radost někomu, koho máte
rádi.

10.–12. 2. /pátek–neděle/
HRAVÝ FITNESS VÍKEND
Pošlete děti užít si pestré fitness nálože,
užít si nejen hrátek a cvičení uvnitř
Vikýře, ale také venku. Kromě cvičení
nás čeká spousta her, výlet do Jizerek
nebo Krkonoš – bude záležet na počasí,
sněhových podmínkách a také naší
náladě.

13.–22. 2.
MASOPUSTNÍ STEZKA
Když se řekne masopust, lidem se vy-
baví hlavně pestrobarevné masky, ma-
sopustní průvod nebo třeba karneval.
Přijďte se do zahrady DDM Vikýř podívat,
s jakými tradicemi, zvyky a pokrmy se
masopust jako svátek jídla pojí.

14. 2. /úterý/ 13.00–15.00 hodin
VALENTÝNSKÁ DÍLNA PRO
ŠKOLNÍ DRUŽINY
Valentýnské tvoření – vyrobíte si dárek
a uděláte radost někomu, koho máte
rádi.

14.–15. 2.
SRDCOVNÍK
Na svátek sv. Valentýna jsme přichy-
stali překvapení v podobě Srdcovníku.
Zpříjemněte si tak zamilovaný čas ma-
lou procházkou k Srdcovníku.

18.–25. 2.
JARNÍ PRÁZDNINY NAD
ZUBAČKOU
Týdenní pobyt na horách na Chalupě
nad Zubačkou. Čeká nás týden plný
her venku i vevnitř, zábava, výlet.

20.–21. 2. /pondělí a úterý/
DEN SE ZVÍŘATY A S PŘESPÁNÍM
Výlet a program v záchranné stanici
a útulku Archa Liberec, kontakt se
zvířaty ve Vikýři, zázemí a přespání
v jabloneckém ekocentru. Výprava do
přírody a příprava krmení pro ptáčky,
pozorování stop ve sněhu a výroba
sádrových odlitků.

20.–23. 2. /pondělí–středa/
JARNÍ PRÁZDNINY S TECHNIKOU
Jarní prázdniny naplněné modelářskými
aktivitami, mechatronikou, 3D tiskem
a výletem za technikou.

20.–23. 2. /pondělí–středa/
LYŽAŘSKÝ RODINNÝ POBYT
V KOŘENOVĚ
Rodinný pobyt v Kořenově s instrukto-
rem lyžování i pro ty nejmenší lyžaře.
Budete tak mít čas sami pro sebe, své
miminko apod. Doprovodný program,
včetně výletů, sáňkování, dílniček pro
celou rodinu.

20.–24. 2. /pondělí–čtvrtek/
JARKY V POLSKU
Jarní prázdniny v Polsku jsou určené
pro všechny, kdo si rádi hrají a pozná-
vají nové věci. Výlety za památkami
i přírodními zajímavostmi doplněné
návštěvou termálních pramenů s kou-
páním v Cieplicích a Karpaczi, hraním
společenských her a tvořením.

23.–24. 2. /středa a čtvrtek/ 
8.00–15.00 hodin
JARNÍ PRÁZDNINOVÉ DNY PRO ZP
Celodenní táborový program pro účast-
níky se zdravotním znevýhodněním.
Přihlášení je možné i pouze na jeden den.

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

1. 2. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

15. 2. /středa/ 18.00 hodin
KLAVÍRNÍ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

■ Městská galerie MY
Kostelní ulice 1/6
466 01 Jablonec nad Nisou
telefon 483 356 202
Otevřeno úterý 13–17 hodin, 
středa až sobota 10–12.30 / 13–17 hodin

do 28. 2. 2023
VOJTĚCH KUBAŠTA
betlémy / vánoční pohlednice / 
dětské knihy
Výstava známého českého architekta,
malíře, grafika a ilustrátora, celosvětově
uznávaného tvůrce prostorových
dětských knih a papírových betlémů.

21. 2. /úterý/ 17.30 hodin
VYPRÁVĚNÍ O VOJTĚCHU
KUBAŠTOVI
Derniéra výstavy za účasti umělcova
vnuka Romana Kubašty, který osobními
vzpomínkami přiblíží život a tvorbu
svého dědečka. Součástí programu
bude ukázka výroby prostorových knih
a betlémů a různé zajímavosti
z rodinného archivu. 

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz,
tel. 773 270 271,
info@centrumjablicko.cz

Pondělí–pátek – 9.00–12.00 hodin
DOPOLEDNÍ HEREČKA 

Každé úterý – 10.00 hodin
RADOST Z POHYBU
Cvičení pro naše nejmenší. Přizpů-
sobené věku a možnostem dětí.

Každý čtvrtek – 10.00 hodin
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Dopoledne věnované čtení pohádek
a divadélku.

Každý pátek – 10.00 hodin
VÝTVARNÉ DÍLNIČKY PRO VAŠE
DĚTIČKY
Výtvarné tvoření doprovázené hraním
na klávesy a zpíváním.

4. 2. /sobota/ 9.00-12.00 hodin
JABLONEC NASLOUCHÁ
Dopoledne věnované naslouchání
a přítomnému okamžiku. Jak mění
naše životy povídání s druhými,
pokud jsme přítomni během
rozhovoru. Kolik toho můžeme uslyšet,
pokud nehodnotíme a nesoudíme,
nesrovnáváme. Nevěnujeme se svému
příběhu.

6. 2. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
LAKTAČNÍ SKUPINA
Sdílení ohledně kojení se zkušenou
dulou a laktační poradkyní Renatou
Loudovou. Setkání probíhá jednou
měsíčně.

7. 2. /úterý/ 17.30 hodin
POROZUMĚNÍ ŽIVOTU
Pravidelné setkávání s Martinem
Jotovem. Během povídání máme
možnost porozumět tomu, jak funguje
naše mysl, jakou úlohu v našem životě
mají myšlenky a jak ovlivňuje naše ži-
voty to, čemu uvěříme.

14. 2. /úterý/ 10.00 hodin
VALENTÝNSKÉ TVOŘENÍ 
Tvoření s láskou pro své blízké.

27. 2. /čtvrtek/ 16.00 hodin
NASLOUCHÁNÍ S JAKUBEM
CHUCHLÍKEM
Vzácným hostem naslouchání tento-
krát bude Jakub Chuchlík.
Naslouchání nám přináší úplně jiné
možnosti v jakékoliv oblasti našeho ži-
vota. Jak se to může projevit například
v politice.

■ ČČK
oblastní spolek Jablonec
Uhelná 991/5, 466 01 Jablonec,
www.cck-jablonec.cz, tel: 732 542 934.

28. 2. /úterý/ 15.00–19.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO AUTOŠKOLY
– KURZ
Kurz je určen budoucím řidičům.
Více informací a rezervace termínu
na našem webu www.cck-jablonec.cz.

14. 2. /úterý/ 9.00–13.00 hodin
28. 2. /úterý/ 15.00–19.00 hodin
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY –
KURZ
Více informací a rezervace termínu na
našem webu www.cck-jablonec.cz.

1. a 22. 2. /středa/ 16.30 hodin
OCEŇOVÁNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH
DÁRCŮ KRVE 
Oceňování bezpříspěvkových dárců
krve Českým červeným křížem je
dlouholetou tradicí, která má za cíl
zvýšit společenskou vážnost bezpřís-
pěvkového dárcovství krve a dárců
krve samotných. Akce proběhnou slav-
nostně v obřadní síni Magistrátu města
Jablonec nad Nisou.

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

15. 2. /středa/ 15.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO UCHAZEČE
O ŘIDIČÁK
Registrace a informace: 
https://cervenytrpaslik-
jbc.wixsite.com/website

20. 2. /pondělí/ 15.00 hodin
SEMINÁŘ PRO PEČUJÍCÍ
Teoretický seminář určený nejen
začínajícím domácím pečujícím. 
Přihlášky SMS na tel. 724 196 134, 
nebo e-mailem: 
kurzy@cervenytrpaslik-jbc.cz

20. 1. /pondělí/ 17.00 hodin
SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
Schůzka je určena stálým dobrovolní-
kům i nově příchozím. Bez registrace.

■ Yoko Studio
Rychnovská 81
468 01 Jablonec nad Nisou
www.yokostudio.cz

3. a 17. 2. /pátek/ 18.00 hodin
SÍLA RYTMU – PROŽITKOVÉ
BUBNOVÁNÍ
Probíhá pravidelné skupinové bubno-
vání na djembe a různé perkuse pod
vedením koordinátora. Tím je hudeb-
nice, muzikoterapeutka Bohumila
Poznarová. Prožitkové bubnování je
vhodné pro dospělé i děti cca od 6 let.
Pro společný rytmus není třeba hudeb-
ní vzdělání, ani zkušenosti. 
Bubny, perkuse k zapůjčení. K přihlá-
šení využijte rezervační systém studia.
Info najdete na f Muzikoterapie –
Hudba srdce.
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Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N., 
tel. 773 336 774, www.sportjablonec.cz
e-mail: hala.recepce@sportjablonec.cz,

CAPOEIRA
https://jablonec.vemcamara.cz
10. 2. /pátek/ 18.00–21.30 hodin
BATIZADO JABLONEC
Pořádá Vem Camará Capoeira, 1. a 2. kurt.

11. 2. /sobota/ 
10.00–13.00 a 16.00–20.00 hodin
BATIZADO JABLONEC
Pořádá Vem Camará Capoeira, 1. a 2. kurt.

12. 2. /neděle/ 10.00–13.00 hodin
BATIZADO JABLONEC
Pořádá Vem Camará Capoeira, 1. kurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
4. 2. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ NÁCHOD
II. liga dorostu, centrkurt

4. 2. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – MĚLNÍK
II. liga mužů, centrkurt

18. 2. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ CHODOV
II. liga dorostu, centrkurt

ŠACHY
https://sachyjablonec.blogspot.com/
12. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE A – KRÁSNÁ LÍPA
TJ Bižuterie oddíl šachu pořádá turnaj
v rámci krajského přeboru. Klání se
koná v zasedací místnosti městské
sportovní haly.

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

3. 2. /pátek/ 19.00 hodin
VK DUKLA – TJ SOKOL ŽIŽKOV
1. liga žen, kurt č. 4.

4. 2. /sobota/ 10.00 hodin
VK DUKLA – TJ SOKOL ŽIŽKOV
1. liga žen, kurt č. 4.

11. 2. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A – LOKO LIBEREC
Krajský přebor mužů A, kurt č. 3.

12. 2. /neděle/ 9.00–17.00 hodin
TURNAJ MALDŠÍCH ŽÁKYŇ U14
Pořádá TJ Bižuterie, kurt č. 2.

17. 2. /pátek/ 19.00 hodin
VK DUKLA – TJ SOKOL
DOBŘICHOVICE
1. liga žen, kurt č. 4.

18. 2. /sobota/ 10.00 hodin
VK DUKLA – TJ SOKOL
DOBŘICHOVICE
1. liga žen, kurt č. 4.

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

1. 2. /středa/ 16.30 hodin
5. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

4. 2. /sobota/ 10.00 hodin
MEMORIÁL KARLA LÍBALA
Krajský přebor jednotlivců LKAS na
3 000 m. Pořádá Spolek přátel atletiky
ve spolupráci s AO TJ LIAZ.

8. 2. /středa/ 16.30 hodin
6. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

15. 2. /středa/ 16.30 hodin
7. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

16. 2. /čtvrtek/ 
HALOVÝ ČTVRTEK
Závody mladšího a nejmladšího žactva.
Pořádá AO TJ Liaz.

18. 2. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS+KHK JUNIORŮ
A DOROSTU
Pořádá AO TJ Liaz ve spolupráci
s Libereckým krajem.

22. 2. /středa/ 16.30 hodin
8. HALOVÁ STŘEDA
Kontrolní atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá AO TJ Liaz.

FOTBALOVÝ STADION
ww.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem k TV
přenosům může změnit.

4. 2. /sobota/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – TJ TRINITY ZLÍN
FORTUNA : LIGA, 18. kolo.

25. 2. /sobota/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – TK TEPLICE
FORTUNA : LIGA, 21. kolo.

Městský zimní stadion
Sadová 4646/2, Jablonec n. N.,
tel. 483 310 242, email: info@hcvlci.cz,
www.sportjablonec.cz
1. 2. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC WIKOV HRONOV
II. liga muži západ, nadstavba.

8. 2. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC BENÁTKY NAD JIZEROU
II. liga muži západ, nadstavba.

18. 2. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC KLATOVY
II. liga muži západ, nadstavba.

25. 2. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC STADION CHEB
II. liga muži západ, nadstavba.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz

3. 2. /pátek/ 10.30–12.00 hodin
4. 2. /sobota/ 15.00–16.30 hodin
5. 2. /neděle/ 15.00–16.30 hodin
11. 2. /sobota/ 15.00–16.30 hodin
12. 2. /neděle/ 15.00–16.30 hodin
18. 2. /sobota/ 15.00–16.30 hodin
19. 2. /neděle/ 15.00–16.30 hodin
20. 2. /pondělí/ 15.00–16.30 hodin
21. 2. /úterý/ 10.30–12.00 hodin

15.00–16.30 hodin
22. 2. /středa/ 15.00–16.30 hodin
23. 2. /čtvrtek/ 10.30–12.00 hodin

15.00–16.30 hodin
24. 2. /pátek/ 15.00–16.30 hodin
25. 2. /sobota/ 15.00–16.30 hodin
26. 2. /neděle/ 15.00–16.30 hodin

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz
17.–19. 2. /pátek–neděle/
II. KOLO ČESKÝ POHÁR 
V BIATLONU DOROSTU
A DOSPĚLÝCH
V pátek oficiální trénink, start
víkendových závodů v 10.30 hodin.

Lyžařský areál Břízky
Lyžařské kolečko Ski klub Jablonec
www.skiklubjablonec.cz, 
www.facebook.com/JabloneckeKolecko/

Otevřen denně, sportovní areál
s asfaltovým kolečkem v zimě využí-
vaný jako běžkařská trať v rozsahu
3,6 km, po setmění areál osvětlený,
2 km stop včetně stadionu se uměle
zasněžují (využití omezené v případě
konání závodů), v těsné blízkosti se
nachází biatlonová střelnice.

28. 2. /úterý/ 18.00 hodin
MEMORIÁL JIŘÍHO BARTOŠE
Závod v klasickém lyžování, všechny
kategorie. 
Pořádá Ski klub Jablonec.

Nabídka sportovních pořadů

■ Obrazem: Jablonecká hala 2023

Jubilejní 50. ročník mezinárodního atletického mítinku Jablonecká hala se uskutečnil 21. ledna za účasti 141 závodníků ze 14 zemí
světa a Evropy. Na mítinku, jenž byl prvně zařazen do světové halové termínovky, byly k vidění vynikající výkony. Nejkvalitnější výkony předvedli lídři světových ta-
bulek. Ve sprintu na 60. metrů to byli britská sprinterka Dina Asher-Smith, která výkonem 7.09 s vytvořila nový rekord haly, a Kayhan Özer, jenž zaběhl čas 6.58 s.
Třetím lídrem světových tabulek se stal Tomáš Staněk ve vrhu koulí výkonem 21.43. Velkým zážitkem bylo finále závodů na 50 metrů prvňáčků škol jabloneckého okresu.
V nich zvítězili Zora Vanclová (ZŠ Mozartova) a František Jurečka (ZŠ Janov). Foto Václav Novotný
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Kdy jste se začal věnovat motosportu?
Myšlenka vznikla na vojně. S mými mazáky
Rudou Chladem a Jablonečanem Pepou Svět-
lým jsme plánovali, že až se vrátíme, začneme
závodit. Doma jsem měl Škodu Oktávii po mém
otci, který předčasně zemřel v mých 18 letech.
Na podzim roku 1968 jsme začali auto upravo-
vat a s ním zažili první motoristické začátky.
Pracoval jsem v LIAZu a jezdili jsme menší zá-
vody. Tehdy to ani jinak nešlo, pokud jsme
chtěli jezdit vyšší soutěže, museli jsme postup-
ně získávat body, a tím vyšší výkonnostní třídy.

Kdy jste si koupil první závodní auto?
V roce 1970 jsem díky mamince a manželce po-
řídil vůz Renault R8. S ním jsem jezdil oblastní
soutěže s kamarádem Pavlem Klusem. O rok
později jsem si opatřil soutěžní Škodu 1000.
S ní jsme jezdili soutěže s Pepou Světlým. Moc
se nám nedařilo, měli jsme technické problé-
my, bylo to i velmi finančně náročné. I proto
jsme se s Pepou rozhodli jezdit závody do vr-
chu. Střídali jsme se, on jezdil oblastní závody,
já mistrovství ČR. V roce 1972 jsem na výjimku
dostal I. výkonnostní třídu a začal jezdit i fede-
rální mistrovství. Koncem roku 1974 jsem měl
v Ústí nad Orlicí jednu z mála havárií a tisícov-
ku rozbil. Od Petra Samohýla jsem koupil „stov-
ku“. S ní jsem, již pod hlavičkou Automotoklu-
bu LIAZ, v roce 1975 získal titul mistra České
i Československé republiky v závodech auto-
mobilů do vrchu ve třídě A2 do 1 000 ccm.

To byl zlom v kariéře?
Ano. Oslavy ve Zlatém lvu se zúčastnil i tehdej-
ší ředitel LIAZ Jablonec Viktor Korecký, jenž
byl velký fanoušek motorismu. Požádal jsem

ho, zda bychom na další sezonu nemohli koupit
formuli Easter. Souhlasil, AMK LIAZ jí objed-
nal a na jaře 1976 jsem s ní jel první závod do
vrchu na Malé Skále, kde jsem vyhrál. Začal
jsem jezdit okruhy a souběžně i kopce, které
mě bavily stále méně, a tak jsem se soustředil
na okruhy. Na sezonu 1977 se koupil novější typ
formule, prototyp 1.03 po Karlu Jílkovi. V roce
1978 jsem dostal pozvánku do reprezentace
a v ní vydržel devět let do roku 1986. Tam se mi
poměrně dařilo, jezdili jsme tzv. Pohár míru
a přátelství, což bylo takové mistrovství vý-
chodní Evropy. Němci tomu říkali formule 1
východu. V roce 1981 jsem vyhrál MR i Pohár.

Kdy jste si začali hrát s myšlenkou jet Dakar?
Bylo to v roce 1983 ve vývojové konstrukci LIAZ
u rýsovacích prken inženýra Fencla a profesora
Kováře, pozdějšího rektora liberecké univerzity.
Tam chodily zahraniční časopisy a mimo jiné
i francouzský France Routes, ve kterém se hod-

ně psalo o Dakaru a nás to zaujalo. Vzhledem
k tomu, že jsem měl nadstandardní vztahy
s Viktorem Koreckým, předložil jsem mu náš
nápad a ledy se hnuly. Korecký se domluvil se
zástupcem Motokovu ve Francii, firmou MaM
Strager, a začali jsme pracovat na autě. Spojilo
se několik oddělení, bylo rozhodnuto, že se auto
postaví, i díky užšímu rozvoru, z tahače návěsů,
na který by se dala plošina. Na autě se začalo
pracovat a vznikla z toho pověstná LIAZka 627.

Jaký byl první start na Dakaru?
Připravovali jsme se a na doporučení firmy
Strager nám pomáhal Alen Galland, jenž měl
s Dakarem zkušenosti. Postavily se dvě posád-
ky. První ve složení Moskal, Fencl, Joklík. Dru-
há Kovář, Brzobohatý a Galand, který byl jako
řidič, i když Brzobohatý byl lepší. Galland, když
se vjelo do pouště, začal dělat scény, že se mu-
sí závod vzdát, že auto není dost dobře připra-
vené. Jak jsme později zjistili, měl fobii z pou-
ště a každá jeho účast v závodě tak skončila.
Kluci ho vysadili na startu RZ a pokračovali dál

ve dvou mimo závod. My měli dost technických
problémů a postupně nasbírali penalizace.
Stačilo přijet do cíle o minutu později, než byl
daný limit na etapu, a dostali jsme plus 10 ho-
din. I tak jsme závod dokončili na 13. místě
v naší kategorii a 88. celkově. Na tu dobu to byl
úspěch, neboť se na start postavilo 150 moto-
cyklů, 420 automobilů a 59 kamionů. Dojela
zhruba třetina účastníků.

Poté se přidala Tatra?
Po návratu k nám začali tatrováci jezdit na
„přátelské“ návštěvy. Byly to výzvědy, ale my
s nimi měli, a máme, kamarádský vztah a v ro-
ce 1986 už jely obě značky: LIAZ poslal tři auta,
nedokončil nikdo. Při jednom přejezdu kolega
převrátil auto na bok. Došlo k poškození zadní
nápravy. Naše auto skončilo etapu před cílem.
Tatrováci nám tam hodně pomáhali, kdyby ne,
vyhráli by.

Poté přišly dakarské úspěchy?
V roce 1987 skončila moje posádka Moskal,
Joklík, Záleský třetí. První mezi sériovými ka-
miony a o rok později ve složení Moskal,
Vojtíšek, Záleský jsme skončili na druhém mís-
tě. V roce 1988 stejně jako v roce před tím kra-
loval Jan De Rooy s DAFem. Měl náskok k ne-
dostižení, my jeli druzí, třetí Loprais. Bohužel
smrtelná nehoda druhého týmového DAFu zá-
vod poznamenala a DAF odstoupil. My se do-
stali do vedení a na druhého Karla měli náskok
skoro dvě hodiny. Bohužel jsem měl havárii,
kdy nebrzdilo pravé zadní kolo a s autem jsem
vylétl mezi stromy. Přišli jsme o přední okno
a ztratili tím nějaký čas. Následně Vojtíšek pře-
hřál motor a došlo k zadření ventilu a prasknu-
tí vahadla. Bohužel, při opravě jsme ztratili ná-
skok. Nakonec jsme skončili druzí o 9 minut
a 23 vteřin.

To byl poslední Dakar?
Ano. Už v průběhu roku 1986 jsem se dostal
k závodům tahačů na okruzích a začal tyto zá-
vody preferovat. V roce 1989 jsem se rozhodl,
že nepojedu Dakar, kamiony jely mimo soutěž,
ale pouze okruhy. V tu dobu jsem dostal nabíd-
ku od Axela Hegmanna, abych šel dělat mecha-
nika do rodinného týmu. Tam jsem v roce 1990
odešel a postavil pro něj vítězný kamion. Poté
jsem přešel k Mercedesu, kam mě zlákal Če-
choněmec Michal Pištecký. Byl jsem v týmu zá-
vodního oddělení a měl na starosti Steva
Parishe. V roce 1992 tým přešel do Švýcarska
do města Wil k firmě Larag, kde vznikl nový
tým. V roce 1991 jsem založil soukromý tým, ve
kterém jezdil Karel Patočka a později Jarda
Malý. Na sezonu 1994 jsem se podílel na pří-
pravě kamionu SISU pro Martina Koloce. Vedle
toho jsem podnikal a měl zastoupení firmy
Mercedesu v Liberci. Později jsem zastupoval
značku Fiat. V roce 2006 jsem servis prodal
a odešel do invalidního důchodu.

Prý jste vyměnil koně pod kapotou za koně
živé?
To je pravda. Koně mám velmi rád a měl jsem
postupně několik parkurových koní, se kterými
se jejich jezdci účastnili závodů. Tím posled-
ním a nejmilovanějším koníkem byl Vyšehrad.

Se závoděním jste tedy zcela skončil?
Úplně ne. Jezdím na takové „hobby“ závody,
které pořádá Eda Patera. Jedná se o „soutěže“
Rally Praha Revival a Rally Berounka Revival,
ve kterých jde především o setkání přátel z dob
minulých. Preferuje se účast bývalých závodní-
ků, kteří závodili do roku 1989. Zbytek startov-
ního pole jsou i mladší jezdci. Řadu let již jezdí
i můj syn. Scházejí se tu závodníci z celé
Evropy. Motorismus je můj život, ale v našem
věku má každý své limity.

Jiří Endler

Jiří Moskal
Motorismus je můj život

■ Osobnost Jablonecka

Jiří Moskal se narodil 3. května 1948 v Jablonci. Je to je bývalý český rallyový jezdec
na Rallye Paris–Dakar v kamionech. Absolvent gymnázia se po návratu z vojny oženil,
pracoval v podniku LIAZ a zajímal se o motorismus. Účastnil se závodů do vrchu,
na okruzích, krátce též klasických rallye a devět roků reprezentoval v Poháru míru
a přátelství ve Formuli Easter. Je jedním z prvních účastníků Dakaru z Československa,
respektive České republiky. Po celou kariéru reprezentoval značku LIAZ. Poprvé se
posádka Moskal, Joklík, Fencl postavila s kamionem LIAZ na start Dakaru v roce 1985.
Svojí aktivní kariéru ukončil v roce 1989. Poté působil v sezoně 1990 jako mechanik
v soukromém týmu Axela Hegmanna v Německu a v sezonách 1991 a 1992 v závodním
oddělením firmy Mercedes-Benz. Je ženatý, manželka Elena – účastnice OH v Mexiku
a Mnichově ve volejbale. Spolu mají syna Jiřího (46 let), dceru Elenu (52), tři vnoučata
a dvě pravnoučata.

Archiv Jiří Moskal

Jiří Moskal s Karlem Lopraisem po Dakaru 1988
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■ Ohlédnutí
Přelom roku ve znamení kultury
Přelom roku 2022 a 2023 proběhl
ve znamení kultury. Členové všech
devíti klubů v Jablonci nad Nisou
společně zahájili adventní čas účas-
tí na koncertu v kostele sv. Anny.
Hostem byl bývalý sbormistr pě-
veckého souboru Izerína Roman
Hampacher, který má k našemu
městu stále blízko. Doprovodila ho
Lenka Vavřínková. Během koncer-
tu zazněla jejich vlastní tvorba
i známé vánoční písně a koledy.

Předvánoční setkání však začalo
už před koncertem, a to v Domě
Scheybalových výstavou betlémů vý-
znamného malíře a ilustrátora Voj-
těcha Kubašty. Na sportovní úspěchy
a doby minulé se pak s úsměvem
na tváři vzpomínalo na výstavě fo-
tografií Petra Krajíčka z cyklu Jab-
lonec Město sportu. 

Kulturních zážitků však v pro-
sinci bylo mnohem více. Důkazem
bylo hudební setkání v klubech na
Novoveské a Palackého, kde hrál
a zpíval Petr Voslař s Alicí. I oni na-
bídli pásmo vánočních písní a ko-
led, návštěvníci akce se však nejví-
ce těšili na nejznámější taneční
šlágry a pestrou paletu melodic-
kých písní. Ohlas byl mimořádný. 

První lednový den přinesl dů-
kaz, že aktivní senioři drží při so-
bě a umí si zorganizovat společné
zážitky. Nový rok totiž přivítali pro-
cházkou kolem jablonecké pře-
hrady. Další akce, která zahájila
rok 2023, se odehrála ve velkém
sále spolkového domu. Jednalo se
o návrat do doby mladého Česko-
slovenska v podobě historické
módní přehlídky. Jednotlivé mo-
dely představily dámské i pánské
odívání pro různé příležitosti, od
šatů pro denní nošení, přes večír-
ky nebo na tradiční sportovní vol-
nočasové aktivity. Zpestřením byla
rovněž dětská móda nebo ukázky
dobového prádla. Do klubů senio-
rů Palackého, Novoveská, Boženka
a Kokonín zavítal primátor města
s náměstkyní pro oblast humanit-
ní na tradiční novoroční setkání
s přípitkem. 

■ 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 Jablonec
nad Nisou, p. o., připravuje prostřed-
nictvím kanceláře volnočasových
aktivit řadu novinek. Milovníci ak-
tivního pohybu se mohou těšit na
další oblíbené toulky a procházky
pod názvem Jablonecké perličky
a na zcela nový cyklus výletů Pu-
tování za prameny a studánkami.
Další novinkou bude oslava Mezi-
národního dne štěstí, který připadá
na 20. března. Zájemci se u dobré
kávy dozví zajímavosti o vzniku to-
hoto svátku i jeho symbolech. Pevné
místo v kalendáři zaujme květnový
Den muzeí, konkrétně plánovaný

výlet do Leteckého muzea Meto-
děje Vlacha v Mladé Boleslavi. No-
vou aktivitou, a do budoucna snad
i tradicí, bude přátelské setkání
u Císařské lípy, která krášlí Jablo-
necké Paseky bezmála 250 let. Na
toto místo ve 2. polovině 18. století
zavítal sám císař Josef II. 

Aktuální informace k programu
jsou k dispozici na webových strán-
kách www.centrumjablonec.cz, ve
vývěskách, u vedoucích jednotlivých
klubů a zájmových skupin a také

v kanceláři volnočasových aktivit
CSS na telefonním čísle 728 616 492.

Představuje se KS Novoveská
Čtenáře Jabloneckého měsíčníku
bychom chtěli seznámit s činností
našeho klubu seniorů, který sídlí
v takzvaném Domě zvláštního ur-
čení na adrese Novoveská č. 5.
Pohybové aktivity, konkrétně cvi-
čení na židlích, probíhají v místní
tělocvičně každé pondělí ráno. Ve
čtvrtek je připravené pravidelné

setkávání v rámci klubového pose-
zení s různým programem. Na ja-
ře přišlo zazpívat Rychnovské trio.
Jindy se klub proměnil v dílničku,
kde se lepily papírové květiny na
větvičky, nebo se pomocí prováz-
ků zdobily papíroví motýlci. Velké
oblibě se těší trénování paměti.
Zajímavé bylo povídání o J. Má-
nesovi, o Japonsku, o korunovač-
ních klenotech nebo o zajímavých
mostech v Čechách. Každé poseze-
ní v klubu je doplněné dobrou ká-
vou a malou sladkostí. 

Členové a členky klubu si užili
pár výletů. Na jaře zavítali autobu-
sem do Jabkenic, do Památníku
B. Smetany. V létě to byly Černou-
sy u Frýdlantu, kam přišla zazpí-
vat paní Věra Poláková. V září se
senioři podívali do Sobotky a při-
lehlé vesničky Vesec. V létě se na
místní zahradě grilovaly uzenky
a pekly palačinky. Začátkem ad-
ventu si senioři ozdobili vánoční
stromek i celou klubovnu a poví-
dali si o vánočních zvycích. Všich-
ni věříme, že rok 2023 bude také
úspěšný a těšíme se, díky podpoře
magistrátu a Centra sociálních
služeb, na setkávání. Klub je otev-
řený pro všechny seniory. 

L. Fejtková, vedoucí klubu

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
Klub jabloneckých seniorů
informace na tel. č. 728 616 492
7. 2. /úterý/ 10.00 hodin
Kafíčková společnost – pexeso,
malý sál CSS

24. 2. /pátek/ 10.00 hodin
Finále v pexesu – velký sál CSS

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
23. 2. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Křeslo pro hosta – beseda
s ředitelkou CSS Naďou
Jozífkovou – malý sál CSS

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu
tel. 720 623 595
21. 2. /úterý/ 14.00 hodin
Členská schůze – velký sál CSS
Žádáme všechny členy o účast

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

4. 2. /sobota/
Zájezd – divadlo Broadway
v Praze „Láska nebeská“ – jen
pro přihlášené členy

20. 2. /pondělí/ 14.00 hodin 
Členská výroční schůze – velký
sál CSS

Adventní koncert, foto CSS

Novoroční módní přehlídka, foto CSS

KS Novoveská, foto CSS



(18)

jablonecký měsíčník únor 2023

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

1. února 1923, 30, strana 1, 3, 5, 6, V
Praha. Československé státní dráhy zaměst-
návaly v roce 1920 až 170 000 zaměstnanců, je-
jich počet poklesl letos na 151 452 a byl zaviněn
úmrtími a výpověďmi.

Jablonec. Dar. Paní Dr. Höllová věnovala měst-
ským jeslím dvanáct nových košilek.

Praha. Ministr spravedlnosti hlásí, že začíná
vycházet časopis pro trestance, redigovaný uči-
teli pankrácké věznice. Náklady ponesou tres-
tanci – každému se denně strhnou dva haléře.
A každých pět trestanců dostane jeden výtisk.

Jablonec vyhlásil sbírku na hladovějící děti v Ně-
mecku. Dosud se vybralo 20 442 Kč a 99 263 ma-
rek.

Rýnovice. Pomoc pro naše bratry v Německu.
Výbor německé nacionální strany hledá pro dě-
ti pobytová rekreační místa v rodinách. Ochot-
né rodiny nechť se přihlásí do 3. 2. 1923. Kdo
nemá možnost děti u sebe ubytovat, může při-
spět aspoň finančně.

2. února 1923, 31, strana 6, 16, V
Varšava. Poprava atentátníka Niewiadowského
– vraha prezidenta Narutowicze, proběhla mi-
nulou středu. Na popravišti se choval statečně
a klidně a poprosil vojáky popravčí čety, aby
mířili na hlavu. Dcera mu přinesla dvě růže
v polských barvách – červenou a bílou. Růže při
popravě držel v rukou a dali mu je i do rakve.

Sport. Hokej. Pražské mužstvo DEHG Praha
× GEV (Deutsche Eishockeygesellschaft × Gab-
lonzer Eislaufverein). Týmy se utkají na kluzišti
na Novoveském rybníku v neděli 4. 2. ve 4 ho-
diny odpoledne. Hraje se kanadský hokej s pu-
kem. Jablonecké sportovní publikum má mož-
nost seznámit se s touto sportovně dokonalou
bojovnou hrou.

3. února 1923, 32, strana 2, R
Praha. Československá armáda zavádí opět
pro své důstojníky povinné nošení šavle k slav-
nostnímu stejnokroji.

Kino Metropol hraje od 3. do 6. 2. sportovní
film Zázračné lyže o honu na lišku v engadin-
ském údolí. Napětí, přírodní krásy, navíc nej-
lepší lyžaři Rakouska, Německa a nordických
států. Dosud nejlepší sportovní film, který bude
putovat kolem světa!

Kino Fortuna uvádí nejlepší film se zpěvy Ave
Maria – jen v sobotu.

5. února 1923, 34, strana 2, R
Jablonec. Na zřízení nové německé veřejné
knihovny přicházejí početné finanční prostřed-
ky. Mezi mecenáši je jablonecký starosta Karl
R. Fischer a Julius Streit.

14. února 1923, 43, příloha č. 7
Móda. Pletené perličkové kabelky a pompa-
důrky jsou novinkou sezóny. Výroba kabelek
v posledních letech stagnovala, ale teď se po-
ptávka zvyšuje. Hledáme nové vzory hlavně pro
ručně pletené kabelky. Dosud se vyráběly ze-
jména vyšívané na hedvábí anebo tkané na
stávku. V Sasku (firma Hinderer), v Krušných
horách a v Jablonci jsou takové manufaktury,
kde se perličky (rokajl, šmelc) nejprve navléka-
jí tenkou jehlou podle vzoru na nekonečnou
nejjakostnější hedvábnou nit. Poté se plete ka-
belka na nejtenčích pletacích jehlicích podobně
jako punčochy. 

15. února 1923, 44, strana 4, V
Berlín. Takoví jsou Němci! České slovo píše
o velice úspěšné inscenaci hry bratří Čapků Ze
života hmyzu v berlínském divadle na Königs-
grätzer Strasse. Čapkové byli vícekrát vyvoláni
před oponu. Představení se zúčastnil českoslo-
venský vyslanec Tusar.

18. února 1923, 47, strana 1,R
Podkarpatská Rus. Boj s bandou lupičů. Do
vesnice Lecovec se vrátil z emigrace v USA je-
den rolník s rodinou. Rozšířila se zpráva, že si

přivezli nějaké dolary, proto se k nim vypravili
za noci bandité. Nejprve zastřelili matku rodi-
ny, pak syna. Otec na ně šel se sekyrou a jed-
noho lupiče zranil, pak vyběhl z domu a přivo-
lal na pomoc sousedy. Když přišli k domu, našli
tam jen mrtvá těla jeho ženy, syna a lupiče, kte-
rého předtím zranil. Banda je na útěku s kořis-
tí cca 100 dolarů.

19. února 1923, 48, strana 1, 5, V
Praha. Zemřel ministr financí Dr. Rašín po šesti-
týdenním utrpení v důsledku atentátu. Poslední
Rašínova slova byla určena lidu: „Když budeme
svorní, udržíme republiku.“ Zesnulému bude
uspořádán státní pohřeb. TGM navštívil v po-
dolském sanatoriu paní Rašínovou a kondolo-
val jí. Pak dlouho setrval u rakve zesnulého, na-
čež se vrátil do Lán. Smuteční slavnost se bude
pořádat 21. 2. ve 14 h v Panteonu Národního
muzea. Také na středních školách v ČSR se bu-
dou konat smuteční shromáždění.

Jablonec. Sport. Závody na bobech Jindřichov
– Paseky. Trať dlouhou 1 460 m musely všech-
ny boby projet dvakrát a konečným výsledkem
byl průměrný čas. Nejlepší čas získal jablonec-
ký bob Richthofen s mužstvem Rudolf Tippelt,
Fritz Hensel, Stieger, Theobald Goldbach – čas
1 minuta 58 sekund. Trať byla ucházející, ale
výsledky jsou zkresleny tím, že se po ní pro-
cházeli platící diváci, kteří trochu neochotně
uhýbali na stranu, když se blížil bob. Rozdílení
cen proběhlo v paseckém nádražním hotelu.

22. února 1923, 51, strana 10, V
Inzerát. Hledám odznaky s hákovým křížem.
Nabídky od výrobců do redakce na zn. Okam-
žitě 333.

27. února 1923, 56, strana 8, V
Móda. Egypt a Tutanchamonova horečka.
Zpráva o otevření faraónovy hrobky se rozvi-
nula jako zázračná květina. Pařížanky hoří
nadšením, aby se co nejdříve objevily v saló-
nech jako dcery faraónů. Nové látky s potiskem
egyptských motivů v barvě modré, zelené, žlu-
té, fialové, hnědé a purpurové jsou materiálem
pro šaty a blůzy. Šperky září egyptskou nádherou,
nosí se rafinované náramky v podobě hadů,
které by mohly pocházet ze šperkovnic egypt-
ských princezen. 

28. února 1923, 57, strana 4, V
Inzerát. Rösslerova taneční škola Zelená 32.
Na mnohostrannou žádost pořádáme ještě jed-
nu taneční hodinu a bude se tančit shimmy
(nový šotyš). Hlaste se pouze páry! Robert
Rössler, taneční mistr.

Všechny zprávy jsou kráceny.
R = ranní vydání, V = večerní vydání.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V letošním roce si připomínáme 90 let od
otevření české veřejné čítárny a 100 let od
otevření německé městské knihovny. V sou-
těžních otázkách roku 2023 se zaměříme na
knihovnické služby čítárny a studovny, které
mají našim čtenářům co nabídnout. V kaž-
dém čísle Jabloneckého měsíčníku bude zve-
řejněna právě jedna soutěžní otázka.

Na ni mohou čtenáři odpovídat prostřednictvím
webových stránek knihovny v sekci soutěží, ten-
tokrát do 15. února. Vyhodnocení každého kola
proběhne losováním ze správných odpovědí.
Soutěží se o drobnou cenu. 

Ceny do soutěží knihovny byly pořízeny z fi-
nančního příspěvku kanceláře primátora statu-
tárního 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 z lednového kvízu: První
česká veřejná čítárna, která sídlila na Dolním
náměstí č. p. 2, byla v Jablonci otevřena v pátek
1. prosince 1933.

Výhercem prosincového kola se stává čtenář-
ka Dagmar Plačková.

Otázka na únor
Studovna s čítárnou jablonecké knihovny nabí-
zí čtenářům širokou nabídku služeb. Vyberte
tu, která mezi ně nepatří:
a) kopírování
b) půjčování společenských her
c) prezenční půjčování knih

■ Znáte – víte – tušíte aneb O studovně a čítárně jablonecké knihovny 

Studovna jablonecké knihovny

Výprava Howarda Cartera otevřela v Egyptě 16. úno-
ra 1923 místnost s Tutanchamonovým sarkofágem.
Samotná mumie faraona byla odhalena až v říjnu 1925.
Na snímku lord Carnarvon s dcerou a Howard Carter
u Tutanchamonovy hrobky. Reprofoto wikipedia.org
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■ Jablonecké maličkosti LXXVII.

„Principem všech věcí je voda, z vody je vše
a vše se do vody vrací,“ tak pravil v 6. stole-
tí před Kristem řecký filosof Thálés z Milétu. 

Jedno je ovšem jisté: voda do žádného z jablo-
neckých domovů už dnes rozhodně neteče ze
studánky, o které vám chci vyprávět jako o jed-
né ze zdejších zajímavostí. Tu studánku najde-
me v ulici Za Plynárnou, ve stráni naproti do-
mu č. 3814/9. Leží na prosečském katastru
a patří k úplně nejhezčím starým studánkám
v celém Jablonci nad Nisou. Podobné ovšem
najdeme i na řadě dalších míst v okrajových
částech města. Rychle ale ubývají, tiše se ztrá-
cejí; rozpadají se. Kdysi ovšem
bývaly u každé chalupy a lidé
k nim chodívali pro vodu s put-
nami či kbelíky. Mělké studánky
byly kdysi budovány velmi jedno-
duše v místech, kde se nacházely
přirozené pramenné vývěry či kde
se spodní voda vyskytovala blíz-
ko zemskému povrchu. Pramen
se vykopal a poté ohraničil čtver-
covým či obdélníkovým pažením
ze žulových kamenů, nakonec
byla studánka zakryta šikmou
stříškou, někdy celodřevěnou,
jindy vyskládanou z hrubých žu-
lových kvádrů. Přední stěna stu-
dánky pak byla vždy opatřena pr-
kennými dvířky. 

Pokud byla umístěna ve stráni,
jako je tomu právě na Brandlu,
byla zadní část drobné stavbičky
zasypána, to proto, aby byla vo-
da více chráněna a udržována
v chladnějším prostředí. Výhodou
takového řešení bylo, že studánka
mohla ve své době sloužit i jako
místo k uchovávání méně trvanli-
vých potravin, tedy jako jakási
jednoduchá lednička s poměrně
stálou teplotou. Nevýhodou po-
dobných vodních zdrojů ovšem
byla přílišná mělkost, kvalita vo-
dy pak byla hodně odvislá od to-
ho, byla-li taková studánka dosta-
tečně průtočná. Studánky ovšem
poskytovaly vody jen relativně

málo a byly dobré tak pro chalupníka a jeho ko-
zu. Od počátku 20. století byly proto u větších
nových domů nahrazovány vodovody, případně
studnami kopanými do značné hloubky a po-
skytujícími dostatečnou zásobu pitné vody. 

Studánka na Brandlu je postavena přesně tím
popisovaným starým stylem. Její přední stěna
je umístěna v lesnaté stráni táhnoucí se od ces-
ty až na Horní Proseč. Strop je udělán z odská-
kaných žulových kvádrů. Na přední straně
s dvířky je vytesán letopočet 1906. A právě to
mne trochu mate, protože v té době již na
Brandlu vznikaly větší objekty, pro které by po-
dobné zásobování vodou rozhodně nepostačo-

valo. Proč by si ale někdo v roce 1906 dal tu
práci, aby ve stráni zřizoval studánku, kterou
by vlastně nemohl pořádně využít? Proto se mi
zdá, že zdroj vody na tomto místě musí být pod-
statně starší. 

Podíváme-li se do starých map a vlastivěd,
zjistíme, že horní část údolí Nisy na Brandlu na
pravém břehu Nisy patřívala kdysi k liberecké-
mu clam-gallasovskému panství. Někdy na za-
čátku 19. století zde u vodního náhonu vznikla
malá osada, kterou tvořila zděná valcha, jejíž
části jsou dodnes ukryty v objektu azylového
domu, a dále pak tři dřevěné chalupy. Přístu-
pová cesta sem zprvu vedla jen z Horní Proseče,

údolíčkem nad soutokem Bílé
a Lužické Nisy a pak kousek po
proudu řeky. Dále na Proseč už
pokračovala lesem jen bídná
stezka, později změněná na sil-
ničku lemovanou žulovými pat-
níky a ústící do dnešní Horní uli-
ce. 

Zdá se mi proto, že naše stu-
dánka mohla po celou dobu slou-
žit jako vodní zdroj pro obyvatele
oněch dvou zmíněných chalup,
na jejichž místě poté vznikly ve
20. století nové zděné domy. A při
rozšiřování či opravě cesty ve-
doucí okolo mohla být roku 1906
pouze opravena a získala součas-
nou podobu. Lidská touha ocho-
čit si prameny je totiž velká
a možná nesouvisí jen s potřebou
se napít. Jenže dlouhodobá sucha
způsobená změnou hospodaření
v lese nad studánkou a rozsáhlou
výstavbou výše, která změnila
odtokové poměry a podpovrcho-
vé pohyby vod, po více než sto le-
tech způsobila, že studánka na
Brandlu téměř přišla o svoji vo-
du. V polovyschlé díře za dvířky
jsou dnes nasypány odpadky.
Smutný je pohled na studánku
pro všechny ty, kdož věří, že:
Principem všech věcí je voda, z vo-
dy je vše a vše se do vody vrací.

Marek Řeháček

Studánka na Brandlu

Druhý měsíc nového roku nabídne jablo-
necké muzeum dětem prázdninový ateliér
a zamilovaným jedinečnou soutěž. Na všech-
ny návštěvníky čeká mnoho novinek ve stá-
lých expozicích.

Jako dárek za vysvědčení se v jabloneckém
muzeu rozhodli připravit prázdninový tvůrčí
ateliér, a to v pátek 3. a v sobotu 4. února. „Děti
se mohou po oba dny těšit na tvůrčí dílnu s vý-
robou originální klíčenky a zvířátek z rokajlu,“
zve k návštěvě edukátorka muzea Dana Křiván-
ková. Vstup do muzea i dílna je pro děti zdarma,
zdarma mohou přijít ještě i v neděli 5. února.

Únorový svátek všech zamilovaných si může-
te v muzeu užít díky mnoha tematicky zaměře-
ným exponátům, ale i mimořádné soutěži. „Spe-
ciálně pro valentýnský týden jsme připravili
jednu specialitu – sklenici z edice Love Pink od
významného designéra Ronyho Plesla. Klasic-
kou růžovou číšku z kolekce firmy Rückl ozdo-

bil autor ručně vybroušeným srdcem,“ popsal ji
hlavní kurátor muzea Petr Nový. Návštěvníci,
kteří sklenici najdou, vyfotí a na pokladně mu-
zea ukáží, získají „srdíčkovou“ odměnu. Soutěž
bude probíhat po celý týden, od úterka 14. do
neděle 19 února. 

Ve stálé expozici bude pokračovat menší pre-
zentace sklářského výtvarníka Ladislava Olivy
k jeho 90. narozeninám, v bižuterii můžete od
14. února obdivovat ukázky z díla nedávno ze-
snulé výtvarnice Libuše Hlubučkové. „Připra-
vují se ale i další novinky, které zatím nechceme
prozrazovat,“ uvedla ředitelka muzea Milada
Valečková.

V únoru se do muzea po delší odmlce vrátí
i oblíbené bižuterní kurzy pro dospělé. V sobo-
tu 18. 2. lektorka Věra Černá povede výrobu ná-
ramku šitého provazovým stehem do plochého
tvaru. Kapacita kurzu je omezená, je nutné se
předem objednat. Bližší informace na webu
www.msb-jablonec.cz. (mv)

Dílny pro děti i kurzy pro dospělé v muzeu 

Foto Aleš Kosina

Kresba Petr Ferdyš Polda
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Snižujeme škody, chráníme veřejné zdraví
Ochrana veřejného zdraví. Přesně takové je
hlavní poslání terénních a kontaktních pracov-
níků organizace Most k naději. V Jablonci nad
Nisou a okolí pracují s uživateli návykových lá-
tek a zabraňují tak šíření infekčních nemocí.
Přesto, nebo snad právě proto, zůstává jednou
z nejdůležitějších složek jejich práce vztah.
Vztah, který navážou s člověkem, do jehož živo-
ta vstoupila závislost. 

„Jsme průvodci. Podpora, která čeká na chví-
li, kdy se klient rozhodne svůj život změnit.
A dokud se tak nerozhodne, je naším hlavním
úkolem, aby klient vlastní závislostí uškodil so-
bě i svému okolí co nejméně. Tomu se říká
Harm Reduction,“ vysvětluje vedoucí Terénních
programů pro lidi ohrožené drogou v Liberec-
kém kraji Jiří Stich.

Mezi klienty terénních a kontaktních pracov-
níků ovšem nepatří pouze lidé závislí. Jak už
napovídá název programu, klientem může být
kdokoliv, kdo je drogovou závislostí ohrožený.
„Často pracujeme s rodinnými příslušníky či
partnery, kteří sami drogy neužívají, ale závis-
lost blízké osoby se jich velice silně dotýká.
Jsme jejich podpora a kompas v situaci, kterou
neznají nebo nedokážou pochopit,“ dodává
Stich.

Obvyklou činností terénních pracovníků je
sběr použitého injekčního materiálu, který zů-
stává po uživatelích návykových látek ležet
v ulicích města. V minulém roce proto organi-
zace Most k naději instalovala v centru Jablon-
ce dvě sběrné nádoby na tento materiál. „Cílem
bylo zvýšit efektivitu naší práce tak, aby v uli-

cích města zůstávalo co nejméně odhozených
injekčních stříkaček. Uživatele motivujeme
k tomu, aby nádobu využívali. Z dat, která má-
me z minulého roku k dispozici, vyplývá, že je
naše snaha úspěšná,“ uvádí vedoucí.

Terénní pracovníky organizace Most k naději
lze kontaktovat na telefonním čísle 606 713 034,
vždy v úterý od 13 do 16 hodin, nebo ve středu
a pátek od 13 do 18 hodin. V pondělí, ve čtvrtek
a v pátek je zase lidem ohroženým drogou k dis-
pozici pracoviště K-centra v Liberci i v Jablonci
nad Nisou, to jablonecké sídlí ve Střelecké ulici
a otevřené je vždy od 9 do 16.30 hodin.

„Širokou paletu služeb od testů na infekční
onemocnění po rodinné konzultace poskytuje-
me bezplatně a s důrazem na anonymitu klien-
ta. Kromě léčby závislosti zde zprostředkovává-
me také léčbu žloutenky typu C. Do centra lze
přijít bez objednání nebo si domluvit schůzku
na telefonním čísle 722 978 563,“ říká vedoucí
K-centra Liberec a Jablonec nad Nisou Jana
Koudelková s tím, že obě služby působí také na

sociální síti Facebook: K-centrum Liberec
a Jablonec nad Nisou – Most k naději https://
www.facebook.com/profile.php?id=100064404
171401 a Most k naději – Terénní programy
Liberecko https://www.facebook.com/TPLiberec.

(js)

Pomozte Zuzce nesedět doma
Přispějte na sbírku pro Zuzanu Sipplovou, kte-
rá je po DMO upoutána na invalidní vozík a ži-
je se svojí invalidní maminkou v Jablonci n. N.
Je to sociálně slabá rodina. Proto byla založena
Donio.cz sbírka s názvem Pomozte Zuzce nese-
dět doma, ve které se sbírají peníze na na spe-
ciálně upravené auto s flexi rampou. 

„Lidé ji znají z trhů, kde ráda prodává výrob-
ky chráněné dílny. Lidé o této sbírce moc neví.
Určitě je v této nelehké době potřeba pomáhat
jabloneckým spoluobčanům,“ říká Soňa Pangrá-
cová, pracovník přímé obslužné péče sociální re-
habilitace Tulipán, která sbírku založila. (red)

■ Komunitní plánování

Jablonec chce naslouchat svým občanům
Se členy jabloneckých osadních výborů se na
neformálním setkání potkali náměstkyně pri-
mátora pro životní prostředí a strategii města
Lenka Opočenská a radní Petr Klápště. V pro-
gramu byly výměna zkušeností, informace
o participativním rozpočtu i spolupráce města
a výborů. Setkání se uskutečnilo v rámci míst-
ní Agendy 21.

Jaké jsou pravomoci osadních výborů, které
komunikační kanály se statutárním městem
existují a je vhodné je využívat? I další infor-
mace naplnily hodinu a půl trvající neformální
setkání, které se konalo v koncertním sále Zá-
kladní umělecké školy v Jablonci nad Nisou. 

„Prvním impulsem tohoto setkání bylo sezná-
mit členy osadních výborů s novým vedením
města, zvláště s osobami, které mají agendu
osadních výborů v gesci, a zodpovědět dotazy.
Chceme být otevření námětům Jablonečanů,
důležité je i sdílení zkušeností mezi výbory.

S podněty veřejnosti chceme pracovat systema-
ticky, což bude úzce souviset také se strategic-
kým plánováním,“ říká náměstkyně pro životní
prostředí a strategii města Lenka Opočenská.

„Představili jsme také záměr více konzultovat
s osadními výbory aktuálně rozpracovaná roz-
hodnutí, konkrétní projekty a územně plánova-

cí podklady a dokumentace města,“ uvádí rad-
ní Petr Klápště, který má na starosti územní
plánování, a pokračuje: „Já sám jako předseda
osadního výboru navíc rád využiji sdílené ná-
pady ostatních, jako například společné jedná-
ní dvou sousedních osadních výborů na sdílená
témata nebo zapojení do úklidových akcí.“ 

Jablonečtí zastupitelé ve čtvrtek 19. ledna schvá-
lili nové předsedy a nové členy osadních výborů.
Zákon o obcích stanoví, že výbor musí mít mini-
málně tři členy, horní hranice není omezená,
vždy však musí být počet lichý. Kontaktní osobou
na jabloneckém magistrátě je pro osadní výbory
Jan Štol, stol@mestojablonec.cz. Statutární město
Jablonec nad Nisou má devět osadních výborů,
nejstarším z nich je OV Kokonín, naopak nej-
mladším OV Žižkův Vrch. (jn)

■ Osadní výbory

Katedra designu Fakulty textilní Technické
univerzity Liberec pořádá v sobotu 11. úno-
ra v budově N v jablonecké Jehlářské ulici
den otevřených dveří.

Od 10 do 13 hodin tak můžete navštívit dílny
a ateliéry a získat informace k talentovým zkouš-
kám i studiu. Celý program dne otevřených
dveří fakulty textilní najdete na webu https://
www.ft.tul.cz/uchazeci/dny-otevrenych-dveri. 

V Jablonci nad Nisou je umístěno detašované
pracoviště Katedra designu Fakulty textilní, kde
probíhá studium bakalářského studijního pro-
gramu Návrhářství, konkrétně specializace
Návrhářství skla a šperku. Budova N leží v blíz-

kosti městského divadla, ul. Jehlářská. V pro-
storách budovy jsou ateliéry, učebny a dílny

sklářského a šperkařského oboru. Kromě toho
zde Katedra designu provozuje Galerii N.
Uchazeči o studium mohou vidět jak provozní
prostory, tak hovořit s pedagogy tohoto oboru
o všem, co je zajímá.

Program od 10.00 hodin
• návštěva laboratoří, dílen a ateliérů Fakulty

textilní
• individuální konzultace o všech studijních

programech
• informace k přijímacímu řízení na studijním

oddělení
• informace k talentovým zkouškám

(red)

Den otevřených dveří na Fakultě textilní TUL

Foto archiv TUL

Foto Jana Fričová

Foto archiv Most k naději

Foto archiv Tulipán
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Vedení nemocnice už v prosinci seznamovalo per-
sonál se záměrem převést nemocnici - příspěvko-
vou organizaci města na akciovou společnost. Hnutí
ANO se ozvali sami zaměstnanci s obavami, co bu-
de s nimi a s jejich platy v případě převodu.

Nejde ale pouze o ně. Smyslem akciových společ-
ností je zisk, nikoliv veřejná služba. Do ohrožení se
mohou dostat i některé druhy péče o pacienty. Proto
jsme se na zastupitelstvu 15. prosince vedení města
ptali, jestli je pravda, že se převod chystá. 

Náměstkyně Jana Hamplová (SLK), pod kterou
zdravotnictví spadá, pouze opakovala, že o převodu
bude koalice teprve jednat. Zvláštní, když už v ne-
mocnici probíhaly semináře. Zdá se tak, že převod
jablonecké nemocnice na akciovou společnost pro-
bíhá zastupitelům a veřejnosti za zády. 

(text byl psán 5. ledna 2023)

Bude vstup kraje přínosem?
Liberecký kraj roky usiluje o to, aby do jablonecké
nemocnice vstoupil jako menšinový akcionář. Ne-
mocnici by to přineslo peníze na další rozvoj. Nebude
kraj ale jednou chtít víc? Nebude požadovat omezení
neziskové péče, nebude chtít zrušit pohotovosti, jako
to udělal v Semilech, v Tanvaldě a Hrádku?

Nedávno kraj přes média „pohrozil“ Jablonci, že už
nebude finančně přispívat na provoz tramvaje, pokud
nebude prodloužena trať až do centra města. Nemůže
udělat něco podobného i v případě nemocnice?

Nikdo netuší, co bude za dva, za čtyři roky. Může
se změnit vedení kraje i města a Jablonec může při-
jít o nemocnici úplně. Podobně jako se to stalo
v Litoměřicích za vlády ODS.

Jablonecká ODS o převod na akciovou společnost
usiluje dlouhodobě, v minulém volebním období
jsme to ale nedopustili. Nemocnice je ekonomicky

i personálně stabilizovaná, finančně vypomoct mů-
že i město. K převodu proto v hnutí ANO nevidíme
důvod. Do nedávna to tak měli i členové Společně
pro Jablonec, kteří jsou s ODS v koalici nyní.

„Nemocnice v rukou města je naše rodinné stříb-
ro, máme díky tomu pod kontrolou rozsah a kvalitu
péče, kterou nabízí. Města, která své nemocnice
zprivatizovala a pak jen přihlížela osekávání péče,
nám mohou jen závidět,“ zveřejnilo na svém
Facebooku Společně pro Jablonec 14. září 2022.

Co se změnilo? Mnohé se dá vyčíst z článku od
Michala Švarce na této stránce.

Převod nemocnice může ovlivnit kvalitu a rozsah
zdravotní péče na Jablonecku, a proto budeme usi-
lovat o řádnou veřejnou diskuzi. Dlužíme to nejen
25,12 % voličů, kteří nám dali v září důvěru.

David Mánek,
zastupitel za hnutí ANO Jablonec nad Nisou

Převod nemocnice probíhá obyvatelům Jablonce za zády

Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového zákona je vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku mimo jiné povinen poskytnout přiměře-
ný prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.
Níže uvedená sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto ustanovením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele. 

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Loňský rok byl složitý nejen pro město ale i pro
mnohé z nás. Po covidové pandemii přišla válka na
Ukrajině, energetická krize a nejistota z budoucnos-
ti, která dolehla na mnohé z nás.

V této složité situaci proběhly zářijové komunální
volby, ze kterých vzešla nová koalice ODS, Pirátů,
Společně pro Jablonec a Starostů pro Liberecký
kraj. V době kdy „obyčejní“ lidé šetří, se vedení rad-
nice chová přesně obráceně. Nově se rozroste počet
náměstků z původních čtyř na pět a úřad se rozrůstá
tam, kde nemusí. Budeme mít například další dva
architekty a nové manažery pro cestovní ruch a di-
gitalizaci, kteří budou dublovat práci úředníků
a pracovníků městských organizací.

A doteď nevíme, kolik přibylo placených externistů.
Zatímco výměna ředitele městské společnosti Sport

Jablonec, s. r. o., proběhla potichu, bez výběrového
řízení, kdy byl do této pozice dosazen zastupitel za
Společně pro Jablonec Štěpán Matek, tak v další
městské organizaci Kultura Jablonec, z. s., výběrové
řízení ke dni odevzdání tohoto textu probíhalo. Celé
to bohužel vede k výměně současného ředitele této
organizace Petra Vobořila, zkušeného člověka a od-
borníka, který zná Jablonec jako své boty.

Místo funkční sauny parkoviště na Střelnici
Nově dochází i ke změnám již schválených projektů.
Místo opravené sauny v bazénu, na kterou všichni če-
káme řadu let, dostaneme nové parkoviště v areálu
Střelnice u nafukovací haly určené pro Fotbalovou
akademii Jablonec. O změně rozhodli v prosinci ko-
aliční zastupitelé i přes nedoporučující stanovisko

Finančního výboru. Na zastupitelstvu jsme přesun
peněz z původního projektu kritizovali a navrhli
jsme, že se mohou realizovat obě akce, protože měs-
to hospodaří dobře a má finanční rezervy. Bez úspě-
chu. Pokud máte rádi saunování a současný stav
sauny v bazénu vám nevyhovuje, máte prý navštívit
jinou saunu. Rušno začíná být také kolem nemocni-
ce, což se dočtete v dalším článku.

Dnešní koaliční partneři ODS, zejména Společně
pro Jablonec a Piráti, se svým rozhodováním v radě
a zastupitelstvu města často dostávají do přímých
rozporů s tím, co tvrdili a prosazovali nejen před
volbami. Vše je snadno dohledatelné a je naší povin-
ností to obyvatelům Jablonce připomínat.

Michal Švarc, 
zastupitel za SPD

Současná koalice přijde Jablonečany draho

V programovém prohlášení nové koalice jsme se za-
vázali zlepšit služby, řešit letité problémy a ušetřit
peníze koncepčním přístupem, digitalizací a úspo-
rami energie. Digitalizace totiž bude znamenat ne-
jen to, že řadu věcí vyřídíte na počítači nebo telefo-
nu, ale také méně rutinní práce na úřadě. Firmy,
které hlídají náklady, to dávno pochopily. My musí-
me také, nebo budeme za nevyužitou šanci na úspo-
ry platit každý rok znovu a znovu.

Jenže změny se neudělají samy. Musí je někdo
odpracovat. Obvykle to nejprve znamená práci a vý-
daje, aby mohly přijít úspory a zlepšení. Jak se nám

to podaří, to se do konce volebního období ukáže.
Zastáváme názor, že všichni vedoucí pracovníci
městských organizací by měli projít otevřenými vý-
běrovými řízeními a obstát v konkurenci. Postupně
tomu dostojíme a na pozice obsazené bez výběrové-
ho řízení ho vyhlásíme. Michal Švarc v čele městské
policie a Petr Vobořil v čele Kultury Jablonec se tak
budou moci přihlásit do otevřeného výběrového ří-
zení a pokud v konkurenci uspějí, tak to jejich pozi-
ci posílí. Štěpán Matek do Sportu Jablonec nastoupil
narychlo proto, že bývalý jednatel rezignoval a ode-
šel na dovolenou. Matek tak má za úkol letos vyře-

šit nahromaděné akutní úkoly a problémy včetně
zprovoznění sauny a dovést společnost k otevřené-
mu výběrovému řízení.

Sám Michal Švarc 25. 6. 2020, stejně jako i všichni
přítomní zastupitelé za ANO, hlasoval pro stavbu na-
fukovací haly. Mohlo mu být jasné, že nelze ponechat
halu bez příjezdové cesty, kterou bude nutné vybu-
dovat. Odložení předražené opravy sauny v bazénu
má prozaičtější důvod – najít spolehlivější a levnější
řešení. Protože úspory je potřeba odpracovat.

Petr Klápště, 
neuvolněný člen rady města za Společně pro Jablonec

Reakce koalice na článek Současná koalice přijde Jablonečany draho

Draho by přišla spíš nečinnost a útěk před řešením problémů

Problematika budoucnosti jablonecké nemocnice je
složitá. Vzhledem k tomu, že stagnují úhrady pojiš-
ťoven, je vysoká inflace a zároveň stárne populace,
nejsou finanční vyhlídky nemocnice příliš optimis-
tické. A my jako vedení města musíme mít o bu-
doucnosti nemocnice jasnou představu, abychom
mohli garantovat její stabilitu, zachování dostup-
nosti odborné péče a její kvalitu, adekvátní finanční
ohodnocení a jistotu zaměstnanců, investice do prů-

běžného zlepšování materiálového a přístrojového
vybavení a stavebních úprav.

První schůzka současné koalice na toto téma pro-
běhla 9. ledna a byla teprve začátkem celé série,
v rámci níž budeme budoucnost nemocnice disku-
tovat ze všech hledisek. Jednou z možností je i pro-
dej menšinového podílu kraji, a to za velmi přísných
podmínek: město by nadále drželo rozhodovací vět-
šinu a nebylo by možné, aby nemocnice vyplácela

zisk a kraj svůj podíl prodal třetí osobě. Dokud ne-
bude jasné, jakým směrem se vedení města bude
ubírat, je nevhodné a nezodpovědné poskytovat ne-
úplné informace. O žádné z variant není rozhodnuto,
protože po jednom krátkém jednání nelze takto slo-
žitou věc „vypálit od boku“. Nemocnice je totiž oprav-
du naše rodinné stříbro, o které se musíme starat! 

Jana Hamplová, 
náměstkyně primátora pro oblast humanitní

Reakce koalice na článek Převod nemocnice probíhá obyvatelům Jablonce za zády

Poskytovat neúplné informace je nezodpovědné
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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
R¯NOVICKÁ 31, tel.: 604 404 861

RELAX POD ST¤ECHOU 
Pilates, Jóga vûdomí, meditace, 

swing, galerie
POSEZENÍ PRO RADOST
otevfieme po domluvû

Info na tel.: 728 507 728

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 MOKO·ÍN
certifikované brzdové centrum 

ATE–super ceny 
antikorozní nástfiik podvozku 

a dutin zn. DINITROL
havarovaná vozidla – spolupráce 

s poji‰Èovnami
více o nás a akcích: 

www.autoservismokosin.cz 
+ zlevníme Vám poji‰tûní

více na: 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 druÏstevnípfied 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

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

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

– mytí oken Ïaluzií, lodÏií
– hloubkové ãi‰tûní kobercÛ 

a sedacích souprav
– generální, pravidelné, po stavební 

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

zednické práce
– sekání trávy

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

www.rekra.cz, info@rekra.cz

MD-INTERIÉR
Vladimírská 22, JBC.
tel.: +420 602417505 

e-mail: miloslavdrbohlav@tiscali.cz
V˘roba nábytku na míru:

(vestavûné skfiínû, nábytek, kuchynû, atd.)
Prodej a montáÏe Ïaluzií, mark˘z, rolet, atd.

Zru‰ili jsme prodejnu barev
v˘prodej za nákupní ceny barev, 

lazur, syntetik, atd.

KOMBINOVANÁ PEDIKÚRA 
(mokrá, suchá)
STUDIO ESTHEE

Jablonec nad Nisou
Tel.: 775 276 273

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

* PÉâE O TùLO I DU·I *
* KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE *

* PSYCHOSOMATIKA *
* PSYCHOTERAPIE *

* FYZIOTERAPIE *
* MASÁÎE *

Necítíte se psychicky dobfie?
Máte nároãné Ïivotní období? 
Máte zdravotní potíÏe, bolesti?

Jste ve stresu, unavení, vyãerpaní?
Nebo chcete „jen“ pfiíjemnû relaxovat 

a nechat o sebe peãovat?
Tel./WhatsApp: 736 502 371 
Ing. Pavlína Kottíková, DiS.

Zámecká 250/12, Jablonec n. N.

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI
reklamu

•
kontaktní osoba Iva Bendová

•
e-mail: bendova@mestojablonec.cz

Tel.: + 420 483 357 292, mobil: + 420 776 677 796
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.mestojablonec.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2023
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.

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
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