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Úspory provoz neomezí
Vážení spoluobčané, 

držíte v rukou nové číslo Jabloneckého měsíční-
ku, které kromě mnoha jiných informací z města
obsahuje také přílohu věnovanou městskému roz-
počtu, jenž zastupitelé schválili na únorovém za-
sedání. Rozpočet na tento rok byl posílený o dvě
zcela nové rezervy, které vyplývají ze zvýšených
cen energií, jež v loňském roce začaly strmě stou-
pat. Dražší je svícení i topení. To platí nejen pro
domácnosti, ale také pro město jako takové. Ať už
se to týká radnice samotné, nebo všech městem
zřizovaných organizací včetně škol a školek.
I když všichni doufáme, že se ceny stabilizují nebo
začnou zvolna klesat, raději jsme počítali s horší
možností a pro tu příležitost jsme vytvořili ony re-
zervy. 

Nejrychlejší cestou, jak nezvyšovat náklady, je
šetřit. A to je i jeden ze směrů. Kterým se vydává-
me. Jednak jsou vyměněná všechna světla v měst-
ské hale za úsporná, většinu úsporných máme
v kancelářích na magistrátě, postupně je měníme
i ve školách a školkách. Největší položkou z oblas-
ti osvětlení je pak to veřejné. Výměnu výbojkových

světel za světla ledková město již zahájilo v před-
chozích letech. Původní realizace projektu byla
rozložená do deseti let, podařilo se ji však nakonec
přepracovat do zkrácené lhůty pěti let a rádi by-
chom ji stihli ukončit ještě před tímto termínem.
Za poslední tři roky se podařilo vyměnit 926 výbo-
jek za LED světla. Do konce roku bychom rádi
stihli nahradit z celkového počtu 6 400 světelných
bodů dalších 320 lamp z vlastního rozpočtu a 883
lamp z dotací, což městu uspoří zhruba 75 % ná-
kladů na osvětlení. Město má alokovanou částku
z dotací ve výši 8,2 mil. Kč a vlastní prostředky ve
výši 7 mil. Kč. V plánu je další žádost o dotaci na
dalších 599 ks svítidel.

To, že chceme šetřit, neznamená, že zastavíme
opravy. Nikoli, na opravy komunikací máme při-
pravenou částku 23 mil. Kč. 

Takže ano, šetřit budeme a musíme, ale nezna-
mená to, že omezíme nějak provoz města. Přeji
vám klidné dny a příjemné čekání na jaro. 

Petr Roubíček, 
náměstek primátora pro správu majetku
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V expozici Nekonečný příběh bižuterie 
můžete v Muzeu skla a bižuterie obdivovat

i knoflíky, více na straně 13. Foto MSB

Na zasedání zastupitelstva města primátor Miloš Vele a tajemník magistrátu Marek Řeháček připomněli 90. výročí zprovoznění budovy
radnice – první zasedání zastupitelstva se zde uskutečnilo 10. února 1933. Foto Markéta Krajčovičová
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Jak je na tom městský majetek, jak byste po-
psal jeho stav? 
Je na něm vidět historický dluh. Ale to je věc
známá. Po roce 1989 jsme jej zdědili ve špat-
ném stavu, který se do jisté míry postupem let
zlepšil, ale ten dluh stále zůstává. Město spra-
vuje majetek v hodnotě zhruba 6 miliard korun
a aktuálně na jeho správu vydáváme zhruba
130 milionů ročně. 

Jak takový majetek spravovat?
Správu majetku musíme rozdělit do tří hlavních
částí: správa bytového fondu, kde se kolegyně
snaží chovat vůči nájemcům jako k zákazní-
kům. Potom je tu správa nebytového fondu, kde
jsou pro nás zákazníky jednotlivé městské or-
ganizace – školy, školky nebo sportoviště, a patří
sem i městské komunikace. V této oblasti chce-
me hledat řešení, která nejsou extra pompézní,
ale maximálně efektivní z hlediska užití peněz
a vedoucí k minimálnímu omezování provozu
stárnoucího majetku. To stárnutí a opotřebení
je vidět hlavně u sportovišť. Třetí skupinu tvoří
majetkoprávní odbor, kde je to o tom, abychom,
pokud budeme nějaký majetek prodávat, pro-
dávali s maximální péčí dobrého hospodáře. 

Je výhodné prodávat městský majetek?
Zbytný určitě.

A co je výhodné si nechat?
Strategické pozemky, o kterých víme, že by
mohly sloužit k rozvoji města, nebo objekty,
které jsou potom vhodné například pro krizové
situace, ať už potřebujeme při nějaké havárii
přestěhovat např. mateřskou školu nebo třídu
základní školy, nebo řešit sociální problém či
umisťovat např. uprchlíky, jak jsme aktuálně

řešili a stále řešíme od zahájení invaze na
Ukrajinu. 

Každý rok se městu podaří něco opravit, co
bude tou největší letošní položkou?
Určitě k největším budou opět patřit celoplošné
a velké obrazcové opravy, aby se alespoň lokál-
ně zlepšil stav komunikací. Letošní zima byla
zatím z velké části mírná, proto jsme technic-
kým službám místo plné zimní údržby zadáva-
li drobné opravy komunikací a chodníků, jako
je vypadlá dlažba apod. Není to nic velkého, ale
udělá to radost, když delší dobu obtěžující díra
najednou zmizí. Kromě obměny veřejného osvět-
lení nás čekají například velké opravy komuni-
kací, na které máme alokovaných 23 mil. Kč.

Jak moc se na objemu oprav podepíší zvýše-
né ceny?
Už začínáme zaznamenávat, že ceny pomalu
dosáhly svého vrcholu, a tak doufáme, že ty,
s nimiž pracujeme teď, budeme moci užívat ce-
lý rok. Pokud tedy nenastanou nějaké inflační
doložky. 

Takže jste lehkým optimistou….
Ano, určitě. Pokud se ve světě nestane něco ne-
očekávaně dramatického, a že už to teď hodně

dramatické je, tak věřím, že ceny přestanou
růst. 

Hodně skloňovaným slovem současnosti je
energetika a vše s ní spojené. Jak vylepšit tu
městskou? 
Jsou takové tři základní cesty, jak dosáhnout
nižších nákladů na energetiku. První je jedno-
duchá a přirozená, co nás nestojí nic, a to je šet-
řit. Což asi všichni nyní děláme. Tím, jak ceny
energií koncem minulého roku výrazně stoup-
ly, a než byly zastropované, tak to přirozeně vy-
volalo úsporu v městských zařízeních kolem
15 %.

Pak jsou tu opatření, která vedou k úspoře
z technického charakteru. Tou nejvíce viditel-
nou je, a v budoucnu i bude, výměna veřejného
osvětlení za úsporná ledková světla. První eta-
pa je už hotová, nyní se rozbíhá druhá. Řádově
jde o výměnu sedmi až osmi tisíc světel a vše by
mělo být dokončené během pěti let. Naším cí-
lem je však tuto dobu zkrátit na tři roky. Úspo-
ra se bude projevovat postupně v souvislosti
s probíhající výměnou. 

Třetí možností, jak šetřit, je vyrábět nebo po-
řizovat levněji. A zde je jednou z cest fotovolta-
ická elektrárna nebo virtuální fotovoltaická
elektrárna na principu komunitní energetiky,
kterou připravuje Jablonecká energetická, a. s.,
na desítkách objektů v majetku města, hlavně
na střechách mateřských a základních škol. 

Když mluvíme o majetku města, nelze se ne-
zmínit o bytovém fondu. Město aktuálně do-
čerpalo 20milionový úvěr na jeho opravu, co
bude dál?
Za dočerpaný úvěr bylo zrekonstruováno zhru-
ba 50 bytů, které se tak posunuly do 21. století.

Ale je to jen jedna dvacetina celkového měst-
ského bytového fondu, který čítá řádově 800 by-
tů. V opravách chceme pokračovat, ale nyní už
z vlastních zdrojů, jelikož současné úrokové
sazby novým úvěrům moc nepřejí. Chceme fi-
nancování oprav nastavit tak, aby, co se vybere
na nájmech, se znovu investovalo do oprav. 

Město asi stále patří mezi nejlevnější prona-
jímatele, je to tak?
Je to dáno legislativou. Ale u části bytů už to tak
neplatí. U nových, respektive opravených bytů
už nájmy stouply, ale pořád jsou v porovnání
s běžnými tržními výrazně nižší. Pokud by-
chom začali postupně rekonstruovat i další byty,
tak cenovou hladinu nájmu zase trochu zvýší-
me, aby vyjadřovala vložené náklady do opravy
bytu. Problémem jsou byty v centru, které jsou
v historických domech. Jsou to byty sice krás-
né, ale rozlehlé, o mnoha místnostech s vyso-
kými stropy a o ně příliš velký zájem není kvů-
li vysokým cenám energií. Ale i tak vymýšlíme
cestu, jak je vrátit do užívání slušným nájemní-
kům.

Stali jsme se vítězem krajského kola O histo-
rické město, jdeme do kola celostátního. Vy
už jste se zmínil o bytech ve velkých starých
historických vilách v centru města, máme
poměrně rozsáhlou památkovou zónu – je
to pro město radost nebo problém?
Tak když se povede rekonstrukce nějaké histo-
rické budovy, pak je to velká radost. Když pak
člověk jde kolem, rád se podívá a řekne si, to se
povedlo. Na druhou stranu z toho plyne spous-
ta překážek a povinností nad rámec klasické
stavařiny. Ovšem úcta k historii a našim před-
kům nám toto vyváží a určitě je dobře zachovat
město v co největší možné míře a ve stavu tak,
jak nám jej naši předkové zanechali.

Čím je pro vás Jablonec?
Existuje na to hezké anglické spojení: easy to li-
ve – snadný k životu. Je tu všechno po ruce, zá-
kladní služby jsou zachované, je tu skvělá po-
rodnice a renomovaná nemocnice, do školek
jsou přijaté všechny děti od tří let, když rodič
potřebuje jít do práce. Trochu vidím deficit ve
skladbě středních škol, kde ta struktura neod-
povídá ve vazbě na změny trhu práce. Ideální
pro Jablonec by bylo, kdyby tady byla plnohod-
notná vysoká škola, ale to si při velikosti města
nedokážu úplně představit. Když máte v Jab-
lonci kromě bydlení i práci, tak je to vlastně
všude kousek, všude vás doveze MHD, dojdete
pěšky nebo dojedete na kole. A odpoledne pří-
ležitostí k využití volného času je spousta. Podle
mého je z tohoto pohledu Jablonec skutečně
zajímavý. (jn)

Petr Roubíček

Minulé tři roky se staral na jablonecké radnici o rozvoj města. S nástupem
nového volebního období změnil obor a nově pečuje o městský majetek. 
Jak vnímá Jablonec nad Nisou, v jakém stavu je městský majetek, co nás čeká
v tomto roce – to jsou některé z otázek, které jsme položili náměstkovi pro
správu majetku Petru Roubíčkovi. 

Jablonec je určitě zajímavým místem pro život

Foto archiv Petr Roubíček

Foto archiv Petr Roubíček
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Zajímáte se aktivně o dění v našem městě?
Chcete vědět, co se připravuje konkrétně ve
vaší čtvrti? Chtěli byste se více podílet na
rozhodování o svém bezprostředním okolí
a o dění ve městě? Pak jste srdečně zváni na
tradiční Setkání s občany, které se letos usku-
teční v novém kabátě.

„Na rozdíl od těch předchozích budou letošní
setkání pojata jinak. V první řadě by měla mít
pozitivní a konstruktivní náboj. Dotazy bude
možné posílat i dopředu, a to elektronicky na
e-mail: stol@mestojablonec.cz. Mnohé odpově-
di tak dopředu připravíme a lépe tazatele uspo-
kojíme. Na setkání bude též prostor věnovat se
tématu, které zajímá užší skupinu lidí. Rovněž
připravujeme formální i neformální prostor,
v němž bude možné s konkrétními politiky po-
hovořit jednotlivě,“ nastiňuje podobu setkání
náměstkyně primátora pro životní prostředí
a strategii Lenka Opočenská. Každého setkání
se zúčastní členové nového vedení města, pro
něž je to vždy velmi intenzivní zkušenost. „Dou-
fáme, že čerstvý náboj, jenž do setkání přineseme,
naláká nové lidi, kteří na ně z různých důvodů
nikdy nepřišli. Velmi stojíme o spolupráci s nácti-
letými, dvacátníky, třicátníky nebo třeba mladý-
mi rodiči,“ sdílí přání své a kolegů Opočenská.

Protože část diskuzí bude probíhat ve skupi-
nách, není možné připravit živý online přenos.
Pokud se ale nový koncept osvědčí, magistrát se
příští rok pokusí zajistit živé vysílání s možnos-
tí zasílat dotazy v průběhu setkání.

„Jsme si vědomi, že spoluobčané nám tváří
v tvář chtějí sdělit, co je trápí a co potřebují řešit.
Lidé chtějí být vyslyšeni a musí vědět, že vedení
města na nich záleží, že jejich názor je brán
v potaz a někdo se mu věnuje,“ zhodnocuje svou
zkušenost se zapojováním veřejnosti radní Petr
Klápště, který se participaci (tj. zapojováním ve-
řejnosti do plánovacích setkání) věnuje i profes-
ně, a dodává: „Interakce politik–občan by však
neměla proběhnout jen jednou za rok při jar-
ních setkáních. Zdá se nám to příliš málo.“

Také proto strategické oddělení městského
magistrátu připravuje a postupně chce zavádět
více formátů podobných setkávání. Jedním
z nich je tvůrčí a vícefázové zapojení místních
lidí v přípravných etapách investičních projek-
tů. Na výbušná témata, která ovlivňují život
všech občanů, by pracovníci strategie mohli

použít další demokratický nástroj, který se na-
zývá, poněkud nepřitažlivě, Občanské shromáž-
dění. Podrobnější informace o něm přineseme
v jednom z příštích čísel měsíčníku. V nepo-
slední řadě si vedení města pohrává s myšlen-
kou pravidelných setkání jednotlivých politiků
přímo před vchodem do radnice nebo v kon-
krétní městské čtvrti, kam by politik přišel za
lidmi. „Jarní setkání zkrátka nejsou poslední
příležitostí, kdy se vedení města s občany pot-

kává. Je to začátek intenzivní spolupráce. Na
setkání uvítáme každého, kdo se chce dozvědět
něco z plánů a vizí nové koalice. Rovněž bude-
me rádi za každou zpětnou vazbu nebo zajíma-
vé podněty,“ uzavírá pozvánku na setkání ná-
městkyně Lenka Opočenská.

První setkání se koná pro Šumavu a Jablo-
necké Paseky ve čtvrtek 16. března v 17 hodin
v jídelně ZŠ Šumava.

(jš, lo)

O místě, kde žijete, s novým vedením města
Setkání s občany 2023

úterý 25. dubna 2023 od 17.00 hodin
Kulturní dům Kokonín 

pro Kokonín a Vrkoslavice

čtvrtek 30. března 2023 od 17.00 hodin
malý sál Eurocentra 

pro centrum města

úterý 21. března 2023 od 17.00 hodin
školní jídelna ZŠ Pasířská 

pro Žižkův Vrch 

čtvrtek 13. dubna 2023 od 17.00 hodin
Hasičská zbrojnice Proseč 
pro Proseč nad Nisou

čtvrtek 27. dubna 2023 od 17.00 hodin
školní jídelna ZŠ Pod Vodárnou 
pro Rýnovice a Lukášov

úterý 4. dubna 2023 od 17.00 hodin
školní jídelna ZŠ Mozartova 

pro Mšeno

čtvrtek 16. března 2023 od 17.00 hodin
školní jídelna ZŠ Šumava 

pro Šumavu a Jablonecké Paseky 

Ochlazovací bazének je v provozu
Od pondělí 20. února mohou návštěvníci
sauny v Městském bazénu v Jablonci nad
Nisou využít ochlazovací bazének. Vedení
SPORTU Jablonec, s. r. o., který trápil ná-
vštěvníky městského zařízení několik let.

Ochlazovací bazének v sauně, který je součástí
plaveckého bazénu, byl trvale uzavřen v roce 2020.
„Každý, kdo prochází saunovým rituálem, ví, že
proces ochlazení je nenahraditelnou součástí.
Doposud byly v sauně pro tento účel pouze dvě
ochlazovací sprchy, které bazének nedokázaly
plnohodnotně nahradit,“ říká jednatel společ-
nosti SPORT Jablonec, s. r. o., Štěpán Matek.

Absence bazénku byla dlouhodobá. Vedení spo-
lečnosti spravující městské zařízení se v únoru
ve spolupráci s technickým odborem magistrá-
tu rozhodlo opravit vanu bazénku a odtokových
kanálků tak, aby se maximálně eliminoval prů-
sak vody do prostor pod saunou. „Zároveň jsme
přijali režimová opatření, co se týče úklidu sau-
ny. Nově budeme prostory čistit bez použití po-
střikové hadice. Od 20. února tak mohou ná-

vštěvníci sauny ochlazovací bazének znovu vy-
užít v plném rozsahu,“ kvituje rychlé zprovoz-
nění bazénku Matek a dodává: „Je dobře, že se
podařilo rychle a levně bazének opět zprovoz-
nit i s ohledem na nedávný požár sauny v are-
álu Atletické haly na Střelnici, kde se pracuje
na odstranění škod.“ 

Ranní plavání od 6 do 8 hodin
Další výraznou změnou, kterou veřejnost jistě
ocení v provozu plaveckého bazénu, je rozšíře-
ní ranního plavání od 6 do 8 hodin, a to i ve
středu a v pátek. Občané si tak mohou ráno za-
plavat každý pracovní den, vyjma pondělí, kdy
probíhá sanitární den. „Vyslyšeli jsme poptávku
návštěvníků po této službě a zavedli ji v rozsa-
hu od úterý do pátku tak, jak bylo ostatně v mi-
nulosti zvykem. Nově chceme zavést větší orga-
nizaci plavání vzhledem k využití bazénové
plochy,“ zmiňuje další plány jednatel.

Pro ranní plavání bude nově trvale odděleno
šest plaveckých drah. „Také připravujeme in-
formační kampaň na rozdělení drah dle plavec-

kých způsobů, rozdílné výkonnosti návštěvníků
a podobně tak, aby si každá skupina návštěvní-
ků přišla na své. V bazénu budou umístěny in-
formační tabule a letáky, jejichž cílem bude ve-
řejnost motivovat k tomu, aby se v plaveckých
drahách pohybovali „dokola“, a tím si mohlo
v bazénu v jednom čase zaplavat co nejvíce ná-
vštěvníků najednou,“ doplňuje informace jed-
natel společnosti Štěpán Matek. (end, šm)

Foto Jiří Endler
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■ Hledá se ředitel/ka městská knihovny

Městská policie pokračuje v rozvoji

Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení funkce ředite-
le/ky organizace Městská knihovna Jablonec
nad Nisou, p. o., se sídlem Dolní náměstí 1,
466 01 Jablonec nad Nisou

Funkce: ředitel/ka příspěvkové organizace zří-
zené statutárním městem Jablonec nad Nisou.
Platové zařazení: platová třída 11 v souladu
s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění po-
zdějších předpisů.

Předpokládané datum nástupu do funkce:
k 1. 6. 2023 nebo dle dohody.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání (zamě-
ření na knihovnictví a informační studia výho-
dou); znalost legislativy v oblasti knihovnictví
a příspěvkových organizací zřizovaných územ-
ními samosprávnými celky; orientace v aktuál-
ních trendech knihovnictví; praxe v knihovnic-
tví nebo kulturních zařízeních výhodou; praxe
v řízení a vedení pracovního týmu min. tři roky
výhodou; všeobecný kulturní přehled; schop-
nost samostatné odborné a koncepční práce;
výborné organizační, komunikační a řídící
schopnosti, samostatnost, rozhodnost, aktivní
a tvůrčí přístup k řešení problémů; vysoké pra-
covní nasazení, spolehlivost, časová flexibilita;
komunikativní znalost min. jednoho světového
jazyka (anglický nebo německý) výhodou; dob-
rá uživatelská znalost práce na PC.

Nabízíme: zajímavou a zodpovědnou práci;
dobré podmínky pro výkon funkce; možnost
seberealizace a osobního růstu.

Písemná přihláška uchazeče k výběrové-
mu řízení musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; korespondenční
adresa; telefonní číslo, e-mail; číslo občanské-
ho průkazu (nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního občana); sou-
hlas s nakládáním poskytnutých osobních úda-
jů pro účely tohoto výběrového řízení, ve smys-
lu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů; datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
motivační dopis (max. jedna normostrana A4);
strukturovaný životopis; návrh koncepce smě-
řování a rozvoje organizace (max. 4 normostra-
ny A4); výpis z rejstříku trestů ČR (bez zázna-
mu) nesmí být starší než 3 měsíce; doklad
o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ově-
řenou kopii; lustrační osvědčení podle zák. č.
451/1991 Sb. v platném znění, tato povinnost se
nevztahuje na uchazeče narozené po 1. 12. 1971.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro
doručení přihlášek je 20. 3. 2023 do 12.00 ho-
din, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené
poštou.

Způsob podání přihlášky: osobně na orga-
nizačním a personálním oddělení, budova rad-

nice, č. dv. 234; zasláním na adresu: Magistrát
města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka,
organizační a personální oddělení, Mírové ná-
městí 19, Jablonec nad Nisou; na obálku se
všemi požadovanými dokumenty uchazeči
napíší „neotevírat, výběrové řízení na ředitele
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.“.

Poskytování informací k výběrovému řízení:
informace k výběrovému řízení poskytne
Miroslava Rýžaková, vedoucí humanitního od-
boru, e-mail: ryzakova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové říze-
ní zrušit i bez udání důvodu. Písemné materiály
poskytnuté k výběrovému řízení budou neúspěš-
ným uchazečům vráceny.

Jablonecká městská policie požádá o dotač-
ní prostředky z Programu prevence krimi-
nality Ministerstva vnitra ČR. Dotace chce
využít na dva projekty asistentů prevence
kriminality a na projekt rozšíření kamero-
vého systému. Celkové náklady na všechny
projekty jsou odhadnuté na 2,3 mil. korun,
přičemž v případě úspěchu by dotace měly
činit 1,9 mil. korun.

Jablonec nad Nisou – MKDS CAKV–2023 
V rámci projektu MKDS – CAKV budou v ulici
Janovské doplněné další dvě kamery schopné
číst registrační značky vozidel a data předávat
do centrální databáze automatické kontroly vo-
zidel (AKV). Součástí projektu je i instalace mo-
bilní kamery s provozem na síti LTE. Kamera je
určená pro vozidlo městské policie a bude inte-
grovaná do ovládací platformy MKDS. Náklady
jsou odhadnuté na 711 tisíc korun a MP žádá
dotaci ve výši 534 tis. korun. 

Od roku 2000 je Jablonec nad Nisou postup-
ně pokrytý kvalitním městským kamerovým
dohlížecím systémem (MKDS). „Původní ana-
logový systém se průběžně obnovoval, základ
toho digitálního s přispěním dotace ROP poří-
dila MP v roce 2009. Nyní má MKDS celkem 38
kamerových bodů, na nichž je 48 kamer. Kromě
toho má MP k dispozici dvě mobilní kamery
pořízené v roce 2021 také s pomocí dotace MV
ČR,“ popisuje MKDS Tomáš Svačina, manažer
prevence kriminality MP Jablonec nad Nisou,
a dodává, že systém je doplněný i o funkci inte-
ligentní analýzy výstupů na dvou kanálech. 

S výměnou zastaralých prvků, kterou dopo-
ručil auditor, se na náklady města začalo v ro-
ce 2020. Hotové jsou tři etapy za celkem 3 miliony
korun. „Páchání trestné a přestupkové činnosti je
proměnlivé a kamerový systém natolik rozsáh-
lý, že je třeba mít nástroj pro efektivní obsluhu,
využití a vyhodnocování záznamů. V roce 2022
byl proto software doplněný modulem video-
managementu, který umožňuje online videoana-
lýzy, a to i ze záznamu,“ upozorňuje preventis-
ta MP.

V rámci projektu se bude instalovat mobilní
kamera do služebního vozidla MP včetně zdro-
jové a záložní napájecí jednotky i LTE modemu
s externí anténou. „Pokračujeme tak v rozvoji
a zvyšování efektivity současného MKDS. Sys-
tém AKV shromažďuje data o projíždějících vo-
zidlech, což pomáhá Policii ČR při vyhledávání
těch odcizených a doplňuje systém v rámci ce-
lého Krajského ředitelství Policie ČR LK. Díky
přehledové kameře bude možné kvalifikovat
konkrétní vozidlo nejen podle RZ, ale i podle
typu a barvy,“ uvádí Tomáš Svačina a pokraču-
je: „Mobilní kamera ve služebním vozidle MP
bude součástí pilotního projektu v ČR, záznam
z ní bude přímo integrován do systému MKDS
a umožní operačnímu středisku sledovat dění
kolem vozidla v reálném čase. Služební vůz tak
bude možné využít jako další mobilní kamero-
vý bod např. při mimořádných událostech.“

Asistent prevence kriminality – 2023
Asistenty prevence kriminality jablonecká
městská policie využívá od roku 2015. Podle
slov primátora Jablonce nad Nisou Miloše
Veleho se osvědčili. „V roce 2022 projekt podpo-
řily finanční prostředky z dotací MV ČR na dva
asistenty. Nyní má město k dispozici celkem tři

asistenty prevence kriminality a jejich finanční
krytí je v rozpočtu městské policie zajištěné na
rok 2023 i bez přiznané dotace,“ připomíná
Vele s tím, že v případě schválené dotace vrátí
MP rozpočtovanou částku do rezervy města.
Odhad celkových nákladů je 1,1 mil. Kč, z če-
hož dotace by měla činit 864 tis. korun.

Asistenti prevence kriminality pravidelně
pracují s obyvateli vytipovaných lokalit, pomá-
hají jim přijmout kvalitnější způsob života,
a tak minimalizovat hrozbu sociálního vylou-
čení. „Asistenti pracují hlavně v problémových
lokalitách, jako jsou Tyršovy sady, autobusové
nádraží, OD Central, okolí ulic Revoluční,
Dlouhá a centrum města, které denně kontro-
lují a komunikují s problémovými osobami,“
popisuje Tomáš Svačina s tím, že díky moder-
ním mapovým nástrojům může městská poli-
cie průběžně sledovat vývoj vybraných pře-
stupků. „Počet trestných činů a výjezdů sleduje
Policie ČR standardními metodami. Vývoj trest-
né a přestupkové činnosti lze rovněž sledovat
pomocí nástroje Mapy kriminality, který je pří-
stupný prostřednictvím pilotního projektu jab-
lonecké MP,“ uzavírá manažer prevence.

Asistent prevence kriminality (UKR) 
– 2023 – 2. kolo
Další projekt asistenta prevence je směrován do
programu reagujícího na dopady uprchlické vl-
ny související s invazí Ruské federace na Ukra-
jinu. „Účelem je zajistit financování dvou asi-
stentů, jejichž úkolem bude pravidelná pomoc
s integrací ukrajinských uprchlíků, prevence
sociálního vyloučení a s tím souvisejícím ná-
růstem trestné a přestupkové činnosti. Regist-
rovaných ukrajinských uprchlíků je v současné
době na území města 1 913. Očekáváme, že asi-
stenti, s jejichž výběrem nám pomůže integrač-
ní centrum, pomohou zmapovat situaci nejen
mezi ukrajinskými uprchlíky, ale i mezi další-
mi v Jablonci ubytovanými zahraničními dělní-
ky,“ popisuje Tomáš Svačina. Odhad nákladů
na projekt je 500 tis. Kč, které poskytovatel do-
tace MV ČR hradí v plné výši. (ms)

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou
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Jablonečané loni vytřídili 4 848 tun odpadu
Stejně jako v uplynulých letech přinášíme
přehled o množství tříděného odpadu v Jab-
lonci nad Nisou. Celková produkce využitel-
ných složek komunálních odpadů je zhruba
na stejné úrovni jako v předchozích letech.
Pozitivní zprávou je, že se podařilo snížit po-
díl směsného komunálního odpadu.

V roce 2022 vyprodukovali občané Jablonce
nad Nisou téměř 13 tisíc tun komunálního od-
padu. Z tohoto celkového množství bylo předá-
no k recyklaci 4 848 t odpadu, což předsta-
vuje téměř 38 %. Jedná se zejména o odpad
z barevných kontejnerů, sběrných dvorů, ze
sběren a výkupen, které jsou zapojeny do systé-
mu obce, a ze školních sběrů. Pokud má město
dostát své zákonné povinnosti, pak by podíl vy-
tříděných složek měl za dva roky tvořit mini-
málně 60 %. Je tedy ještě co dohánět!

Prim vedou kovy
Vzhledem k vysoké hmotnosti materiálu zaují-
mají největší podíl z celkového množství kovy,
a to 1 559 t. Dále bylo vytříděno 1 222 t papíru,
717 t skla a 691 t plastů. Zejména u plastů je vi-
dět výrazný nárůst, který souvisí se zavedením
individuálního sběru tříděného odpadu od ro-
dinných domů. Veškeré využitelné složky ko-
munálních odpadů jsou předávány zpracova-
telským firmám k recyklaci.

Sběr papíru klesá
V případě papíru byl naopak zaznamenán mír-
ný pokles. V loňském roce se vysbíralo v mod-
rých kontejnerech umístěných na veřejných
stanovištích 973 t papíru. Do nádob u rodinných
domů bylo odevzdáno dalších 60 t papíru. Tuto
komoditu lze odevzdat i ve sběrnách a výkup-
nách, např. v ul. Belgická a Želivského, které
jsou zapojeny do systému odpadového hospo-
dářství města. Tímto způsobem občané odevz-
dali 149 t papíru. Obliba školních sběrů je na
ústupu, a tak v průběhu roku bylo množství
takto odevzdaného papíru mnohem menší ve
srovnání s předchozími lety. Činilo pouze 40 t.

Narostl objem plastů
Největší meziroční nárůst byl zaznamenám
u plastů. Jejich množství bylo v loňském roce
vůbec nejvyšší od zavedení třídění odpadu
v Jablonci. Již několik let se mohou do žlutých
kontejnerů kromě PET lahví odevzdávat též
veškeré plasty z domácností a nápojové karto-
ny. Nápojové kartony (tetrapaky) tvoří necelá
2 % obsahu žlutých kontejnerů. Odpovídá to
množství kolem 10 t ročně. Celkové množství
plastů bylo 691 t. Z toho 623 t bylo odevzdáno
do nádob ve veřejné síti stanovišť pro třídění od-
padu, 63 t do nádob u rodinných domů a 5 tun
ve sběrných dvorech.

Počet šedých kontejnerů se zvýšil
Již téměř pět let jsou občanům města k dispozi-
ci rovněž šedé kontejnery na kovy. Jejich počet
byl v loňském roce rozšířen na 46 kusů. Jsou
určeny zejména na drobný kovový odpad z do-
mácností, jako jsou plechovky od nápojů, od po-
travin, zvířecí konzervy apod. Množství kovo-
vého odpadu odevzdaného do šedých kontejnerů
postupně roste. V roce 2022 se takto vysbíralo
více než 27 t kovů. Vzhledem k celkovému
množství vytříděných kovů se jedná o nepatrné
množství, ale věříme, že toto číslo bude i nadále
stoupat. Největší podíl kovového odpadu pocho-
pitelně končí ve sběrnách a výkupnách. Tam
odevzdali občané 1 532 t kovů.

Skla je odevzdáno méně
V případě skla došlo k mírnému poklesu oproti
předešlému roku, a sice na celkových 717 t. Ko-
lem 30 % z celkového množství skla tvoří čiré sklo,
které lze do některých kontejnerů odevzdávat
odděleně.

Odměna osm milionů
Za sběr využitelných složek komunálních od-
padů získává město odměnu od společnosti
Eko-kom, a. s. Za loňský rok přesáhla výše od-
měny pro Jablonec 8 mil. Kč. Tyto peníze jsou
dále používány na provoz a zkvalitňování systé-
mu třídění odpadů. V průběhu roku 2022 se po-
stupně zaváděl individuální sběr tříděného od-
padu, tzv. door-to-door systém, který spočívá
v rozmístění nádob na plasty a papír přímo
k jednotlivým rodinným domům či menším by-
tovým domům. Do systému se zapojilo přes
90 % domácností a na množství vytříděného
odpadu je to znát. Pokud jste nádoby nedostali

a máte o ně zájem, neváhejte se obrátit na ad-
resu odpady@mestojablonec.cz. Současně se
zaváděním individuálního sběru dochází k po-
stupné optimalizaci veřejných stanovišť. Někte-
rá se ruší, jinde dochází ke změně četnosti svo-
zů či snížení počtu nádob. 

Komunální odpad klesá
Dobrou zprávou je, že v roce 2022 pokleslo
množství směsného komunálního odpadu.
V černých popelnicích a kontejnerech skončilo
v loňském roce 6 393 t odpadu, tedy o 370 t mé-
ně než v roce předešlém. Z odpadkových košů
rozmístěných na veřejných prostranstvích se
odvezlo 180 tun. Téměř veškerý tento odpad
končí v zařízení pro energetické využití odpadu
v Liberci. Na jednoho obyvatele připadá 147 kg
vyprodukovaného směsného komunálního od-
padu ročně. Ve srovnání s jinými městy si tedy
Jablonec vede velmi dobře.

Na celkovém množství odpadu v Jablonci nad
Nisou se významně podílí i objemný odpad,
který občané odevzdají ve sběrných dvorech
nebo při ambulantních svozech. V uplynulém
roce se jednalo o 1 469 t. Tento odpad většinou
putuje na skládku. Rádi bychom připomněli, že
ne všechny věci musí takto skončit. Předměty,
které jsou ještě funkční a mohly by posloužit
někomu jinému, je možné odevzdat ve sběrném
dvoře ve Smetanově ulici v tzv. re-use centru.

Z biodpadu kompost
Nelze opomenout ani biologicky rozložitelný
odpad, který mohou Jablonečané zdarma ode-
vzdávat ve sběrných dvorech a při mobilních
svozech, které město organizuje 17× do roka.
V roce 2022 množství bioodpadu činilo 514 t.
Biologicky rozložitelný odpad je odvážen do
kompostárny, kde je následně zpracován do po-
doby kompostu.

Hojně využívané jsou bílé kontejnery na pou-
žitý textil, jehož množství se vyšplhalo na 143 t.
Aby byl přehled o množství odevzdaného ko-
munálního odpadu úplný, je nutno dodat, že
občané odevzdali ve sběrných místech a při
mobilních svozech necelých 18 t nebezpečného
odpadu a 1,22 t jedlých olejů a tuků. Na tuto ko-
moditu byly v loňském roce pořízeny nové ná-
doby. Lze je najít na 10 veřejných stanovištích
pro tříděný odpad. 

Za zmínku jistě stojí i množství zpětně ode-
braného elektrozařízení. Ve sběrných dvorech
bylo v uplynulém roce odevzdáno 222 t elektro-
spotřebičů (např. ledničky, pračky, drobné elekt-
rospotřebiče z domácností, televize, monitory
apod.).

Na závěr bychom rádi poděkovali všem obča-
nům, kteří se aktivně podílejí na třídění odpadů
v Jablonci nad Nisou a přispívají tak k ochraně
životního prostředí. (bš)

Množství separovaného odpadu v letech 2015–2022 (v tunách) Složení komunálních odpadů v roce 2022 
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Město vyhlásilo výzvu k registraci subjektů
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výzvu k registraci subjektů, které budou
oprávněny poskytnout službu na zabezpeče-
ní dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ
formou příměstských táborů.

Jedná se o poskytování služby rodičům (zákon-
ným zástupcům) předškolních dětí a žáků 1. tříd
ZŠ, kteří projeví zájem zabezpečit své dítě u vy-
braného poskytovatele o hlavních prázdninách
v roce 2023.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty podepsána smlouva o po-
skytnutí příspěvku města rodičům dětí. Za-
registrovaní poskytovatelé požadovanou úplatu
od rodičů dětí poníží o finanční příspěvek měs-
ta (mohou tak učinit i zpětně až po vyúčtování
příspěvku u města). 

Za každé předškolní dítě či za každého žáka
1. třídy, který bude v pracovní dny využívat je-
jich službu, bude poskytnut příspěvek 130 Kč /
1 dítě / 1 pobytový den. 

Příspěvek bude na jedno dítě poskytován nej-
výše pět pracovních dnů, maximálně do výše
650 Kč.

Podmínky pro registraci: 
Přihláška podána na předepsaném formuláři
(ke stažení na webu města nebo k dispozici
u níže uvedených kontaktů). 

Povinné přílohy:
• živnostenské oprávnění (ŽO) nebo jiná právní

forma subjektu s dokumentem, ze kterého je
patrná možnost poskytovat požadované služ-

by (např. stanovy, zakládací listina, zřizovací
listina), 

• platný výpis z rejstříku trestů držitele ŽO, sta-
tutárního zástupce nebo osoby oprávněné
subjekt zastupovat, ne starší než tři měsíce,
vyjma ředitelů/ředitelek příspěvkových orga-
nizací, které zřizuje město nebo kraj, 

• předložení aktuálního ceníku na období čer-
venec–srpen 2023, (ceny musí být v souladu
s ceníkem služeb na zabezpečení dětí za prv-
ní pololetí 2023); cena za službu musí být vyš-
ší než 130 Kč / 1 dítě / 1 den.
Uzávěrka registrace je 31. 3. 2023 ve 12.00 hodin.
Písemné přihlášky zasílejte v uzavřené

obálce s označením „Prázdniny 2023“ na adre-
su: statutární město Jablonec nad Nisou, Alena
Purmová, oddělení školství, Mírové náměstí 19,
466 01 Jablonec nad Nisou, nebo osobně doručte
po předchozí telefonické domluvě tamtéž. Pro
přijetí přihlášky je rozhodující datum a čas do-
ručení na podatelnu Magistrátu města Jablonec
nad Nisou nebo přímo na oddělení školství. 

Bližší informace poskytne: Alena Purmová,
tel. 483 357 315, e-mail: purmova@mestojablo-
nec.cz (ap)

Rada města Jablonec nad Nisou vyhlásila
9. ledna 2023 konkurzní řízení na vedoucí pra-
covní místo ředitele/ředitelky Základní ško-
ly Jablonec nad Nisou-Mšeno, Mozartova 24,
příspěvková organizace. 

Předpokládaný nástup 1. srpna 2023. Podrob-
nější informace jsou zveřejněny na úřední des-
ce Statutárního města Jablonec nad Nisou na
www.mestojablonec.cz – viz QR kód.

Vlastnoručně podepsanou při-
hlášku se všemi přílohami doruč-
te osobně na podatelnu MMJN,
popř. OŠK nejpozději do 31. 3.
2023 do 12.00 hodin v zalepené
obálce označené KONKURZ ZŠ

JABLONEC NAD NISOU – MŠENO, MOZAR-
TOVA 24 – NEOTVÍRAT.

Případné dotazy na telefonu 485 357 270 nebo
485 357 315.

■ Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Mozartova

Letní prázdninový provoz mateřských škol
Prázdniny jsou ještě daleko a s nimi i léto,
čas dovolených a odpočinku. Ředitelky ma-
teřských škol i zřizovatel jsou si plně vědo-
mi, že ne všichni rodiče mají možnost strávit
celé léto se svými dětmi. 

„Vzhledem k tomu, že z důvodu plánovaní do-
volených se rodiče předškolních dětí zajímají,
jak budou otevřeny jablonecké mateřské školy
v době hlavních prázdnin 2023, zveřejňujeme
níže uvedené informace, ve kterých naleznou
odpovědi na své otázky,“ říká Zdeňka Květová,
vedoucí oddělení školství.

V době uzavření MŠ (10. 7.–18. 8.) zorgani-
zuje DDM Vikýř v rozsahu tři týdnů Prázdnino-
vé týdny s Vikýřem určené primárně pro děti
z jabloneckých mateřských škol jako náhradní
služba v době uzavření MŠ. Tyto týdny budou

probíhat vždy v MŠ a ZŠ Sokolí, kde prostory
umožní zajistit program velmi podobný progra-
mu v MŠ. Po obědě bude možnost spaní či od-
počinku, k dispozici bude i školní tělocvična.

Venkovní prostředí školy je v klidné části měs-
ta se snadným přístupem do přírody. Cena
těchto týdnů oproti příměstským táborům je
nastavena tak, aby byla pro rodiče cenově přija-
telná. Podmínky a přihlášení na www.vikyr.cz

Příměstské tábory 2023
Po dobu hlavních prázdnin mohou rodiče vy-
užít také řadu příměstských táborů, které se
v Jablonci na Nisou každoročně konají. Stejně
jako v minulých letech bude město Jablonec
nad Nisou na příměstské tábory poskytovat ro-
dičům předškolních dětí a žáků prvních tříd ZŠ
s trvalým bydlištěm v Jablonci nad Nisou přís-
pěvek ve výši max. 650 Kč / 1 týden / 1 dítě. 

Seznam příměstských táborů, kde bude mož-
né příspěvek uplatnit, bude zveřejněn v někte-
rém z dalších čísel Jabloneckého měsíčníku.

(ap)Týdny Termín (pracovní dny) Provoz MŠ Prázdninové týdny 

o prázdninách od–do s Vikýřem

1. až 2. týden 1. 7.–7. 7. MŠ v provozu –––

3. týden 10. 7.–14. 7. MŠ uzavřeny 1. turnus 

4. týden 17. 7.–21. 7. MŠ uzavřeny 2. turnus 

5. týden 24. 7.–28. 7. MŠ uzavřeny –––

6. týden 31. 7.–4. 8. MŠ uzavřeny –––

7. týden 7. 8.–11. 8. MŠ uzavřeny 3. turnus 

8. týden 14. 8.–18. 8. MŠ uzavřeny –––

9. až 10. týden 21. 8.–31. 8. MŠ v provozu –––

Foto archiv Free Time Activities

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN

Foto Alena Purmová
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Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Zápis se uskuteční opět pro-
střednictvím webové aplikace
Zápis do ZŠ, se kterou se můžete
již nyní seznámit. 

Od 20. 3. 2023 bude možné začít
generovat žádost o přijetí dítěte
k základnímu vzdělávání, popř.
žádost o odklad povinné školní
docházky. Příjem žádostí, tj. den
zápisu, proběhne ve všech ZŠ zři-
zovaných městem Jablonec nad
Nisou jednotně ve čtvrtek 13. 4. 2023.
V tento den je třeba vytištěnou
a zákonným zástupcem podepsa-
nou žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání odevzdat ve spádové
nebo zvolené škole. Žádost o od-
klad povinné školní docházky je
nutné podat v den zápisu nebo
nejpozději do 30. 4. 2023.

Pro ukrajinské děti byl termín
mimořádného zápisu řediteli škol
stanoven na 8. 6. 2023. Podrobnější
informace k tomuto zápisu budou
ještě zveřejněny.

Před samotným zápisem uspořá-
dají školy dny otevřených dveří.
Termíny těchto dnů naleznete na
webech jednotlivých škol.

Co je školský obvod 
Každá základní škola má školský
obvod stanovený obecně závaznou
vyhláškou a garantuje tak přijetí
dítěte do ZŠ, v jejímž obvodu má
dítě trvalý pobyt. V Jablonci tako-
vých obvodů máme devět a jsou

řadu let ustálené. Dvou soukro-
mých ZŠ, které na území města
vyvíjí svoji činnost, se školské ob-
vody netýkají a rovněž termíny zá-
pisů si stanovují tyto školy odlišně
od ostatních jabloneckých ZŠ.

Odklad povinné školní docházky
Uvažuje-li rodič o možnosti požá-
dat o odklad školní docházky své-
ho dítěte, musí současně s žádostí
o něj doložit doporučující posou-
zení dítěte od příslušného školského
poradenského zařízení (pedago-
gicko-psychologické poradny nebo
speciálního pedagogického cent-
ra) a odborného lékaře nebo kli-
nického psychologa. Aby v den zá-
pisu mohli rodiče obě posouzení
řediteli školy doložit, provádí Pe-
dagogicko-psychologická poradna
v Jablonci nad Nisou již od druhé

poloviny února vyšetření školní
zralosti. V případě, že dítěti již by-
lo poskytováno podpůrné opatření
v MŠ, je nutné dítě nechat znovu
vyšetřit, aby mohlo být podpůrné
opatření poskytováno plynule
i v základní škole. Je žádoucí in-
formovat základní školu o této
skutečnosti v předstihu.

Zároveň je nutné připomenout,
že zákonný zástupce, jehož dítěti
byl v předešlém roce povolen od-
klad školní docházky, musí absol-
vovat zápis i v roce letošním.

Jak vybírat školu 
Rodiče, kteří řeší otázku, jakou
školu pro své dítě zvolit, mají dvě
možnosti. Buď se rozhodnou pro
ZŠ garantovanou školským obvo-
dem, nebo si vyberou školu dle
svého uvážení, ovšem s rizikem,
že dítě nemusí být do vybrané ško-
ly přijato. Kapacitní možnosti škol
jsou totiž omezené, proto není
možné u většiny škol zvyšovat po-
čet prvních tříd. 

Naplněnost škol a počty dětí
v prvních třídách
V zájmu města, ředitelů škol i sa-
motných rodičů dětí je, docílit rov-
noměrného naplnění prvních tříd.
To je však ovlivněno především
počtem dětí majících trvalý pobyt
v daném školském obvodu, kam
jsou přijímány tyto děti přednost-
ně. Naplněnost prvních tříd rovněž

ovlivňují rodiče dětí volbou školy.
V případě početního převisu v da-
né škole, pak bohužel musí roz-
hodnout o přijetí dítěte losování.

Určitou roli v naplněnosti prv-
ních tříd mohou sehrát i ukrajin-
ské děti, které na území města mají
pobyt a v souladu s platnou legis-
lativou mají stejné právo pro přije-
tí k základnímu vzdělávání jako
české děti. Ředitelé jabloneckých
základních škol se shodli, že zápis
ukrajinských dětí uskuteční v jed-
nom termínu, a to 8. 6. 2023. 

Kde získat další informace,
s kým se poradit?
Rodiče budoucích prvňáčků chce-
me ujistit, že v procesu zvaném
zápis nejsou na svá rozhodnutí sa-
mi. Mají právo na dotazy a infor-
mace a všichni zainteresovaní
jsou připraveni poradit a pomoci.
Jen je třeba o jakoukoliv pomoc či
radu žádat včas. Zdrojem základ-
ních informací jsou webové strán-
ky základních škol, webové strán-
ky města a Jablonecký měsíčník.
S konkrétními dotazy je možné se
obrátit na ředitele škol nebo na od-
dělení školství. Cenné rady také
poskytnou odborníci např. v peda-
gogicko-psychologické poradně
nebo pedagožky mateřské školy,
do které dítě dochází.

Zdeňka Květová,
vedoucí odd. školství

Zápis do ZŠ opět umožní webová aplikace
Také letos budou zápisy do jablo-
neckých základních škol probíhat
elektronicky, a to prostřednictvím
webové aplikace Zápis do ZŠ. 

V loňském roce, kdy si rodiče po-
prvé vyzkoušeli generování přihlá-
šek prostřednictvím nové webové
aplikace Zápis do ZŠ, se ukázalo,
že to byl krok správným směrem.
Pro školy přinesl zjednodušení ad-
ministrativy, pro zřizovatele, a pře-
devším pro rodiče, vnesl do zápisů
větší transparentnost. 

V tento okamžik je důležité, aby
se zákonní zástupci letošních prv-
ňáčků s webovou aplikací sezná-
mili a pročetli si všechny důležité
informace. Již dopředu ujišťujeme
všechny rodiče, že pokud si s ad-
ministrací žádosti nebudou vědět
rady, budou moci o pomoc požá-
dat zvolenou základní školu nebo
oddělení školství jabloneckého
magistrátu. V tomto případě bude
nutné mít s sebou průkaz pojištěn-
ce (dítěte) a případně si domluvit
termín a čas návštěvy. 

Tři základní fáze zápisu do ZŠ 
Pro názornou představu uvádíme
tři základní kroky, kterými zákon-
ní zástupci dětí při samotném zá-
pisu projdou. 

První krok bude spočívat ve vyge-
nerování žádosti o přijetí k základ-

nímu vzdělávání, popř. žádosti o od-
kladu povinné školní docházky,
a to od pondělí 20. března 2023. Při
generování žádostí bude nezbytné
znát číslo pojištěnce (dítěte), které
je uvedeno na průkazu jeho zdra-
votního pojištění. Po jeho zadání
zástupce dítěte získá jedinečný čí-
selný identifikátor, který je třeba si
zapamatovat z důvodu další identi-
fikace žádosti. Po vyplnění všech

povinných údajů zákonný zástupce
vyplněnou žádost vytiskne a ten,
který je uveden na žádosti, ji pode-
píše.

Druhý, nejdůležitější krok, bu-
de spočívat v odevzdání vytištěné
a zákonným zástupcem podepsané
žádosti do zvolené školy, a to ve
čtvrtek 13. dubna 2023. Možnosti
odevzdání najdou zákonní zástup-

ci ve webové aplikaci nebo na we-
bových stránkách jednotlivých ZŠ.

Třetí krok je plně v kompetenci
ředitelů škol, kteří následně v sou-
ladu se správním řádem do 30 dnů
rozhodnou o přijetí či nepřijetí žá-
ka, nebo na základě žádosti povolí
nebo zamítnou odklad povinné
školní docházky. Seznamy přija-
tých dětí pod registračními čísly by
měly být zveřejněny nejdéle 5. květ-
na 2023. 

Upozorňujeme zákonné zástup-
ce, jejichž dítěti byl v loňském ro-
ce povolen odklad povinné školní
docházky, že si musí znovu vyplnit
a podat žádost o přijetí dítěte k zá-
kladnímu vzdělávání do příslušné
základní školy.

Další informace o jabloneckých ZŠ na-
leznete v tomto JM na 8. a 9. straně.

(red)Náhled úvodní strany webové aplikace Zápis do ZŠ

Ilustrační foto

Zápis do ZŠ 
https://zapisdozs.mestojablonec.cz
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Jablonecké základní školy se představují
Jablonecké základní školy každoročně v břez-
nu otvírají své dveře rodičům a budoucím
prvňáčkům. 

Nejinak tomu bude i letos a ředitelé nechají na-
hlédnout do svých budov a ukáží prostředí, na
které se mohou budoucí školáci těšit. Konkrétní
datum dnů otevřených dveří (DOD) naleznete
v medailoncích každé školy. Podrobnější infor-
mace pak na webech ZŠ.

Nyní v předstihu nabízíme rodičům a jejich
dětem možnost nahlédnout do jabloneckých zá-
kladních škol alespoň prostřednictvím krátkých

medailonků, které ve stručnosti představí kaž-
dou z devíti škol zřizovaných statutárním měs-
tem Jablonec nad Nisou. 

„Krátké představení sice nenahradí osobní
prohlídku, ale může částečně pomoci v počáteč-
ních úvahách při výběru školy. Na místě je však
třeba připomenout, že rozhodujícím kritériem
pro přijetí dítěte do příslušné školy je v souladu
s vyhláškou o školských obvodech základních
škol trvalé bydliště dítěte,“ říká Zdeňka Květová
z oddělení školství jabloneckého magistrátu.

(ap)

ZŠ Jablonec, 5. května 76
Ředitelka školy: Michaela Hanyšová
775 999 954, 602 247 149
reditel@zsjbc5kvetna.cz
www.zs5kvetna.cz DOD: 23. 3. 2023

Škola je umístěna v okrajové části města ve
dvou budovách, které jsou odděleny školním
parkem se zelení a obě budovy jsou propojeny
spojovací chodbou. V blízkosti školy se nachází
les, louky a park. Vzhledem k velké úspěšnosti
v získávání finančních prostředků z evropských
fondů je škola nadstandardně vybavena pro vý-
uku v oblasti informačních technologii a jazyků.

Ve škole se vyučuje podle tří vzdělávacích
programů. Kromě běžných tříd škola otevírá
specializované třídy s programem Montessori
a specializované třídy s rozšířenou výukou ja-
zyků.

Škola vytváří pro své žáky co nejlepší studij-
ní podmínky; vede je ke zdravému životnímu
stylu, při němž se maximálně eliminuje rizikové
chování dětí (drogy, šikana, kriminalita apod.),
které je v současné době tolik ohrožuje. K to-
muto velmi napomáhají ve škole přítomní spe-
ciální pedagog, výchovný poradce i metodik
prevence.

Součástí školy je školní družina, která v sou-
časné době má pět oddělení, a školní jídelna.

ZŠ Mšeno, Arbesova 30
Ředitel školy: Tomáš Saal
483 737 111
info@arbesovka.cz
www.arbesovka.cz DOD: 30. 3. 2023

Jde o plně organizovanou školu se dvěma třída-
mi v každém ročníku. Její velkou výhodou je
umístění v klidném prostředí v blízkosti jablo-
necké přehrady. Od 6. ročníku fungují ve škole
sportovní třídy s všesportovním zaměřením.
Právě ve sportu vykazují žáci trvale vynikající
výsledky, a to i v celorepublikovém měřítku.
Nejen jim, ale všem žákům slouží ke sportovní-

mu vyžití dvě tělocvičny, posilovna a hřiště.
Školní družina má pět oddělení a v provozu je
denně od 6.30 do 16.30 hodin. 

Součástí budovy je školní jídelna, která nabí-
zí třikrát týdně výběr ze dvou jídel a možnost
bezlepkové diety. V rámci ŠVP se žáci 2. a 3. tříd
účastní plaveckého výcviku, žáci 2. stupně ly-
žařského výcviku a žáci sportovních tříd cyklis-
tického, vodáckého a lyžařského kurzu. 

Ve škole působí psycholog, který spolu s vý-
chovným poradcem a metodikem prevence za-
jišťují harmonizační pobyty pro žáky 6. ročníku
a programy zaměřené na prevenci sociálně-pa-
tologických jevů. Škola nabízí volnočasové akti-
vity zaměřené na sport a výtvarné činnosti.

ZŠ Jablonec, Liberecká 26
Ředitel školy: Martin Chytka
487 370 333
skola@zsliberecka.cz
www.zsliberecka.cz DOD: 7. 3. 2023

Základní škola Liberecká je moderní školou
v centru města. Poskytuje výuku od 1. po 9. roč-
ník, přičemž v každém ročníku jsou tři třídy.
Součástí školy je školní jídelna a školní druži-
na, která má navíc k dispozici i nově postavený
samostatný objekt. Školu obklopuje rozsáhlý
areál s herními prvky a sportovním hřištěm.
Škola využívá nejmodernější technikou vyba-

vené nové odborné učebny cizích jazyků, příro-
dopisu, fyziky, chemie a pracovní dílny. Žáci
mají k dispozici rozsáhlou školní knihovnu
a studovnu. 

Dataprojektory a interaktivní tabule patří ke
standardnímu vybavení všech tříd. Žáci absol-
vují kurz plavání a lyžování, v 1., 2. a 6. třídě
harmonizační pobyt. Škola udržuje dlouholetou
spolupráci s partnerskými školami v Bautzenu
a Neugablonz. 

Ve škole působí již řadu let speciální pedagog,
který je spolu s výchovným poradcem i metodi-
kem prevence velkým přínosem v různých si-
tuacích. Škola nabízí žákům zhruba dvě desítky
zájmových kroužků.

ZŠ Mšeno, Mozartova 24
Ředitelka školy: Radka Bartošová
483 737 920
skola@zsmozartova.cz
www.mozartova.cz DOD: 29. 3. 2023

Stále probíhající postupná modernizace školy
umožňuje žákům i učitelům pracovat v moder-
ně vybavených třídách a odborných učebnách.
Škola má bezbariérový přístup a novou venkov-
ní učebnu přírodních věd. Škola nabízí výuku
anglického jazyka od 1. ročníku, pro předškolá-
ky vždy po zápisu Veselou školičku. Již mnoho
let ve škole působí školní psycholog. Do výuky na

obou stupních jsou zakomponovány preventiv-
ní programy, ekologické výjezdy, dopravní vý-
chova, poznávací, sportovní i kulturní aktivity. 

Budova školní družiny je v přímém soused-
ství školy a provoz zajišťuje denně od 6.00 do
16.00 hodin, resp. do 17.00 hod. Ve školní jídel-
ně předkládají svým strávníkům dva až třikrát
týdně výběr ze dvou jídel, v prostoru školy je již
několik let zdravý bufet. 

Ke sportování žáků i veřejnosti slouží tři tělo-
cvičny a atletické hřiště přímo u budovy. Nedíl-
nou součástí školní budovy je prostor hudební-
ho oddělení ZUŠ a pobočka městské knihovny
pro žáky i mšenskou veřejnost. V neposlední
řadě je škola i dobře dopravně dostupná.

Ilustrační foto
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ZŠ Šumava, Na Šumavě 43
Ředitel školy: Jan Kolář
483 369 221
kolar@zssumava.cz
www.zssumava.cz DOD: 30. 3. 2023

Základní škola Na Šumavě 43 je jednou z nejstar-
ších škol v Jablonci. Pokrývá výuku od prvního po
devátý ročník. V jednotlivých ročnících jsou pře-
vážně tři třídy. Škola má čtyři budovy, kde tři na
sebe vzájemně navazují (ulice Na Šumavě) a jedna
budova stojí samostatně v ulici Švédská. Budova
ve Švédské je primárně určena pro vzdělávání žá-
ků 1. tříd a školní družinu, která má v současné

době šest oddělení. Součástí je školní jídelna, kte-
rá nabízí výběr ze dvou jídel a salátový bar. Škola
má dvě tělocvičny, dvě venkovní hřiště, k dispozi-
ci je přírodní učebna využívaná za příznivého po-
časí především pro výuku přírodopisu, výtvarné
výchovy, prvouky i pěstitelských prací. Škola se
nachází uprostřed sídliště Šumava, poblíž jablo-
necké přehrady, a je dobře dopravně dostupná.
Pro výuku využívá blízkosti plaveckého bazénu
a sportovní haly. V rámci školního vzdělávacího
programu se jednotlivé ročníky účastní tematicky
zaměřených několikadenních výjezdů (vodácké,
lyžařské, přírodovědné, vzdělávací, harmonizační
aj.). Jedním z hlavních cílů školy je budování
zdravých třídních kolektivů.

ZŠ Žižkův Vrch, Pasířská 72
Ředitelka školy: Jitka Šťovíčková
484 846 334
reditel@zspasirskajbc.cz
www.zspasirska.cz DOD: 16. 3. 2023

Základní škola je plně organizovaná s rozšíře-
nou výukou tělesné výchovy a v současné době
má 19 tříd v devíti ročnících. Nachází se upro-
střed sídliště Žižkův Vrch, v klidné lokalitě s dob-
rou dostupností blízko lesoparku. 

Nedílnou součástí školy je školní jídelna
a školní družina s provozní dobou od 6.00 do
16.00 hodin. ZŠ má každoročně rozmanitou na-

bídku zájmových kroužků. Předností školy je vý-
uka anglického jazyka od 1. ročníku, sportovní
příprava od 6. ročníku, nadstandardně vybavené
učebny fyziky, chemie a dvě počítačové učebny.

Neocenitelnou pomoc v ZŠ zabezpečuje škol-
ní psycholog a speciální pedagog společně s vý-
chovným poradcem a metodikem prevence. 

Ve škole je velká, plně vybavená tělocvična,
malá tělocvična a zrcadlový sál. Součástí školy
je také rozsáhlý sportovní areál, který může
v odpoledních hodinách při splnění podmínek
provozního řádu využívat veřejnost.

Základní škola pořádá pro děti z MŠ tradiční
Školičku, sportovní soutěže pro veřejnost Paskiá-
du i Akademii – rozloučení s žáky 9. ročníku.

ZŠ Jablonec, Pivovarská 15
Ředitel školy: Miroslav Krajina
483 710 859
7zsjbc@7zsjbc.cz
www.7zsjbc.cz DOD: 14. 3. 2023

Škola se nachází v centrální části města s pů-
vodní zástavbou. V současné době se vzdělávají
žáci celkem v 11 třídách. V ZŠ Pivovarská usi-
lujeme o vyváženost osvědčených postupů
a nových výukových metod. Jsme přesvědčeni,
že ne vše tradiční je špatné a ne vše moderní je
přínosné. Při výuce se snažíme dbát na základ-
ní myšlenku našeho vzdělávacího programu –

„Smysluplně, zajímavě a tvořivě“. Díky stabilní-
mu pedagogickému sboru a vysoké úspěšnosti
ve využití dotačních titulů se nám dlouhodobě
daří vytvářet nadstandardní podmínky pro výu-
ku. Pro rozvoj praktických dovedností dětí vyu-
žíváme kvalitně vybavené odborné učebny, díl-
ny, cvičnou kuchyňku a městská sportoviště
v okolí školy. Pořádáme lyžařský a vodácký vý-
cvik, výuku plavání, návštěvy divadla, exkurze
a výlety. Na škole se vyučují tři cizí jazyky –
angličtina, němčina a francouzština.

Školní družina a školní jídelna se nachází
v samostatné budově naproti hlavní budově
školy. ŠD má tři oddělení a bohatou nabídku
zájmových kroužků.

ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10
Ředitelka školy: Jana Mašindová
483 305 317
skola@zsrynovice.cz
www.zsrynovice.cz DOD: 4. 4. 2023

Škola je moderně vybavená, plně organizovaná
s devíti postupnými ročníky, na prvním i na dru-
hém stupni po jedné třídě. Nachází se v klidné
části města v blízkosti lesa, nedaleko autobu-
sových zastávek. Pro mladší děti (především pro
školní družinu) je určena zahrada s prolézačka-
mi, pískovištěm, košem na streetball. Škola je
bezbariérová a klade důraz na vstřícnost, indivi-

duální přístup k dětem i k rodičům. Motto ŠVP je:
„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji.“
Obsah je zaměřen na rozšířenou výuku informa-
tiky a výpočetní techniky, nechybí moderně vyba-
vené učebny. Žáci absolvují povinný kurz plavání,
v případě příznivých podmínek probíhají i lyžař-
ské dny či zimní den. Školní jídelna nabízí žákům
školy nejen zdravé a chutné obědy, ale i dopoled-
ní svačiny. Motto školní družiny je: „Základem
dobré družiny je vytvořit bezpečné a důvěrné pro-
středí, kde mají všichni žáci své místo a vědomí,
že tam patří.“ Aktivity jsou zaměřeny na zájmovou
činnost – dovedné ruce, přírodovědný kroužek,
projektové dny, neformální setkávání s rodiči,
všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

ZŠ Kokonín, Rychnovská 216
Ředitelka školy: Lea Šmídová
483 302 140
reditel@zskokonin.cz
www.zskokonin.cz DOD: 30. 3. 2023

Škola je plně organizovaná se dvěma třídami
v ročníku. Všechny tři budovy leží na trase jed-
né linky (č. 101) městské hromadné dopravy do
Rychnova a jsou tak dopravně velmi dobře do-
stupné. 

Díky oddělení stupňů a relativně nižšímu
počtu žáků představují jednotlivá pracoviště
„rodinné“ prostředí. Škola klade důraz nejen na

výuku matematiky, českého jazyka a cizích ja-
zyků, ale i na předměty související s poznává-
ním světa a přírody. 

Všechny učebny jsou vybaveny moderní in-
teraktivní technikou. Z významných stavebních
úprav v posledních letech stojí za zmínku re-
novace podkroví v Rychnovské 215 (nové pro-
story pro ŠD), přístavba nové budovy, ve které
se nacházejí prostorné šatny, zázemí pro TV,
moderně vybavená ŠD, úprava školní zahrady
u Rychnovské 216 a vybudování didaktické za-
hrady v Janáčkově 42. Mimoškolní aktivity na-
bízí čtyři oddělení školní družiny v Rychnovské
215 a Janáčkově 42. Samozřejmostí je i školní
jídelna v Kokoníně a na Vrkoslavicích. 
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Festival zážitků v Trojzemí v Eurocentru
Akce Euroregion Tour představí nový kon-
cept. Ve 22. ročníku načerpáte nejen inspira-
ci pro vaše výlety nebo dovolenou, ale čekají
vás zážitky i přímo na místě. To vše po celé
dva dny v rámci jedné vstupenky – od 10. do
11. března v jabloneckém Eurocentru.

Euroregion Tour se konal v Jablonci nad Nisou
poprvé v roce 2001 se záměrem podpořit ces-
tovní ruch v našem regionu a ukázat potenciál,
který Trojzemí má. „Cíl akce zůstává, nicméně
za těch více než dvacet let se formy prezentace
hodně změnily. Formát veletrhů už není tak ob-
líbený, lidé si hledají informace na internetu
z pohodlí domova nebo třeba v kanceláři bě-
hem pracovního dne. Jedna z možností, jak
oslovit návštěvníky naživo, je nabídnout jim zá-
žitek přímo na místě, vtáhnout je do dění. Proto
letošní ročník obsahuje atraktivnější program
a charakterem akce se chceme přiblížit spíše
festivalu,“ říká za organizátory Petr Vobořil, ře-
ditel Kultury Jablonec, p. o. 

O dobrou náladu se postará např. oblíbená
hudební skupina Superhero Killers – dvanácti-
členný band se silnou dechovou základnou,
který nabitý sál Eurocentra rozpálil naposledy
při velké hudební párty loni v prosinci. „Na
koncert platí festivalová vstupenka, stejně jako
na všechny akce, které jsou na programu,“ upo-
zorňuje Vobořil. Dalším tipem je třeba biketrial
show mistra světa Martina Šimůnka nebo pro-

fesionální vystoupení špiček českého parkouru.
Pro zvídavé návštěvníky je přichystána v ceně
vstupného i série besed se zajímavými hosty.
Přehled najdete v programu níže. 

A protože festival má být především inspirací
kam a za čím vyrazit, nemůže chybět ani na-
bídka výletních cílů. Z hlediska turistiky je
předností našeho kraje snadná dostupnost
Německa či Polska. Co se třeba vydat za dobro-
družstvím do Tajemného světa Turisede? Na-
jdete ho u německo-polské hranice, cca 100 km
od Jablonce, a ocení ho především děti. Atrakce
tohoto přírodního zábavního parku včetně
možností netradičního ubytování se představí
ve svém stánku právě v jabloneckém Euro-
centru.

Euroregion Tour 2023 je tak příležitostí obje-
vit něco nového, třeba zajímavé místo téměř
v sousedství, potkat se s lidmi, kteří rádi cestu-
jí, vyměnit si zkušenosti, a hlavně si dopřát tro-
chu zábavy a zaslouženého relaxu v náročné
době. Věk nehraje roli, stačí mít chuť poznávat
a cestovat – a nemusí to být vůbec nikam daleko!

Festivalové vstupenky lze nejlevněji pořídit
v předprodeji na recepci Eurocentra nebo na
webu: www.kulturajablonec.cz

Dospělý 80 Kč, dítě nebo senior od 60 let
40 Kč a rodinné vstupné 180 Kč. Speciální na-
bídky má pořadatel připraven i pro školy.

PROGRAM EUROREGION TOUR 2023

Pátek 10. 3.

9.30 Slavnostní zahájení ve velkém sále za
účasti mistra světa Martina Šimůnka v bi-
ketrial show 

Malý sál Eurocentra
10.00 Ivan Rous: Jeskyně a doly Jizerských hor
11.15 Alena Becková: Evropské město Zhořelec
12.30 Lukáš Novosad: Srbská Lužice jako zr-

cadlo české duše
13.45 Vyhlášení výsledků soutěže OHK Jablo-

nec n. N.
14.30 Petr Mikšíček: Sudety – krajina s odsu-

nem
15.45 Ewa Żurakowska: Hudební cestování za

identitou
16.45 Marek Řeháček: Žitava – tajuplná, ro-

mantická a podmanivá

Velký sál Eurocentra
18.00 Superhero Killers – dvanáctičlenný band

se silnou dechovou základnou, která vás
zvedne ze židlí!

Kino Junior
18.00 Civilizace – Dobrá zpráva o konci svě-

ta, beseda s režisérem Petrem Horkým

Sobota 11. 3.

Ekocentrum
9.00–18.00 Workshop Hmyzáci kolem nás –

výroba hmyzích hotelů, hmyzí domalo-
vánky, svět pod mikroskopem

Malý sál Eurocentra
10.00 Vladimír Tregl: Zámek Zákupy 
11.15 Denisa Mikešová: Příroda Podještědí
12.30 Tomáš Salov: Národní park České Švý-

carsko v dobách Velké změny
13.45 Alfred Cimm: Dějiny žitavské úzkoko-

lejky
15.00 Jarmila Ptáčková: Tibeťané v současné

Číně a Malý Tibet na Šluknovsku
16.15 Martin Žák: Znovu na Cestě

Kino Junior
17.30 Jedinečný Český ráj, beseda s režisérem

Zdeňkem Mrkáčkem

Po oba dva dny program průběžně doplní spor-
tovní exhibice, ve které uvidíte biketrial show
mistra světa Martina Šimůnka, profesionální
ukázku špiček českého parkouru – Obstacle
Movements, vystoupení na akrobatickém žeb-
říku, POGO tyči a vysoké jednokolce, skákací bo-
ty nebo choreografie mažoretek a twirlerek Novo-
vesky.

Koná se za finanční podpory Libereckého kraje
a statutárního města Jablonec nad Nisou ve
spolupráci s okresní hospodářskou komorou
a Turistickým regionem Jizerky.

(rsch)

Bartůněk a Mindlová jsou bezva učitelé
Nadace Jablotron po dvouleté pauze vyhlá-
sila anketu Bezva učitel pro rok 2022–2023.
Tentokrát byli vyhlášeni hned dva pedago-
gové, a to Tomáš Bartůněk ze Základní ško-
ly Na Šumavě a Věra Mindlová ze ZŠ a MŠ
Janov nad Nisou. 

„Nadace vybírala oceněné pedagogy na základě
nominací od veřejnosti, a právě tito dva učitelé
získali nejvíce kladných ohlasů od žáků, jejich
rodičů i kolegů,“ vysvětluje pravidla Anna Bob-
ková z Nadace Jablotron, která anketu vyhlási-
la, a dodává: „Byť každý z oceněných vyučuje
jiné předměty, Tomáše Bartůňka i Věru Mind-
lovou spojují stejné hodnoty, kterými jsou pří-
stup ke vzdělávání a velice pozitivní vztah k žá-
kům.“ 

Ocenění předali zástupci Nadace Jablotron le-
tošním Bezva učitelům přímo ve škole před je-
jich třídou. „Jako poděkování za svůj přínos ob-
drželi finanční příspěvek, který mohou využít
podle svého přání,“ zmiňuje odměnu Bobková.

Minigranty
Současně s anketou Bezva učitel proběhl již
4. ročník nadačního projektu Minigranty pro
učitele. V rámci tohoto programu měli aktivní
učitelé možnost žádat o příspěvky na zajištění
vzdělávací akce pro žáky, nákup pomůcek či
vlastní rozvoj. Nadace Jablotron podpořila cel-
kem 16 žádostí a obohatila tak výuku v 11 ško-
lách na Jablonecku. Učitelé nejčastěji pořizova-
li matematické stavebnice a dějepisné exkurze
pro žáky. (end, ab)

Tomáš Bartůněk se třídou,
foto archiv archiv Nadace Jablotron

Foto archiv Martin Šimůnek

Foto archiv Kultura Jablonec, p. o.
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Dárkem pro pedagogy je 
představení divadla Kalich
Jablonecký magistrát opět pozve učitele do divadla. Půjde o tradič-
ní dárek ke Dni učitelů, který pomyslně předá primátor města
Miloš Vele společně s náměstkyní pro oblast humanitní Janou
Hamplovou. Oba se zároveň chystají poděkovat pedagogům za je-
jich náročnou, ale velmi záslužnou práci, kterou odvádějí v jablo-
neckých mateřských, základních i středních školách. Připraveno je
pro ně představení Komorního divadla Kalich s názvem Na útěku.
V komedii, která i závažná témata převede v humornou nadsázku,
učitelé uvidí Terezu Kostkovou a Carmen Mayerovou. Hra je úžas-
nou příležitostí pro obě hlavní představitelky, jiskří laskavým
a pravdivým humorem a také lidskostí. Primátor města věří, že spo-
jení těchto dvou noblesních dam, a zároveň úžasných hereček, jab-
lonecké učitelky i učitele potěší.

Jak na dotace – jak je správně vyhle-
dat, jak se rozhodnout pro tu pravou,
jak a kdy je podat – to se dozvěděli zá-
stupci kulturních subjektů na seminá-
ři, který se konal v zasedačce jablonec-
kého magistrátu. Foto Jana Fričová

Už podruhé se v Jablonci nad Nisou
uklízely příbytky lidí bez domova. Ten-
tokrát se síly zaměstnanců veřejně
prospěšných prací soustředily do loka-
lity u OBI a nedaleko hlavního nádraží
ČD. Foto Jana Fričová

Vedení statutárního města se 13. února
setkalo se zástupci jabloneckých cír-
kevních organizací. Hovor se točil ko-
lem života ve městě, co církve trápí,
s čím a jak si mohou všichni vzájemně
pomoci. Foto Jana Fričová

Foto archiv divadla Kalich

Změna na postu 
ředitele knihovny
Rada statutárního města Jablonec
nad Nisou s okamžitou platností
odvolala v pondělí 13. února ředi-
tele jablonecké městské knihovny.
Důvodem odvolání byl fakt, že ře-
ditel odmítl plnit zadané úkoly
a připravit novou strategii organi-
zace. 

Jablonečtí radní odvolali ředite-
le jablonecké městské knihovny
Zbyňka Dudu. Na jeho místo jme-
novali dosavadní zástupkyni ředi-
tele Tatianu Kleknerovou. Ta bude
funkci vykonávat do doby, než bu-
de na základě výběrového řízení
jmenován nový ředitel nebo ředi-
telka.

Elektromobily pro 
technické služby
Jablonecké technické služby v prů-
běhu dvou let rozšíří svůj vozový
park o čtyři elektrické automobily.
Vozy nakupují s dotačním příspěv-
kem ve výši 50 % od Ministerstva
životního prostředí prostřednic-
tvím Státního fondu životního pro-
středí ČR, druhou polovinu uhradí
technické služby.

„Letos a příští rok chceme nakou-
pit celkem čtyři nové elektromobi-
ly. Tím prvním je vozidlo DACIA
Spring Electric 45 Comfort,“ říká
jednatel TSJ Jaroslav Knížek s tím,

že za vůz TSJ zaplatily ze svého
rozpočtu necelých 216 tis. korun,
přičemž zbylou část na jeho nákup
čerpaly dotaci ze Státního fondu
životního prostředí ČR ve výši 50 %. 

První auto čistě na elektrický po-
hon si symbolicky přebral vedoucí
střediska veřejného osvětlení tech-
nických služeb. Také statutární
město Jablonec nad Nisou užívá
dva elektromobily, a to od roku
2021, které pořídilo s podporou
dotace z Národního programu Ži-
votní prostředí. 

Nová výstava 
v nemocnici
Chodbu nemocnice zdobí od 6. února
obrazy výtvarné skupiné 9 + 1 ART
ve složení Věra Čondlová, Jana Ha-
velková, Irena Jizerová, Marie Koz-
derová, Blanka Krausová, Olga
Novotná, Marie Srbová, Eva Su-
chánková, Jana Tylová a Petr Liš-
ka, která od podzimu 2017 studuje
na Akademii umění a kultury
v Jablonci nad Nisou, ve výtvar-
ném oboru pro seniory pod vede-
ním Věry Činčarové. „Během stu-
dia jsme se seznámili s různými
technikami kresby, grafiky, práce
s keramikou a především malby.

Součástí vzdělávání jsou i dějiny
umění, ale hlavně zdokonalování
se v praktických výtvarných do-
vednostech. Škola nám umožňuje
splnit si životní sen, naučit se ma-
lovat. Nyní se vám chceme před-
stavit v jablonecké nemocnici,“
doplňuje Blanka Krausová, členka
skupiny. Výstava potrvá do 20. března.

Výzva
Oddělení dopravně-správních agend
jabloneckého magistrátu upozor-
ňuje majitele řidičských průkazů
na končící platnost některých do-
kladů. „V současné době evidujeme
4 548 řidičských průkazů, kterým
v letošním roce končí platnost. Je
to velké množství, a proto v před-
stihu žádáme řidiče, aby si své do-
klady zkontrolovali a přišli je za-
včas vyměnit,“ apeluje na občany
Petr Karlovský, vedoucí správního
odboru MMJN. Podle něj by se ža-
datelé o výměnu řidičáků měli do-
stavit v optimálním čase dvou mě-
síců před vypršením jeho platnosti.

Těšíme se 
na miminko
Po dvouleté pauze se v jablonecké
nemocnici opět uskuteční tradiční
akce pro budoucí rodiče Těšíme se
na miminko. „Na ní se dozvíte vše
o kojení a celkové péči o dítě,
o správném tělesném vývoji a jeho
dalším rozvíjení,“ zve vrchní sest-
ra dětského oddělení Sonja Hipp-
mannová. S výrobky, které pomá-
hají v péči o miminko, přijdou se-
známit zástupci firem. Akce se koná
v úterý 14. března od 15 hodin
v kapli nemocnice, vstup je volný.
Podrobný program je zveřejněn na
webových stránkách nemocnice
(www.nemjbc.cz).

■ Vítání občánků
Sobota 4. února 2023
Filip Vondrák, Patrik Kysela, Matyáš
Rucek, Matyáš Mánek, Magdalena
Strožová, David Hort, Matyáš Vra-
tislav Svoboda, Vivien Tomíčková,
Tadeáš Sieratovski, Daniel Růžič-
ka, Ema Zárubová, Alexa Líbal.

■ Stříbrní dárci krve
Medaile prof. MUDr. Jana Janské-
ho, květiny a drobné dárky stříbr-
ným dárcům krve za 20 bezplat-
ných odběrů předali ve středu
1. února v podvečer v obřadní síni
jablonecké radnice primátor Mi-
loš Vele, náměstkyně Jana Hamp-
lová, Jiřina Brychcí, starostka
KSH LK, a Ludmila Fidlerová, ře-
ditelka Oblastní spolek Českého
červeného kříže Jablonec nad
Nisou. 

Ocenění – stříbrnou plaketu –
získali Milena Valentová, Ing. Ma-
rek Nový, Michael Scholz, Roman
Flanderka, Ing. Martin Boško, Mar-
cela Bezděková, Josef Záděra, Petr
Podrazil, Bc. Martin Dymáček, Jiří
Žák, Jan Vaněk, Lenka Nigrinová,
Tomáš Hrubý, Tomáš Bím.

Foto Zdeňka Vokatá
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Jablonec má schválený rozpočet
Jablonečtí zastupitelé na svém únorovém zase-
dání schválili rozpočet města pro rok 2023, a to
v historicky nejvyšším objemu 1,6 miliardy korun. 

Navržený byl tak, aby mohl reagovat na aktuální
ekonomickou situaci, kdy vysoká inflace zpomaluje
ekonomický růst. Nově jsou do rezerv rozpočtu za-
řazené dvě nové položky, a to rezerva ENERGIE ve
výši 31 mil. Kč a 13milionová rezerva INFLACE.
Nově začne město také splácet 20milionový úvěr,
který načerpalo na opravu bytového fondu. Více o roz-
počtu ve speciální příloze. 

Podpora Turecku a Sýrii od Jablonce nad Nisou 
Dvě stě tisíc korun uvolní Jablonec nad Nisou ze
svého rozpočtu na pomoc zemím postiženým ne-
dávným zemětřesením. Příspěvek rozdělí mezi
dvě charitativní organizace, a to Adra a Člověk
v tísni. 

„Na začátku února zasáhlo jihovýchodní Turecko
a severozápadní Sýrii katastrofální zemětřesení.
Otřesy si vyžádaly desetitisíce obětí, desítky tisíc li-
dí bylo zraněno, desítky tisíc lidí v Turecku a Sýrii
přišly o střechu nad hlavou. A tak jsme se ve vede-
ní dohodli a zastupitelům navrhli poskytnut finanč-
ní pomoc prostřednictvím dvou charitativních orga-
nizací. Včera zastupitelé schválili uvolnění částky
200 tis. z rezervy městského rozpočtu,“ konstatuje
primátor Miloš Vele. 

Komunikace, hřiště a zeleň v ulicích
Jeronýmova a Vysoká 
Jablonečtí zastupitelé schválili zahájení 1. etapy
projektu regenerace sídliště Šumava, konkrétně
ulice Jeronýmovy a části ulice Vysoká. Předpoklá-
daná hodnota zakázky je necelých 28 mil. korun. 

„Jde o rekonstrukci komunikace a chodníků včet-
ně těch nových v ulici Jeronýmova a části ulice
Vysoká a o rekonstrukci víceúčelového hřiště v uli-
ci Spojovací. Nedílnou součástí projektu je zeleň,“
říká náměstek Jakub Chuchlík s tím, že nový po-
vrch získá i ulice Jeronýmova: „Sice tam byl nedávno
nový položený, ale ten byl pouze provizorní kvůli
zimní údržbě, dlouho by tedy nevydržel. Po rekon-
strukci bude komunikace opravená a rozšířená tak,
aby zde vznikla nová parkovací stání a zaparkova-
ná auta nebudou bránit průjezdům vozů IZS.“ 

Právě oblast ulice Jeronýmova je tou nekritičtější
a nejproblematičtější částí sídliště jak z pohledu do-
pravní obslužnosti a parkování, tak vzhledem k za-

nedbanosti silnice, chodníků, schodišť, kontejnero-
vých stání i zeleně. „U zdejších panelových domů
navíc není žádné vybavení pro volný čas dětí a do-
spělých. Proto je zde navržené dětské hřiště pro nej-
menší a workoutové hřiště pro dospělé doplněné la-
vičkami. Návrh vzešel z několika setkání s občany,“
připomíná Jakub Chuchlík. 

V 1. etapě ve zmíněné lokalitě kromě nově odvod-
něných parkovacích stání a opravených komunika-
cí vzniknou opěrné zdi, dětské a workoutové hřiště,
opravená nebo nová budou schodiště, rekonstrukcí
projde veřejné osvětlení, víceúčelové hřiště v ulici
Spojovací a kontejnerová stání. „Kvůli stavbě bude
nutné pokácet nevhodnou či nezdravou zeleň, tu,
která zůstane, ošetřit a vysadit novou. Poté se umís-
tí nový mobiliář,“ dodává náměstek Chuchlík.

Stavět se bude v ulici U Přehrady
Letos bude pokračovat společná stavba Liberec-
kého kraje a statutárního města v ulici U Přehra-
dy, v režii kraje bude silnice, město se postará
o stavbu parkoviště. Náklady jsou odhadnuté na
více jak 38 mil. Kč, přičemž městská investice by
měla být něco přes milion korun, vše bez DPH.

„Jedná se o rekonstrukci komunikace III/29029
v Jablonci nad Nisou, tedy pokračování rekonstrukce
ulice U Přehrady, která započala v loni. Výsledkem
stavby bude obnovený povrch silnice včetně kon-
strukce vozovky i kanalizace, silniční příkopy, ob-
novené budou dopravně-bezpečnostních systémy
a dopravní značení. Jedna autobusová zastávka zů-
stane zachovaná bez úprav, druhá bude obnovená.
Město zaplatí nástupní a parkovací plochy včetně
obrubníků,“ vysvětluje náměstek pro rozvoj a digi-
talizaci Jakub Chuchlík. 

Od dubna se bude stavět kanalizace 
V polovině dubna by měla začít stavba kanaliza-
ce nad náměstím Boženy Němcové. Konkrétně se
týká ulic V Nivách a Cvrčkova. Předpokládané
náklady jsou 10,2 mil. Kč bez DPH. Stavět by se
mělo zhruba do října. 

„Připravený projekt zohledňuje ekologické odka-
nalizování městské zástavby do veřejné kanalizace
směrované na centrální čistírnu odpadních vod, deš-
ťová voda z komunikace bude odvedená do vodote-
če,“ popisuje chystaný projekt náměstek Jakub Chuch-
lík s tím, že předpokládaná hodnota zakázky je ve
výši 10 240 tis. Kč bez DPH.

(jn)

■ Krátce
Okrskář roku 2022
Vítězem 9. ročníku soutěže Okrskář
roku se stal Martin Rybář z Obvodního
oddělení Policie ČR Jablonec nad
Nisou. Druhý se umístil Pavel Jáchim
z Frýdlantu a třetí příčku obsadil
Ondřej Vodička z oddělení ve Cvikově.

Soutěž Okrskář roku se koná již od
roku 2014. Na Krajském ředitelství
policie Libereckého kraje je 205 okr-
sků, v nichž působí 186 okrskářů.
Z nich komise vyhodnotila 10 nejlep-
ších, kteří ve své činnosti opravdu vy-
nikají. Slavnostní vyhlášení soutěže
proběhlo na začátku února v kavárně
Pošta v Liberci. Slavnostního vyhláše-
ní se zúčastnil i zástupce Policejního
prezidia Petr Sehnoutka z Ředitelství
odboru pořádkové policie, který vítězi
předal putovní pohár, a hejtman
Libereckého kraje Martin Půta, který
nad soutěží převzal záštitu. Pozvání
také přijali členové hodnotící komise,
která se skládala nejen z policistů, ale
i ze starostů měst a obcí a i poslanců
Parlamentu České republiky.

Prvním třem oceněným předal hejt-
man dukát Svaté Zdislavy, která je pa-
tronkou Libereckého kraje a také pa-
tronkou rodinného štěstí, přímluvkyní
snoubenců, ochranitelkou manželství
a uzdravovatelkou nemocných. 

Dotační programy na podporu 
tělovýchovy a sportu
Podporovat sportovní akce a činnost
dětí a mládeže. To je cíl dotačních
programů, které vyhlásil v lednu le-
tošního roku Liberecký kraj.

Kraj konkrétně vyhlásil tyto progra-
my: 4.23 Sportovní akce pro rok 2023
a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí
a mládeže ve sportovních organizacích. 

V prvním z nich je k dispozici
4 750 000 korun a ve druhém
17 500 000 korun. Žádat mohou pořa-
datelé sportovních akcí na území
Libereckého kraje v roce 2023 nebo
sportovní organizace na pravidelnou
celoroční sportovní činnost dětí a mlá-
deže. Bližší informace k programům
jsou na webu Libereckého kraje. Žá-
dosti přijímá Krajský úřad Liberec-
kého kraje od 3. do 17. března 2023.

Benefiční koncert pro Amelii
Základní umělecká škola Jablonec
nad Nisou a SRPDŠ při ZUŠ za fi-
nanční podpory statutárního města
Jablonec nad Nisou pořádá benefiční
koncert na podporu zapsaného spolku
Amelie, který poskytuje psychosociál-
ní pomoc dospělým nemocným rako-
vinou a jejich blízkým. Akce nazvaná
Jarní zpívání s Iuventus, gaude! – be-
nefiční koncert pro Amelii se koná ve
čtvrtek 30. března od 18 hodin v sále
jabloneckého Eurocentra. Na koncer-
tě vystoupí sbor Iuventus, gaude! a je-
ho přípravná oddělení. Více se dozvíte
na www.amelie-zs.cz.

Vítězem 9. ročníku soutěže Okrskář roku se stal Martin Rybář z Obvodního oddělení Policie ČR Jablonec n. N. Foto archiv Policie ČR 

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou
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V muzeu najdete zábavu i odhalíte tajemství
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Ni-
sou vypráví své příběhy, odhaluje tajemství,
vzbuzuje emoce, ale především představuje
umění a řemeslo, poskytuje zábavu i pouče-
ní pro jednotlivce, skupiny, rodiny i školy.
Ne jinak je tomu i v měsíci březnu. 

V muzejních expozicích najdete exponáty staré
tři sta let, ale i předměty denní potřeby nebo
atraktivní výběr cen a trofejí ze známých soutě-
ží a anket. „V expozici Nekonečný příběh bižu-
terie můžete vedle zmíněné bižuterie obdivovat
knoflíky, mince a medaile, autorské šperky ne-
bo mimořádný soubor spínadel a knoflíků ze
sbírky továrníka Jindřicha Waldese, který byl
pro svou hodnotu prohlášen kulturní památ-
kou,“ řekla kurátorka Kateřina Nora Nováková. 

V přístavbě se svou tvorbou představuje sklář-
ská výtvarnice Gizela Šabóková. Tavené plastiky
vytváří fyzicky náročným sekáním nebo brou-
šením. V kombinaci s měnícím se denním svět-
lem mění také výstava neustále svou podobu
a je tak každým okamžikem jiná. 

Výstavní sál aktuálně patří designu českoslo-
venského skla a bižuterie z období socialismu.

Na 300 předmětů ikonických tvarů přibližuje
hlavní trendy a výtvarné tendence doby, kdy
naše republika přes nepříznivé politické pod-
mínky držela jedno z předních míst mezi světo-
vými výrobci. Každý návštěvník na výstavě jistě
objeví nějaké kousky, které pamatuje z dětství
nebo má stále ještě doma. Dobovou atmosféru

navozuje i scénografie, s dominantní rudou bar-
vou a zlatou hvězdou. 

Až do 15. března mohou děti každou středu
navštívit zdarma tvůrčí dílny, kde si vyrobí ně-
jaký zajímavý suvenýr. Připraven je i nový kvíz
Muzejníček, který je provede zajímavými expo-
náty muzea. (mv)

V přístavbě muzea vystavuje sklářská výtvarnice Gizela Šabóková, foto Aleš Kosina

Bastardi i s tvůrci v březnu v Radnici
Do Jabloneckých kin míří další díl úspěšné
filmové série Bastardi 4: Reparát režiséra
Tomáše Magnuska. Předpremiéra snímku
proběhne v sobotu 11. března od 20 hodin
v kině Radnice za účasti tvůrců a protago-
nistů.

Těšit se můžete na režiséra Tomáše Magnuska
a herce Jana Přeučila, Erika Karvaye, Martina
Wox Musila plus jedno herecké překvapení.

„Ve filmu se objeví řada velkých hereckých
jmen včetně Zdeňka Godly známého ze seriálu
Most, dále účinkují Jiří Krampol, Eva Čížkov-
ská, Jaroslava Obermaierová a další,“ nastiňuje
obsazení filmu Adam Gody Kocian, vedoucí
Jabloneckých kin.

Série filmů, které šokovaly veřejnost, tímto
dílem pokračuje. Nejnovější snímek Bastardi 4:
Reparát navazuje na komerčně úspěšnou trilo-

gii Bastardi natočenou v letech 2010–2012. Re-
žie a scénáře se opět ujal Tomáš Magnusek,
který se zároveň vrací v roli učitele Majera. Do
role jeho spolužáka Ivana ze základní školy byl
obsazen stále oblíbenější Zdeněk Godla.

Film sleduje příběh bývalého učitele Tomáše
Majera, který je v rámci prezidentské amnestie
propuštěn z vězení. Venku nemá nikoho, celá je-
ho rodina je po smrti. Překvapivě se ho ujme bý-
valý romský spolužák Ivan, který žije a pracuje
v romském ghettu jako pedagogický asistent.

Ivan totiž nutně potřebuje Majerovu pomoc.
Denně bojuje proti drogám, šířícím se mezi
mladými Romy, a vzrůstajícímu násilí. Dobře
zná všechny problémy romské komunity. Po
Majerovi chce, aby mu pomohl s jejím vzdělá-
váním. Jejich společným cílem se stává znovu-
otevření školy, na které Majer dříve učil a chví-
li ji vedl.

Ale ne každý jejich plánu fandí. O největším
problému však Majer s Ivanem nemají tušení.
Bývalý mafiánský boss Dostál zjistí, že Majer je
venku z vězení. Jediné, po čem touží, je pomstít
smrt svého syna a vnuka. (nl)

Do divadla lákají Anna K. nebo Sklepáci
Jablonecké divadlo patří mezi stánky Thá-
lie, do kterých míří umělci nejzvučnějších
jmen domácí divadelní scény, ale i umělci
z hudební branže. Ne jinak tomu bude v ta-
ké březnu.

Jak být znovu zvolen americkým prezidentem,
když popularita klesá k nule? To je zásadní
otázka komedie Listopad Divadla Palace s Mi-
chalem Dlouhým v hlavní roli. Hra vtipně a břit-
ce komentuje stav současné vysoké politiky
i mnohé společenské nešvary. 

„Ze skutečné události operace Anthropoid, ze
zákulisí největšího hrdinského činu našich dě-
jin, jehož cílem byl atentát na obergruppen-
führera SS Reinharda Heydricha, vychází hra
294 statečných Divadla pod Palmovkou,“ zmi-
ňuje představení Radka Slížová, dramaturgyně
divadla.

Činoherní nabídku rozveselí humorné scén-
ky a skeče divadla Sklep, zkrátka to nejlepší
z jejich Besídek. Divadlo Sklep bývalo kdysi vy-
kazováno mezi avantgardu a neseriózní recesi,
dnes bezesporu patří ke špičce v české zábavě.
Do Jablonce zavítá i Bratislavské hudobné di-
vadlo s komedií plnou písniček Sylvia Miláčik

s Annou Šiškovou, Mariánem Labudou ml.
a dalšími. Jde o příběh manželského trojúhel-
níku, v němž si nespoutaná a rozpustilá Sylvie
omotá kolem prstu dříve spořádaného manžela.

„Příznivce hudby jistě potěší koncert Zemlin-
sky Quartet. Těleso nese jméno rakouského skla-
datele, dirigenta a pedagoga Alexandera Zem-
linského (1871–1942), jehož významný přínos
české, německé a židovské kultuře během jeho
šestnáctiletého pobytu v Praze byl po dlouhá
desetiletí podceňován. Držitelka několika hu-
debních cen Anděl a Žebřík Anna K. uvede ob-

líbený akustický koncert,“ láká na hudbu do di-
vadla Slížová.

VM Art Production sestavilo vzpomínkovou
koláž nazvanou Petr Hapka a jeho potměšilí
hosté. Připomene ranou písňovou tvorbu pro
Hanu Hegerovou, ale také Hapkovu spolupráci
s Michalem Horáčkem, zazní i filmové melodie.
Ke spolupráci jsou přizvány osobnosti, které
Hapkovy písně interpretovaly v jeho posledním
velkém projektu Kudykam. V alternacích vy-
stoupí Hana Holišová, Ondřej Ruml, Jan Ma-
xián, Jan Sklenář, Lenka Nová, Petra Hřebíčko-
vá, Xavier Baumaxa, Jana Lota a další. Zpěváky
doprovodí orchestr sólistů v nastudování Petra
Maláska.

Stalo se již víc jak dvacetiletou tradicí, že jab-
lonecké divadlo dává prostor scénickému tanci
a pohybovému divadlu dětí i dospělých ve dvou
přehlídkových večerech Tanec srdcem. Akci po-
řádá Taneční studio Magdaléna, Rychnov u Jab-
lonce nad Nisou ve spolupráci s Městským di-
vadlem Jablonec nad Nisou, NIPOS ARTAMA
Praha a statutárním městem Jablonec nad Nisou.

Nejmenší diváky jistě potěší hudební pohádka
Docela velkého divadla Litvínov Labutí prin-
cezna. (rs)

294 statečných – hra Divadla pod Palmovkou
Foto archiv Městské divadlo Jablonec nad Nisou

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou
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■ Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

7. 3. /úterý/ 14.00 hodin
OTAVA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

7. 3. /úterý/ 17.00 hodin
VELKÉ SVĚTOVÉ OBSERVATOŘE
Astronomické okénko Martina Gembece,
(dalekohledy, radioteleskopy, výročí Keck).

8. 3. /středa/ 17.00 hodin
O ČEŠTINĚ S ALEXEM
RÖHRICHEM
O naší mateřštině si budeme povídat
s autorem jazykových okének a pod-
castů pro Český rozhlas, s hlasovým
lektorem televizních moderátorů a re-
daktorů, s expertem na kulturu mluve-
ných projevů a stylizaci nejen publicis-
tických textů a také s přednášejícím na
Technické univerzitě v Liberci a na
Univerzitě Karlově.

14. 3. /úterý/ 17.00 hodin
BIZARNÍ JÍDLA JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Setkání s cestovateli Pavlem Chlumem
a Petrem Kvardou.

21. 3. /úterý/ 14.00 hodin
KUBA
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

21. 3. /úterý/ 17.00 hodin 
TVRZE, NEJMOHUTNĚJŠÍ PILÍŘ
ČESKOSLOVENSKÉHO
OPEVNĚNÍ Z ROKU 1935–1938
Vyprávění v podání Jiřího Duška.

31. 3. /pátek/ 18.00–21.00 hodin
VEČER S ANDERSENEM ANEB
Z PŘÍBĚHU DO PŘÍBĚHU
Vydejte se s námi do světa pohádek.

DALŠÍ AKCE K BŘEZNU, MĚSÍCI
ČTENÁŘŮ
PRVOREGISTRACE ZDARMA
Každou středu v měsíci bezplatná
půlroční registrace pro nové čtenáře
v hlavní budově, v pobočkách v den
jejich provozu.

KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih i časopisů za
pouhou jednu korunu.

ČTENÁŘ ROKU 2023
Vyhlášení vítěze ankety Čtenář roku.

HÁDEJ, KDO JSEM?
Zábavné poznávání soukromého života
spisovatelů. Od března do října každý
měsíc jedna země, dva spisovatelé.
KNIHOVNY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ
Výstavka k danému tématu ve studovně.

SOUTĚŽTE S NÁMI
FANTASTICKÝ DENÍČEK 
KNIHOMOLA
V březnu na téma: Knihomolova fan-
tastická zvířata skutečná i vymyšlená.
Více informací v oddílu soutěže na
webu knihovny.

TOBIÁŠOVO POHÁDKOVÉ
PUTOVÁNÍ
Zábavné poznávání města.

ČTEME VŠICHNI, VYPRÁVÍ JEN
NĚKDO
Někdo rád příběhy píše, někdo jen
vypráví. Pojďte si zkusit práci
moderátora, herce či konferenciéra.
Více se dozvíte na webu.

Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou vyhlašuje 15. ročník amatérské
fotografické soutěže na téma:
VOŇAVÉ FOTO
Pravidla na http://bit.ly/fotosoutez2023.
Své příspěvky zasílejte do 19. května 2023.

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

(NE)OBYČEJNÁ HLÁVKA ZELÍ
Výstava představuje výběr prací Aka-
demie seniorů při ZUŠ v Jablonci nad
Nisou. Námětem je obyčejná hlávka zelí,
která se během čtyř měsíců, po které
jsme na tématu pracovali, proměňovala
a objevovala v různých podobách
a výtvarných technikách. Od kresebné
studie tužkou, po hravé a nápadité pří-
běhy tvořené technikou perokresby,
malby a grafické techniky suché jehly.

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

1. 3. /středa/ 8.00–14.00 hodin
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Gymnázium Dr. Randy.

7. 3. /úterý/ 8.00–14.00 hodin
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
ZŠ Pasířská.

8. 3. /středa/ 15.30–20.00 hodin
MÁME DEN – ŽENY
Zveme všechny ženy na malou
společnou oslavu Dne žen. Máme
připravená malá voňavá, sladká
a krásná překvapení.

10.–11. 3. /pátek–sobota/ 
17.00–10.00 hodin
PŘESPÁVAČKA S AVATAREM
Máme tu další akci z cyklu přespáva-
ček pro holky i kluky. Tentokrát na
téma Avatar. Vyrobíme si avatarskou
masku, zkusíme překonat avatarskou
dráhu, střílet z luku a možná budeme
muset bojovat i proti Nebešťanům,
abychom uchránili posvatný strom
Eyvu. Na akci je nutné se předem
přihlásit.

11. 3. /sobota/ 9.00–16.00 hodin
DĚTSKÁ SCÉNA
Recitační soutěž.

11. 3. /sobota/ 9.00–18.00 hodin
HMYZÁCI KOLEM NÁS
Workshop v Ekocentru. V rámci dopro-
vodného programu Euroregion tour
2023. Výroba hmyzích hotelů, výtvarné
aktivity pro děti, hmyz pod mikro-
skopem. Nutno zakoupit vstupenku
v Eurocentru.

14. 3. /úterý/ 8.00–15.00 hodin
ANGLICKÁ OLYMPIÁDA II. A
DDM Vikýř

18. 3. /sobota/ 9.00 hodin
ZPĚVÁČEK
Oblastní kolo soutěže dětských zpěváků
lidových písní.

18. 3. /sobota/ 9.00–16.00 hodin
PRINCOVA CESTA PŘES HORY
A MĚSTA
3. ročník virtuálního štafetového závo-
du týmů se zátěží na zádech. Povolené
sporty: běžky, kolo, chůze pěšky. Cílem
společné štafety týmů je zvládnout
54 km dle tradičního norského dálko-
vého běhu na lyžích Birkebeinerennet.

19. 3. /neděle/ 14.00–17.00 hodin
OSLAVA JARA
Akce bude probíhat v DDM Vikýř
a v případě hezkého počasí i na zahra-
dě. Můžete se těšit na tvořivé dílničky
s jarní a velikonoční tématikou, ochut-
návky jarních jídel, ukázku řemesel
s možností zakoupit si výrobky, jarní
ministezku na zahradě. Na akci není
nutné se přihlašovat.

20.–26. /pondělí–neděle/
JARNÍ ZOOMING
Přijďte si vyzkoušet, jak dobří jste pát-
rači. Připravili jsem si několik detail-
ních snímků a vaším úkolem je vypát-
rat, co jsme na fotkách zachytili.
Tentokrát jsme jako pátrací lokalitu
zvolili Jarní ulici. Vaše nálezy zazna-
menejte do mapky (hrací karty) a tu
nám pak buď odevzdejte na recepci
Vikýře, nebo nám ji pošlete do e-mailu.
Detektivy, kteří detaily vyluští, odmě-
níme.

22. 3. /středa/ 
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
ZŠ Mozartova.

28. 3. /úterý/ 18.00–20.00 hodin
CHYTRÝ KVÍZ PRO DĚTI
Sestavte tým, který čítá 2–4 hráče.
Vymyslete si název a přihlaste se.
Přihlášky na a.tauchmanova@vikyr.cz. 

30. 3. /čtvrtek/ 8.00–12.00 hodin
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Gymnázium U Balvanu, soutěž je ur-
čena pro žáky 6. a 7. ročníků a odpoví-
dajících ročníků víceletých gymnázií. 

31. 3. /pátek/ 14.00–19.00 hodin
OSLAVA NAROZENIN OC CENTRAL
OC Central.

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

15. 3. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47.

30. 3. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS, 
GAUDE! Benefiční koncert pro Amelii
Eurocentrum Jablonec nad Nisou.

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

23. března–28. května 
RICHARD FLEISSNER (1903—1989)
Grafik a malíř. Výstava, která přibližuje
umělecké dílo a nevšední životní pří-
běh významné osobnosti jabloneckého
kulturního života při příležitosti
120. výročí narození.

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

1.–31. 3. /pondělí–pátek/ 8.00–16.00 hodin
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
100 kč /hod, při dlouhodobém hlídání
cena dohodou.

pondělí–pátek – 9.00–12.00 hodin
DOPOLEDNÍ HEREČKA

každé úterý – 10.00 hodin
RADOST Z POHYBU
Cvičení pro naše nejmenší.
Přizpůsobené 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. 3. /sobota/ 9–12 hodin
JABLONEC NASLOUCHÁ
Dopoledne věnované naslouchání
a přítomnému okamžiku. Vstup 100 Kč.

5. 3. /neděle/ 16.00–18.00 hodin
POVÍDÁNÍ O INDII A HLUBOKÝ
MEDITAČNÍ PROŽITEK EKAM
SIDDHI
Přijďte zažít radost z vnitřní svobody,
hluboký klid, mír a harmonii. 
Meditací provází Hana Tereza
Bolcková. Vstupné 200 Kč.

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

7. 3. /úterý/ 17.00–20.00 hodin
TVOŘÍME SPOLEČNĚ
Společný workshop pro české i ukra-
jinské maminky a babičky. 
Cena 280 Kč. Na akci je nutné se hlásit
na tel. 605 733 540.

10. 3. /pátek/ 16.00 hodin
BAREFOOT(NEJEN) PRO DĚTI
Beseda o vývoji dětské nohy, prvních
botičkách a vhodného obouvání s fyzio-
terapeutkou Kateřinou Rygálovou.
S ukázkou barefoot obuvi nové
prodejny Bosé Jizerky, vstup 70 Kč.

13. 3. /pondělí/ 16.00–19.00 hodin
NASLOUCHÁNÍ SE ZASTUPITELI
Tento měsíc bude překvapením, kdo
přijme naše pozvání. Vstup 100 Kč.

14. 3. /úterý/ 17.30–20.00 hodin
POROZUMĚNÍ ŽIVOTU
Pravidelné setkávání s Martinem
Jotovem. Vstup 100 Kč.

20. 3. /pondělí/ 17.00–20.00 hodin
TVOŘÍME SPOLEČNĚ
Výroba recyklovaných tašek
z džinoviny. Workshop pro české
i ukrajinské maminky. Nutné se hlásit
předem. Vstupné 180 Kč.

25. 3. /sobota/ 9.00–17.00 hodin
VÝLET DO ZOO
Společný výlet do liberecké ZOO.

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

14. 3. /úterý/ 9.00–13.00 hodin
28. 3. /úterý/ 15.00–19.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO AUTOŠKOLY
– KURZ
Kurz je určen budoucím řidičům, kteří
musí absolvovat kurz první pomoci.
Více informací ke kurzu a rezervace
termínu na webu.

14. 3. /úterý/ 9.00–13.00 hodin
28. 3. /úterý/ 15.00–19.00 hodin
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY 
– KURZ
Naučíte se kvalitně poskytnout první
pomoc při život ohrožujících stavech,
kurz je určen pro širokou veřejnost.
Více informací ke kurzu a rezervace
termínu na webu.

8. a 22. 3. /středa/ 16.30 hodin
OCEŇOVÁNÍ BEZPŘÍSPĚVKOVÝCH
DÁRCŮ KRVE 
Obřadní síň – Magistrát města
Jablonec na Nisou
Oceňování bezpříspěvkových dárců
krve Českým červeným křížem je
dlouholetou tradicí, která má za cíl
zvýšit společenskou vážnost bezpřís-
pěvkového dárcovství krve a dárců kr-
ve 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

14. 3. /úterý/ 15.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO UCHAZEČE
O ŘIDIČÁK
Registrace a informace:
https://cervenytrpaslikjbc.
wixsite.com/website

27. 3. /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

27. 3. /pondělí/ 17.00 hodin
SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ
Schůzka je určena stálým dobrovolní-
kům i nově příchozím. Bez registrace.
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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,

BOJOVÉ SPORTY
2. 3. /čtvrtek/ 19.00 hodin
IRON FIGHT NIGHT 7, K1, MMA,
BOX
Noc bojových sportů v duchu 30. let.

FLORBAL
www.florbaljablonec.cz
4. 3. /sobota/ 8.30 hodin
LIBERECKÁ LIGA ELÉVŮ
Florbalový turnaj, pořádá Florbal
Jablonec, z. s., kurty č. 1 a 2.

11. 3. /sobota/ 8.30 hodin
LIBERECKÁ LIGA PŘÍPRAVEK
Florbalový turnaj, pořádá Florbal
Jablonec, z. s., kurty č. 1 a 2.

FOTBAL
25. 3. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
FOTBALOVÝ TURNAJ LIGUM
Firemní fotbalový turnaj, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
4. 3. /sobota/ 15.30 hodin
ELP JABLONEC – LOKO VRŠOVICE
II. liga dorostu, centrkurt.

4. 3. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC – ČESKÁ LÍPA
II. liga mužů, centrkurt.

25. 3. /sobota/ 15.30 hodin
ELP JABLONEC 
– LIONS HOSTIVICE
II. liga dorostu, centrkurt.

25. 3. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC – CHEMIČKA ÚSTÍ
II. liga mužů, centrkurt.

ŠACHY
https://sachyjablonec.blogspot.com/

5. 3. /neděle/ 10.00 hodin
TURNAJ
TJ Bižuterie oddíl šachu pořádá
turnaj, zasedací místnost.

19. 3. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE A – DESKO B
TJ Bižuterie oddíl šachu pořádá turnaj
v rámci krajského přeboru, zasedací
místnost.

26. 3. /neděle/ 10.00 hodin
TURNAJ
TJ Bižuterie oddíl šachu pořádá
turnaj, zasedací místnost.

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

4. 3. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A – VARNSDORF
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

4. 3. /sobota/ 10.00 a 14.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A – ŽATEC
Liga juniorek U22, kurt č. 4.

5. 3. /neděle/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
JUNIOREK U22
Přebor Libereckého kraje, pořádá TJ
Bižuterie, centrkurt.

11. 3. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A – NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

11. 3. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A – TURNOV
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

18. 3. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ V BAREVNÉM 
MINI VOLEJBALU
Pořádá TJ Bižuterie, kurty 1–4.

25. 3. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A
– TJ BIŽUTERIE B
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

25. 3. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A
– VYSOKÉ NAD JIZEROU
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

4.–5. 3. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
FINÁLE ŽÁKOVSKÉ LIGY
Závody mladšího a starší žactva.
Pořádá TJ LIAZ Jablonec.

4. 3. /sobota/ 9.00 hodin
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR
VETERÁNŮ V ATLETICE 2023
Z pověření SV ČAS pořádá Atletický svaz.

18. 3. /sobota/ 10.00–17.00 hodin
VELIKONOČNÍ HALA ŽACTVA
Největší přehlídka atletických nadějí
z celé republiky. 
Pořádá LIAZ Jablonec.

25. 3. /sobota/ 8.00–19.00 hodin
DĚTSKÁ JABLONECKÁ HALA 2023
Závody v požárním sportu.

2. 3. /neděle/ 8.00–16.00 hodin
DĚTSKÁ JABLONECKÁ HALA 2023
Závody v požárním sportu.

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

11. 3. /sobota/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – FC SLOVÁCKO
Fortuna : liga, 23. kolo

Městský zimní stadion
Sadová 4646/2, Jablonec n. N., 
tel. 483 310 242, e-mail: info@hcvlci.cz,
www.sportjablonec.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
sobota 15.00–16.30 hodin
neděle 15.00–16.30 hodin
středa 15.00–16.30 hodin

Fotbalový areál Břízky
www.fkjablonec.cz
11. 3. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – FK PARDUBICE B
ČFL skupiny B, 17. kolo, MT Břízky.

11. 3. /sobota/ 10.15 hodin
FK JABLONEC – SK ZÁPY
ČFL skupiny B, 19. kolo, MT Břízky.

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz
22. 3. /středa/ 16.00 hodin
BIATLONOVÁ EXHIBICE 
a MČR MUŽŮ A ŽEN V BIATLONU
Super sprint – finále. 
Pořádá SKP Kornspitz Jablonec.

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz
18. 3. /sobota/ 8.00 hodin
CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA
JABLONCE N. N.

Nabídka sportovních pořadů

■ Obrazem: Jizerská 50

V neděli 12. února se v Jizerských horách konal 55. ročník Jizerské 50. Do stopy se vydalo téměř pět tisíc lyžařů. Vítězem hlavního závodu se stal Nor
Stadaas před krajanem Nygaardem a dalším Norem Riegem. V kategorii žen zvítězila Ida Dahl, druhá dojela Britta Johansson (obě Švédsko), třetí příčku obsadila Thea
Krokan Murud z Norska. Součástí J50 bylo hned několik závodů. Ty se v Bedřichově konaly již od čtvrtka 9. února a celkem se jich zúčastnilo rekordních 9 201 lyžař.
Již tradičně sportovní akci doplňovaly doprovodné programy. Na zaplněném Mírovém náměstí v Jablonci se v pátek konal koncert písničkáře Pokáče. V sobotu se pak
Jablonečané a návštěvníci hor vydali, se spolkem Jizerská padesátka padesátkrát jinak po stopách Muhu, kterému předcházela beseda s hercem Davidem Vávrou
a spisovatelem Štěpánem Kučerou.

Foto Petr Zbranek Foto Ondřej Vraštil Foto Ondřej Vraštil

Foto archiv J50 Foto archiv J50 Foto archiv J50
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■ Z knihovny
Owen Hopkins: Muzeum:
Od počátků po 21. století
Muzea dnes navštěvují miliony lidí
ze všech koutů světa. Tato kniha
zachycuje fascinující příběh vzniku
muzea jako jednoho z nejdůleži-
tějších výtvorů lidstva. Představuje
nejlepší světové muzejní instituce.
Pojednává o historii muzejnictví
od panovnických sbírek v Evropě
přes veřejná muzea konce 19. sto-
letí až k současné éře ikonických
budov. Začíst se či si knihu jen
prolistovat lze v přízemí Městské
knihovny Jablonec nad Nisou.

■ Mladí jablonečtí
sportovci zářili
na ZODM
Skvělých výsledků dosáhli mladí
sportovci z Jablonce na Zimní
olympiádě dětí a mládeže, která se
konala na konci ledna ve Vrchlabí.
Svými výkony přispěli k vítězství
Libereckého kraje, co se týče počtu
nasbíraných medailí. Sportovci LK
získali čtrnáct zlatých, deset stříbr-
ných a devět bronzových. Nejvíce
zlatých získal lyžař Ski klubu Jab-
lonec Jan Janata, který zvítězil
v běhu na 3 km klasicky, na 3 km
volně a ve smíšené štafetě. Na
stupni vítězů stanula i biatlonistka
Nela Boudová z SKP Kornspitz v zá-
vodě s hromadným startem. Do
sbírky medailí Libereckého kraje
přispěl i lyžařský orientační běžec
Martin Lesák z TJ Tatran Jablonec,
který vybojoval dvě bronzové me-
daile, a to ve sprintu a ve štafetě.
Bronz vybojoval i tým hokejistů
LK, ve kterém nastoupili Lukáš
Kouďa a Martin Mairich z HC Vlci
Jablonec. „Mám radost z výkonů
mladých sportovců i z jejich úspěš-
né reprezentace našeho města
a oddílů, ve kterém se připravují.
Všem patří velká gratulace a věřím,
že i pro jejich oddílové kolegy je
úspěch výše jmenovaných velkou
motivací do dalších tréninků,“ říká
Jana Hamplová, náměstkyně pro
oblast humanitní. 

V celkovém bodovém hodnocení
krajů pak Liberecký kraj obsadil
třetí místo. (end)

Pocházíte z Tachova, jaký osud vás zavál do Jab-
lonce?
Do Jablonce jsem přišel díky partnerce, se kterou
jsme se poznali při studiu v Praze. Ona si přála vrátit
se po škole do Jablonce. Je učitelka, měla zde rozjed-
nanou práci, a když jsme se domlouvali o společné
budoucnosti, dohodli jsme se, že půjdeme sem.

Máte pedagogickou školu, proč jste se stal policis-
tou?
Tatínek i sestra mají pedagogické vzdělání a lze říci,
že jsem je v tomto směru následoval, ačkoli jsem chtěl
vždy být po vzoru otce policistou. Chtěl jsem mít ale
v záloze alternativu, kdyby se mi mé přání nesplnilo,
a tou bylo pedagogické vzdělání. K Policii ČR jsme se
přihlásil po studiu v roce 2015, kdy jsme se s ženou
rozhodli jít do Jablonce. Zavolal jsem na personální
oddělení a k mému potěšení jsem byl zařazen do při-
jímacího řízení, kterým jsem po absolvování různých
vstupních testů úspěšně prošel a byl přijat do služeb-
ního poměru. Poté jsem absolvoval základní odbor-
nou přípravu a nastoupil na obvodní oddělení v Jab-
lonci nad Nisou.

Jaká je náplň vaší práce? 
Bude to znít velmi úředně, ale především je to zpraco-
vání nápadu trestné činnosti. Což je vlastně výjezd na

místo po přijetí oznámení na tísňovou linku 158 a ná-
sledně veškerá administrativa s tím spojená. Vzhle-
dem k nízkému počtu policistů máme služby i na dal-
ších pozicích a mimo jiné mám přidělený svůj okrsek
– Žižkův Vrch, který spravuji. Jsem také členem anti-
konfliktního týmu Libereckého kraje. Jeho základním
úkolem je při opatřeních na různých akcích předchá-
zet agresivnímu jednání osob prostřednictvím komu-
nikace. Naší největší zbraní při těchto opatřeních je
slovo. Jezdíme na rizikové fotbaly, případně monito-
rujeme demonstrace.

Co zahrnuje práce okrskáře, za kterou jste byl oce-
něn?
Je to do jisté míry specifická práce, zejména v terénu.
Mám svůj okrsek, ve kterém kontroluji veřejný pořá-
dek, sleduji problémové lokality, kriminálně závadové
osoby a zabývám se i preventivní činností v daném
místě. Když to laicky shrnu, mám jakýsi rajón, kde vy-
konám pochůzkovou činnost, dohlížím na výše zmí-
něné věci, komunikuji s místními občany. Také úzce
spolupracuji s okrskářem Městské policie Jablonec, se
kterým si vyměňujeme informace a poznatky. Mám

vytipované složité lokality, na než se zaměřuji, v mém
případě jsou to lesopark, Vendopark, okolí nádraží,
Srnčí důl a tak dále.

Za svoji práci jste získal ocenění Okrskář Libe-
reckého kraje roku 2022, jaká jsou kritéria tohoto
ocenění?
Každý navržený policista prezentuje svůj okrsek. Já si
připravil prezentaci a natočil jsem i video. S tím jsem
předstoupil před hodnotící komisi a z prvního kola
postoupil do desetičlenného finále. V něm komise vy-
hodnotila moji prezentaci a práci jako nejlepší, což
mě velmi potěšilo, ale je nutné si uvědomit, že bez
spolupráce s kolegy z obvodního oddělení a městské
policie bych úspěchu nedosáhl. Část ocenění mé prá-
ce patří i jim. 

Pokračujete ve stopách otce, co pro vás práce poli-
cisty znamená?
Práce policisty je především poslání. Jsem stará škola,
byl jsem veden k úctě, k pořádku a k dodržování záko-
nů. Práce policisty mě naplňuje. Je to práce a komu-
nikace s lidmi různých vrstev, řešení různých emočních
situací a konfliktů. Je to práce pestrá a zajímavá, bo-
hužel lidí je u policie málo a obsáhnout všechny služ-
by a vše vyřešit není možné. Rozhodně ke své práci
přistupuji s pokorou.

Práce policisty je bezpochyby náročná, jak relaxu-
jete? 
Práce policisty je do jisté míry velmi emotivní. Pokud
ji děláte srdcem, jako já, děláte ji 24 hodin, neboť lze
říci, že si práci nosím i domů. Není to snadné povolá-
ní a do jisté do míry se na člověku i podepíše. Proto je
nutná psychohygiena. Tou mojí je rodina a děti. S ni-
mi trávím nejvíce času, jsou mým energetickým zdro-
jem. Kromě toho rád sportuji, hrával jsem závodně
florbal v Tachově, dnes se sportu věnuji jen rekreač-
ně. Kromě florbalu rád jezdím i na kole a se synem
jezdím na hokej.

Jiří Endler

Martin Rybář
Práce policisty je především poslání

■ Tvář měsíce

Rodák z Tachova Martin Rybář se narodil v roce 1988 v Plané. Po absolvování základní školy
vystudoval Obchodní akademii v Mariánských Lázních. Následně studoval vysokou školu
v Praze, obor speciální pedagogika. Od roku 2015 pracuje u Policie České republiky.
V lednu 2023 byl vyhlášen vítězem 9. ročníku Okrskář roku Libereckého kraje. Mezi jeho
koníčky patří sport. S partnerkou Michaelou má dvě děti, syna a dceru.

Foto archiv Martin Rybář

Jan JanataFoto archiv Martin Rybář
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Charita Liberec již více než dvacet let posky-
tuje v Libereckém kraji službu azylových do-
mů pro matky s dětmi v tísni, domov pro se-
niory a dlouhodobě také charitní šatník. Od
května 2022 pak byl uveden do provozu
nouzový pokoj. 

K rozhodnutí poskytovat tuto službu vedlo pra-
covníky charity mapování potřeb žadatelek
o službu Domovů pro matky s dětmi v tísni –
Domova sv. Anny a Domova sv. Moniky. „Žada-
telky se na nás často obracejí v zoufalé situaci,
kdy bezprostředně hrozí ztráta bydlení nebo
potřebují pro sebe a děti zajistit bezpečné zázemí.
Vzhledem k vytíženosti obou azylových domů
jsme jim ve většině případů mohli nabídnout
pouze zařazení žádosti do pořadníku žadatelek.
Zvažovali jsme proto takový typ služby, který
by byl nízkoprahový a mohl by bezprostředně
reagovat na krizové situace,“ říká František
Sehoř, ředitel Charity Liberec.

V budově, kde je provozována služba azylové-
ho domu, je vyčleněn pokoj, který disponuje
vlastním sociálním zařízením. „Toto bylo bez-
podmínečně nutné, neboť podmínka předložit
při nastěhování potvrzení o bezinfekčnosti by
poskytnutí služby komplikovala. Pokoj jsme za-
řídili nejnutnějším vybavením – palandou, dět-
skou postýlkou, lůžkovinami, malou kuchyň-

skou linkou, vařičem a skříňkou na oblečení,“
zmiňuje vybavení pokoje Sehoř.

Pro poskytování služby jsou zpracovány pří-
slušné metodické postupy. Cílovou skupinou
jsou matky s dětmi do 18 let věku a těhotné že-
ny. Služba je poskytována bezplatně, doba uby-
tování je maximálně 14 dní, během kterých si-
tuaci klientek intenzivně řešíme a hledáme
vhodné navazující ubytování. 

„Příchozím jsme kromě ubytování schopni
poskytnout trvanlivé potraviny a pokud nemají
dostatek oblečení, vystavujeme poukaz do na-
šeho šatníku. Pro zajištění psychické stability
klientek jsme schopni poskytnout krizovou in-
tervenci či domluvit službu rodinné terapeut-
ky,“ uvádí ředitel.

Kapacita pokoje je bohužel omezená, takže
charita může ubytovat pouze matku s maxi-
málně třemi dětmi (přičemž jedno je v dětské
postýlce). Od května 2022 do února 2023 služ-
bu využilo 15 matek a 27 dětí. (end, fs)

Nouzový pokoj Charity Liberec

Jablonec nad Nisou se stal krajským vítězem
soutěže o titul Historické město roku 2022
a postupuje do celostátního kola o Cenu za
přípravu a realizaci Programu regenerace
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón za rok 2022. Napo-
sledy se této soutěže Jablonec účastnil v roce
2007. Do soutěže o titul Historické město ro-
ku 2022 se přihlásil se zdařilou obnovou ob-
jektu v Husově ulici. Výsledky celostátního
kola budou vyhlášené 18. dubna v Praze na
Pražské křižovatce – kostel sv. Anny. 

Vila v Husově ulici 3 tvoří spolu s okolními ob-
jekty hodnotný architektonický soubor z počát-
ku 20. století a zároveň je nedílnou součástí
jedné z nejcennějších a nejhodnotnějších partií
městské památkové zóny v čele s výjimečným
secesním starokatolickým kostelem podle návrhu
Josefa Zache. Autorem přestavby vily je Robert
Hemmrich, jehož 150. výročí narození a 75. vý-
ročí úmrtí si Jablonec v roce 2022 připomínal.

Dům v Husově ulici 3
Původně samostatně stojící vila průmyslníka
Otto Mahly vznikla přestavbou starší vily Carla
Zappeho z roku 1898 od Carla Dauta. Autorem
klasicizující přestavby z roku 1930 byl Robert
Hemmrich. Objekt kryje mansardová střecha
s vikýři, střešní krytinu tvoří pozinkovaný oce-
lový plech, fasádu tzv. břízolit, zdivo v části su-
terénu je ze žuly. Průčelní fasáda je tříosá,
střední osu zvýrazňuje odstupňovaný rizalit vr-
cholící ve střeše segmentově zakončeným ští-
tem. Horizontálně fasádu dělí římsy a člení ok-
na s dřevěnými okenicemi. Dřevěné vstupní
dveře jsou původní, interiéry z části pozname-
naly další úpravy, zachovaná zůstala dispozice
domu, původní dveře, schodiště se zdobným
zábradlím i unikátní meziválečná spižírna
včetně mobiliáře. 

V 50. letech tu byly zřízené jesle. V roce 1966
byl na východní fasádě v 2. poschodí vysazen
dlouhý krytý balkon a v roce 1980 spojil všech-
ny patra výtah. O jedenáct let později tu praco-
valo kombinované zdravotnické a předškolní
zařízení v 1. patře a ambulance dětské léčebny
v přízemí. V roce 1994 vznikla po úpravě
v podkroví rehabilitace a lékařské pracoviště.
Nyní tu působí mateřská škola pro 55 dětí. 

Kompletní rekonstrukce
V letech 2021 a 2022 prošla školka rozsáhlou
obnovou, během které byla kompletně obnovená

fasáda v původní barevnosti včetně chybějících
okenic, podle původních plánů se opravil bal-
kon, a to za přispění dotace z Programu rege-
nerace MPR a MPZ. Úpravou prošla v roce 2022
také zahrada z dotace SFŽP, ve stejné době do-
šlo také na obnovu parku na přilehlém náměs-
tí Boženy Němcové. 

Vedle této stavby se nachází i secesní vila
v ulici V Nivách 10 od Arweda Thameruse, která
byla v předchozích letech také obnovená z Pro-
gramu regenerace MPR a MPZ. Dominantou ce-
lého prostoru je secesní kostel Povýšení sv. Kříže

od arch Josefa Zascheho, i ten se postupně ob-
novuje za přispění z tohoto programu. 

Jablonecká městská památková zóna
Jablonec nad Nisou má v městské památkové
zóně (MPZ) přes 150 nemovitých nebo movi-
tých kulturních památek. K těm historickým
patří barokní kostel sv. Anny s bývalou farou,
nyní Domem národopisců Scheybalových, nebo
nedaleký hotel Zlatý lev z počátku 20. století od
R. Hemmricha. Dále pak dnešní hotel Reha-
vital, dříve exportní dům z r. 1773, budova
městských lázní, sokolovna s přilehlým par-
kem, Muzeum skla a bižuterie, městské diva-
dlo, zahradní čtvrť v ul. 28. října, ulice Ko-
rejská, Opletalova a Jugoslávská s honosnými
vilami převážně také od R. Hemmricha.

K významným, architektonicky cenným lo-
kalitám patří ulice Lidická, Kamenná, Sou-
kenná, Komenského, Smetanova a Saskova.
Z meziválečné doby má město dvě výrazné
funkcionalistické dominanty, a to kostel Nej-
světějšího Srdce Ježíšova na Horním náměstí
dle návrhu arch. J. Zascheho a novou radnici
od arch. Karla Wintera, která si letos připomíná
90 let své činnosti. V širším centru města pak
vynikají některé mimořádné funkcionalistické
objekty, např. Kantorova vila (ul. Palackého)
nebo Schmelowskyho vila (Opletalova ul.)
a u přehrady stojící Háskovy vily (Průběžná
ul.). 

(jn)

Jablonec je historickým městem roku 2022
Jablonecký rodák vystudoval Stavební průmy-
slovou školu v Liberci (společně s Josefem
Zaschem či Adolfem Loosem). Stavitelské
zkoušky složil v Linci (1895), za svůj život vy-
tvořil na 3 000 projektů, z nichž realizovaných
bylo 981 (např. kostel v Loučné nad Nisou,
mnoho vil a bytových domů v Jablonci nad
Nisou, rozhledny Bramberk, Proseč či Černá
Studnice, továrna v Albrechticích). 

K jeho výročí mu byla v roce 2021 odhalená
pamětní deska na jím navržené budově býva-
lého okresního hejtmanství v Podhorské ulici
(dnešní ZUŠ) a město mu vzdalo poctu zdařilou
opravou právě domu v Husově ul. 3.

Arch. Robert Hemmrich

Foto archiv MMJN

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

1. března 1923, 58, strana 1, 4, 5, R, V
Londýn. ČSR plní své závazky vůči Anglii. Sir
Sinclair se ptal v Dolní sněmovně, jestli splatila
ČSR úroky ze svých dluhů. Správce pokladu mu
odpověděl, že úroky na půjčku 451 564 liber šter-
linků i záloha na dodávky mouky 1 900 000 li-
ber šterlinků jsou zaplaceny. Celý dluh je splat-
ný 1. ledna 1925. 

Huť u Pěnčína. Obyvatelé obce vystoupili jed-
notně – Češi i Němci – proti rozdělení politic-
kého okresu Jablonec. K Železnému Brodu by
měly být připojeny obce Huť, Pěnčín, Dalešice,
Čížkovice a Jistebsko.

2. března 1923, 59, strana 4, 5, V
Inzerát. Kino invalidů uvádí dnes naposledy
komedii Hlupák s Paulem Heidemannem. Od
středy se hraje Svět Jacka Londona.

Inzerát. Kino Fortuna uvádí velké španělské
milostné drama Don Juan o největším svůdci
žen všech dob.

3. března 1923, 60, strana 5, 9, 10, V
Jablonec. Krádež kola. V pátek odpoledne byl
zadržen a kontrolován cyklista kameník Noe.
Přiznal se, že kolo v ceně 400 K ukradl v jed-
nom domě v Korunní ulici. Kolo bylo vráceno
majiteli a Noe zatčen.

Inzerát. Vyměním slámu nebo seno za hnůj,
který mi přivezete. Adresa v redakci pod zn.
22560.

Jablonec. Německý horský spolek zve v sobo-
tu 4. 3. v 8 hodin večer na 1. vlastivědný večer.
Program: pan Alfred Wünsch – přednáška Puto-
vání Jizerskými horami. Předčítání v dialektu –
paní Marie Hübnerová a předseda spolku pan
Bengler. Profesor Stütz: přednáška – místní jmé-
na v jabloneckém okrese. V pauzách zahraje
1. jablonecký mandolinový a kytarový klub.
Vstupné 6 Kč.

4. března 1923, 61, strana 1, R
Vídeň. Včera odpoledne se konalo v lidovém
sále radnice protestní shromáždění proti anti-
semitské propagandě. Už před začátkem se před
radnicí shromáždili členové antisemitských or-
ganizací a došlo k početným šarvátkám. 

5. března 1923, 62, strana 1, V
Berlín. Ruský chléb pro Porúří. Rudý Prapor
hlásí z Moskvy, že Hospodářská rada všerus-
kých odborů zašle dělníkům v Porúří přes ně-
mecké odborové rady 500 000 pudů chleba, což
je v přepočtu cca 10 milionů bochníků.

Bern. Děti z Porúří pojedou na pozvání švý-
carských odborů na zotavení do Švýcarska.

Praha. Češi protestují proti příjezdu dětí z Po-
rúří. Centrální český svaz Pošumaví se obává,
že děti nejsou zvány do ČSR z humanitárních
důvodů, nýbrž za účelem germanizace.

7. března 1923, 64, strana 2, 4, V
Z divadelní kanceláře. Nejúspěšnější opereta
posledních let, Bajadéra, bude mít brzy svou 25.
reprízu.

8. března 1923, 65, strana 5, V
Krkonoše. Sebevražda žebračky. Stará paní
Möhwaldová žila na úpatí Heidelbergu (Borův-
kový vrch) v Horním Vrchlabí u svého bratra.
Žila v té nejhorší bídě, jen ze žebroty, a chodila
od domu k domu bosa, ale nikdo se nad ní ne-
slitoval. Oběsila se a předtím zapálila dům své-
ho bratra, který shořel na prach spolu s ní.

10. března 1923, 68, strana 5,V
Jablonecko-mšenská přehrada obsahovala
1. února 1923 1 871 600 m3 vody, 28. února 1923
1 844 400 m3 a dosáhla maxima 5. února 1923
2 626 900 m3.

17. března 1923, 74, strana 2, R
Jablonec. Pomoc německým dětem z Drážďan.
Transport 190 dětí dorazil včera odpoledne ve
dvě hodiny libereckým vlakem. Dlouho před-
tím se již v tělocvičně, na ulicích a zvláště na
nádraží shromážďovali početní Jablonečané.
S dětmi přijel z Liberce starosta Karl R. Fischer,
Dr. Utischil, paní Dr. Thiebenová a paní profe-
sorová Scholzová. Děti seděly v posledním va-
gonu vlaku a při příjezdu do Jablonce radostně

mávaly kapesníčky z oken. Po srdečném uvítá-
ní byly děti zváženy a předány svým náhrad-
ním rodičům.

24. března 1923, 81, strana 4, 6, V
Jablonec. Městské jesle. Osmidenní zdravé děv-
čátko nabízíme k adopci. Matka je vdovou a již
pečuje o tři děti.

Sport. DSK Jablonec × Sportklub Žitava. Hosté
mají významnou pozici na říšském fotbalovém
žebříčku a skvělé výsledky doma i v zahraničí.
Mužstvo DSK v posledních dnech pilně tréno-
valo. Hraje se v neděli od dvou hodin v Břízkách.

27. března 1923, 84, strana 5, 8, V
Sport. DSK Jablonec × Sportklub Žitava 6:4.
Žitavské mužstvo nás příjemně zklamalo. Byl to
ale tvrdý oříšek! Hráli velmi obětavě a dobrý
byl i výkon jejich brankáře a útočníků. Domácí
hráli s vůlí zvítězit až do konce hry.

28. března 1923, 85, strana 3, V
Vražda v Jabloneckých Pasekách. Dnes ráno
se rozlétla po obci zvěst, že majitelka domu č.
152, šedesátiletá vdova Berta Weissová, byla
v minulé noci zavražděna. Paní se včera večer
zdržela až do jedenácti hodin v noci u pekaře
pana Königa, který bydlí až za poslední stanicí
tramvaje. Nájemníci paní W. byli zvyklí, že pa-
ní W. vstávala okolo šesté ráno a pak snídala
u jedné partaje, kam však nepřišla. Přivolaní
policisté nechali otevřít její byt a našli ji mrtvou
na podlaze. Měla poraněnou hlavu. Vědělo se,
že paní W. prodala louku a měla utržené pení-
ze doma v truhličce, odtud jí někdo nedávno
odcizil 700 K. Případ vyšetřuje detektiv Beh-
ringer a strážmistr Görner. Policejní pes neza-
chytil stopu, jen proběhl sousedním domem
a vrátil se k místu činu.

30. března 1923, 87, strana 1, R
Ze soudní síně. Liberec. Rozsudek v procesu
o vině na katastrofě přehrady na Bílé Desné.
Včera odpoledne v pět hodin byli zbaveni obža-
loby ze zanedbání svých povinností a osvobo-
zeni pánové Wilhelm Riedel, Wilhelm Wenzel,
Ing. Franz Schön, ředitel stavby August Klamt
a Ing. Emil Gebauer.

31. března 1923, 88, strana 6, V
Jablonec. Rüdiger, bronzová socha Franze
Metznera, je zamluvena pro naše město. Po-
stava tohoto rytíře vstupuje do pověstí v se-
dmém století našeho letopočtu. Socha měří ne-
celých 3,5 m. Hledá se nejvhodnější místo pro
její umístění. Příspěvky na nákup sochy přijímá
redakce listu.

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,
tentokrát do 15. března. Vyhodnocení každého
kola proběhne losováním ze správných odpově-
dí. Soutěží se o drobnou cenu. Ceny do soutěží
knihovny byly pořízeny z finančního příspěvku
kanceláře primátora statutárního města Jablo-
nec nad Nisou.

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

Správná odpověď z únorového kvízu: Studovna
s čítárnou jablonecké knihovny nabízí čtená-
řům širokou nabídku služeb. Jablonečané zde
mohou kopírovat, prezenčně si půjčit knihy, ale
společenské hry zde nepůjčují. Správná odpověď
z únorového kvízu byla tedy za b. Výhercem se
stává čtenářka Petra Ducháčková.

Otázka na březen
Oddělení studovny a čítárny městské knihovny
nabízí velký výběr knih z různých vědních obo-
rů. Knihy si však čtenáři nemohou vypůjčit do-
mů, pouze prostudovat na místě daného oddě-
lení. Takovou výpůjčku označujeme jako:
a) prezenční
b) absenční
c) distanční

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

Foto archiv Městská knihovna Jablonec nad Nisou

Franz Metzner *1870, † 1919
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■ Jablonecké maličkosti LXXVIII.

Fasády jabloneckých domů jsou pro mne
stále inspirací pro přemýšlení o našich zvěč-
nělých předchůdcích. Člověk na nich vidí
jasný odlesk esteticky zdejší bižuterie a umě-
lecky zpracované výjevy, ale i motivy možná
nějak související se životem či činností maji-
telů jednotlivých objektů. 

Nedávno jsem natrefil na zajímavý reliéf na vil-
ce č. 2667/14 ve Hřbitovní ulici, prakticky za
plotem jablonecké nemocnice. Dům viditelně
prošel různými přestavbami a opravami, ale re-
liéf na něm je doposud zachovalý a jaksi impo-
zantní – sochařské či spíše umělecky-štukatér-
ské dílo podobné velikosti by se hodilo i na pod-
statně větší stavbu. Přemýšlet je možné o tom,
co je na reliéfu vlastně znázorněno. Při zběž-
ném pohledu to vypadá, že jsou to tři sudičky
nad miminkem v povijanu. Jenže když si člo-
věk dílo pořádně prohlédne, zjistí, že levá posta-
va je holčička s dlouhými vlasy a dvě zbylé jsou
již poněkud starší osoby s delšími vlasy, pohlaví
poněkud neurčitého. To, co postavy drží, rozhod-
ně není dítě, ale jde o něco, co působí trochu jako
dort, na němž jsou tři pahrbky pro svíčky. Ko-
neckonců postava oné holčičky má ústa vymo-
delována tak, jako kdyby právě ty svíčky u pří-
ležitosti svých třetích narozenin sfoukávala.

Vilku navrhl na jaře 1927 jablonecký stavitel
Hugo Schramm pro zdejšího sochaře Franze
Huba (1874–1961). Ten nebyl jabloneckým rodá-
kem, pocházel ze saské Žitavy. Jeho profesní
cesta vedla od řemesla řezbáře přes umělecko-
průmyslové školy v Drážďanech a Mnichově až
k sochařství. To jej snad předurčilo k propojení
poctivého řemesla a tvořivého kumštu; zabýval
se nejen klasickou sochařinou, ale také štukatér-
stvím. Podílel se na výzdobě norimberské opery,
justičního paláce v Mnichově či honosných sta-

veb v Budapešti, Zhořelci či Berlíně. V roce 1907
doputoval do Jablonce nad Nisou, kde se usadil
v domě č. 1618/93 v dnešní Pražské ulici a aktivně
se zapojil do zdejšího bohatého kumštýřského
života. Vstoupil také do zdejšího Živnostenského
spolku, jehož předsedou byl pozdější starosta
Karl Richard Fischer a složil poctu tehdejšímu
starostovi Adolfu H. Posseltovi tím, že vytvořil jeho
sádrový portrét. Následně vymodeloval i bron-
zový výjev s podobou předsedy spolku Karla R.
Fischera. V roce 1909 navrhl také portrétní pa-
mětní desku pro Markovského výšinu, ve stejné
době se podílel na štukové výzdobě budovy láz-
ní. V časech první republiky jej silně oslovovalo
téma uctění obětí první světové války. Již v roce
1923 podal jeden z návrhů na řešení památníku

padlým v Kokoníně; roku 1933 se podle Hubova
návrhu realizoval působivý žulový památník
v Jabloneckých Pasekách. Rok na to vytvořil ví-
ce jak třítunovou mramorovou sochu ženy
s umírajícím bojovníkem pro symbolický oltář
obětí v novém kostele Nejsvětějšího srdce Ježí-
šova. A v roce 1936 se nepříliš úspěšně zúčastnil
i soutěže na hlavní památník padlým na okraji
dnešního Tyršova parku. Velmi zajímavou za-
kázkou ve 30. letech byla i Hubova výzdoba no-
vé radnice – sklářský reliéf v hlavním sále a žu-
lový městský znak na fasádě věže. 

Právě zpracování postav sklářů na radnici je
velmi realistické a svým ztvárněním se blíží po-
stavám na domě ve Hřbitovní. Zdá se tedy, že
štukový reliéf si na domku zhotovil Franz Hub
sám. A co jiného by si pro něj mohl vybrat bliž-
šího, než svoji rodinu? Ze sčítání roku 1921 ví-
me, že s manželkou Gabriele měl dva syny:
Franze (*1904) a Ottu (*1906). V Jabloneckém
deníku se ovšem dá dohledat zpráva, že se jim
roku 1912 narodila ještě holčička Ilse, která se
ovšem již roku 1916 zemřela. Zdá se, že zkor-
moucený sochař si mohl chtít na novém domku
připomenout svoji zvěčnělou dcerku a znázor-
nil ji na reliéfu, například podle fotografie z o-
slavy jejích třetích narozenin. Nakonec i dlou-
hovlasé „páže“ napravo by mohl být její tehdy
devítiletý bratr Otto a třetí postava v pozadí pak
jedenáctiletý Franz. Nebo jde snad o Ilsu s ka-
marádkou a Hubovu ženu Gabriele? Spíše bych
se přikláněl ke třem sourozencům nad dortem
ještě šťastně oslavujícím narozeniny Ilse. Je to
ovšem jen mé pouhé spekulování, byť založené
na známých faktech z historie. Třeba si přeci
jen sochař Franz Hub na fasádě svojí milé vilky
vytvořil jen symbolický reliéf se třemi dětskými
postavami a něčím, co ze všeho nejvíce připo-
míná dort. Marek Řeháček

Rodinný výjev na Hubově domě

Jsou umělci, jejichž životní příběh se odehrá-
vá především mezi čtyřmi stěnami ateliéru –
u malířského stojanu a pracovního stolu, nebo
v malířském plenéru. Jejich rodinný a veřejný
život se nevyznačuje ničím výjimečným. 

Avšak životní příběh Richarda Fleissnera byl
psán nejen výtvarným talentem a tvůrčí fanta-
zií, ale také pevnými morálními postoji a pro-
sazováním hodnot, jako je svoboda, demokra-
cie a porozumění mezi lidmi, bez ohledu na vy-
znání či národnost. Proto bychom si tohoto oso-
bitého výtvarného umělce měli připomínat i ja-
ko čestného člověka, který si získal oprávněné
místo v kulturních dějinách našeho města. 

Cesta do Jablonce nad Nisou
Richard Fleissner se narodil v roce 1903 v Měs-
tě Touškov na Plzeňsku. Jeho otec, soudní úřed-

ník, často měnil působiště, a tak dobu dospívá-
ní prožil Richard v Litoměřicích. Díky výtvar-
nému talentu byl v roce 1921 přijat na Akade-
mii výtvarných umění v Praze. Po úspěšném
absolvování školy se stal středoškolským učite-
lem v Aši. Do Jablonce nad Nisou ho přivedla
láska ke své spolužačce, jablonecké malířce
Editě Plischkeové, s níž se na začátku roku 1927
oženil. Ve stejném roce nastoupil jako profesor
Státní odborné školy pro umělecký průmysl
v Jablonci nad Nisou a krom pedagogické prá-
ce se zapojil i do uměleckého života města. 

Profesorem na uměleckoprůmyslové škole
V době, kdy Richard Fleissner na školu přišel,
probíhala v učitelském sboru generační obmě-
na. Ředitel školy Wilhelm Schmidt, člověk s de-
mokratickým smýšlením, mu byl blízký svojí
otevřeností. I díky Fleissnerově pedagogickému
působení se dařilo školu přetvářet v učiliště,
kterému nebyla cizí svobodomyslnost a tvůrčí
experiment. Soudě podle vyjádření některých
absolventů, byl Fleissner u studentů velmi oblí-
bený a stal se jim rádcem i ve věcech překraču-
jících rámec vyučování. S vděčností na něho
vzpomínali zejména čeští studenti této němec-
kojazyčné školy.

Národnost nerozhoduje
V Československu se v době mezi dvěma světový-
mi válkami odvíjel kulturní život českojazyčné-
ho a německojazyčného obyvatelstva většinou
odděleně. To platilo i o výstavách výtvarného
umění. Richard Fleissner patřil mezi výtvarníky

z řad českých Němců k výjimkám – rád vystavo-
val společně s českými umělci. Například v ro-
ce 1934 se jeho jméno objevilo na přehlídce
československého umění ve Vídni společně s F. Bíl-
kem, V. Benešem, L. Kubou, A. Hudečkem, M. Šva-
binským, V. Rabasem, V. Radou a E. Fillou. 

Fleissner byl loajální k československému
státu a považoval ho za svoji vlast. V Jablonci
nad Nisou udržoval přátelské vztahy s českou
menšinou. Projevoval se jako aktivní antifašista
a po roce 1938 byl za své názory perzekuován.
Předstíral duševní nemoc, aby se vyhnul nástu-
pu na frontu. Účastnil se sabotážní činnosti
u vojenské posádky v Liberci a na konci války
jen zázrakem unikl nejvyššímu trestu. 

Epilog
S ohledem na postoje a činy v době okupace by-
lo Richardu Fleissnerovi i jeho manželce na-
vráceno československé státní občanství. Vzhle-
dem k nejisté době se ale rozhodli v roce 1946
dobrovolně vystěhovat do Bavorska. Jako anti-
fašistům jim bylo umožněno vzít si svůj osobní
majetek včetně uměleckých děl a výtvarných
potřeb. Tak se skončila část životního příběhu
Richarda Fleissnera, která byla spojena s Jab-
loncem nad Nisou. 

Kdo by se chtěl o Fleissnerových životních
osudech a jeho umělecké tvorbě dozvědět více,
je srdečně zván na výstavu v Městské galerii
MY. Koná se při příležitosti 120. výročí umělco-
va narození a bude probíhat od 23. března do
28. května letošního roku. 

Jan Strnad / MGMY

Nevšední životní příběh malíře R. Fleissnera

Kresba 
Petr Ferdyš Polda

Vila Plischke v Rýnovické ulici 19, kde žil 
Richard Fleissner se svojí manželkou v čase svého

jabloneckého pobytu.
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■ Ohlédnutí
Turnaj pobavil, beseda poučila 
Pohybové a vzdělávací aktivity pat-
ří poslední dobou k nejvíce navště-
vovaným akcím, které pro seniory
z Jablonecka připravuje Centrum
sociálních služeb. Před začátkem
jara, tedy i před startem všech vý-
letů a procházek, se pozornost upí-
ná na sportovní aktivity pořádané
pod střechou a v teple. Kuželkáři
trénují pravidelně každé pondělí
odpoledne v kuželně v Pražské uli-
ci. Mezi sebe zvou teď aktuálně
další zájemce o kuželky. Setkání
probíhají od 14.00 hodin, s sebou
je nutné mít sportovní obuv. Bližší
informace jsou k dispozici na tele-
fonním čísle 728 616 492. 

Vedle kuželkářů se celoročně
schází i šipkaři. Trénink byl potře-
ba hned od nového roku, protože
Jablonec nad Nisou hostil ve čtvr-
tek 9. února turnaj seniorů tří měst.
Kromě domácích dorazili i zástup-
ci z Liberce a Frýdlantu a o zábavu
bylo rázem postaráno. Jednalo se
o první letošní setkání, naplánova-
né jsou i turnaje ve hře mölkky
v Jablonci, v kuželkách v Liberci
nebo velký sportovní den na Frýd-
lantsku. Na Jablonecké šipce se
zadařilo domácím, oslavné fanfáry
zněly hned třikrát, konkrétně za
zlato a stříbro v jednotlivcích a za
nejlepší skóre v soutěži měst. 

Z pohybových aktivit se hodí
připojit cvičení na židlích ve spol-
kovém domě i v klubech seniorů
Novoveská a Palackého, Tančírnu
nebo cvičení na bolavá záda.
Vzdělávací aktivity trhají rekordy
v návštěvnosti. Důkazem je kurz
k fungování a využívání datové
schránky, který byl ihned po vy-
hlášení zcela naplněn. Podobně je
tomu i u kurzu pro práci s tabul-
kovým editorem excel, kde je ještě
několik míst k dispozici. Podrob-
nosti lze získat opět na telefonním
čísle 728 616 492. 

Veliký a pochvalný ohlas měla
beseda s lékařkou Evou Kašparo-
vou, která za posluchači přijela
z liberecké kliniky, přiblížila obor
geriatrie a také systémové nastave-
ní, např. jaká je provázanost
s praktickým lékařem, zda je nut-
né doporučení, jaké kompetence
má geriatr a podobně. V podob-
ných přednáškách se bude pokra-
čovat během celého roku.

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

Jednou novinkou letošního progra-
mu je připravovaný Den štěstí. Po-
hodové setkání u kávy a se symbo-
ly štěstí proběhne ve velkém sále
spolkového domu v pondělí 20. břez-
na odpoledne, registrace proběhne
v pondělí 13. března od 8.30 hodin
na telefonním čísle 728 616 492. Po
naplnění kapacity je možné se při-
hlásit na program ke Dni štěstí do

klubů seniorů Palackého, Novoves-
ká, Kokonín a Boženka. Na posled-
ní březnový čtvrtek je plánovaný
zájezd na tradiční Jarní hop do
Předlánců. Podrobnosti k akci jsou
součástí březnového programu, více
na webu centrumjablonec.cz nebo
na uvedeném telefonním čísle. 

Informace z KS Palackého
V tomto čísle Jabloneckého měsíč-
níku se představuje klub seniorů
(KS) Palackého, který sídlí ve dvou

budovách Domu zvláštního určení
Palackého 63 a 65 ve Mšeně, na-
jdete ho pod zastávkou MHD U je-
lena. Tak jako v ostatních klubech,
tak i zde se scházíme pravidelně.
V úterý je to nenáročné cvičení na
židlích a ve čtvrtek odpolední po-
sezení při kávě, kde senioři řeší
kvízy, trénují paměť nebo se kona-
jí různé přednášky. Rok 2022 byl
na zážitky velmi pestrý. Na jaře se
někteří členové zúčastnili společ-
ného výletu do Jabkenic, do mu-

zea Bedřicha Smetany. V létě pak
do Černous a v září, v rámci pro-
gramu Týdne seniorů, do Sobotky
v Českém ráji. V létě, konkrétně
v červenci, proběhlo na zahradě
klubu grilování, v srpnu pak se-
nioři ochutnali výborné francouz-
ské palačinky. I na podzim bylo
mnoho příležitostí se sejít a vyrazit
za zábavou i poznáním. Například
v říjnu několik členek navštívilo
cukrárnu v Rychnově. Beseda v ki-
ně Radnice s hercem Josefem
Dvořákem a spisovatelkou Marií
Formáčkovou se seniorům líbila,
stejně tak adventní koncert v kos-
tele svaté Anny, kde hrál Roman
Hampacher, bývalý sbormistr Ize-
ríny. Velký zájem byl o hudební
vystoupení v klubu, kde si senioři
zazpívali i zatančili, do klubu si
našla cestu i řada seniorů Jablo-
necka, tedy nejen obyvatelé domu.
Díky podpoře magistrátu a Centra
sociálních služeb se budeme těšit
na další setkávání i letos. Za KS
Palackého A. Javůrková, 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
16. 3. /čtvrtek/ 10.00 hodin 
Kafíčková společnost – kvízy –
malý sál.

28. 3. /úterý/ 10.00 hodin 
Kafíčková společnost – vyprávění
o cestování – malý 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
10. 3. /pátek/ 14.00 hodin
Oslava MDŽ v restauraci Městské
sportovní haly – jen pro zvané
členky a hosty.

23. 3. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Velikonoční tvořivá dílna,
materiál zajištěný – i pro
veřejnost – velký sál CSS, součástí
bude i prodejní výstava.

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

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

9. 3. /úterý/ 9.30 hodin
Hra Dobble – pro členy i nečleny
– cvičebna CSS.

13. 3. /pondělí/ 14.00 hodin
Jarní posezení – velký sál CSS,
jen pro členy.

19. 3. /neděle/ 
Divadlo Broadway Praha – Kvítek
mandragory, jen pro přihlášené.

Jablonecká šipka 2023, foto CSS

Beseda s lékařkou, foto CSS

KS Palackého, foto CSS
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Jaroslav Čvančara besedoval v Kokoníně

Spolek Kokonín uskutečnil v neděli 29. ledna
2023 první letošní besedu se zajímavou osob-
ností. Ačkoliv byla plánovaná přednáška s pro-
fesorem Petrem Čornejem na téma Neporažený
vojevůdce Jan Žižka, tak zdravotní indispozice
přednášejícího způsobila odložení této před-
nášky na pozdější termín.

Spolku Kokonín se podařilo zajistit neméně
zajímavého hosta s přednáškou na téma Fogla,
Heydrich country grál, kterého se zhostil také
rozený Žižkovák začínající na písmeno Č, a si-
ce Jaroslav Čvančara – publicista, badatel, au-
tor literatury faktu, pedagog, hudebník – hráč
na banjo a kapelník countryové hudební skupi-
ny Taxmeni.

Přednáška spojená s promítáním unikátních
fotografií jistě potěšila všechny, kteří na ni do za-
plněného salonku restaurace Sokolovna v Ko-
koníně dorazili. Plejáda osobností, s nimiž se
Jaroslav Čvančara během svého života setkal, by
jistě vydala na samostatnou knihu. Největší část
prezentace byla spojena s katem českého náro-

da Reindardem Heydrichem a českým odbo-
jem. Pátrání po osudech lidí spojených s heyd-
richiádou připomíná napínavý detektivní ro-
mán, kde v mnohém nebylo ani dnes ještě vše
odhaleno a zjištěno. Přesto právě Jaroslav Čvan-
čara a okruh lidí s ním spojených, v této oblasti
díky pečlivé a mravenčí práci zaplnil mnoho bí-
lých míst a zasloužil se o to, že si dnes s re-
spektem a obdivem připomínáme provedení

vojenské operace Anthropoid, což je název
přesnější než dříve používaný atentát na
Heydricha. A v rámci prezentace to neskončilo
jen u fotografií, ale účastníci dostali do ruky ta-
ké repliku legendárního samopalu stengun.
K vidění byla i pistole a bodák českosloven-
ských parašutistů vycvičených za války ve Vel-
ké Británii. Pro milovníky trampingu se na fo-
tografiích vrátila idyla nezapomenutelných,
sluncem zalitých skautských táborů pod vede-
ním Jaroslava Foglara. Rekapitulována byla
i celá více než padesátiletá historie country
skupiny Taxmeni. Ačkoliv na začátku Jaroslav
Čvančara prohlásil, že chce mluvit pouze krát-
ce a stručně, tak celá beseda trvala více než dvě
hodiny a zbyl prostor i na zvídavé otázky po-
sluchačů, mezi nimiž nechyběly ani děti školou
povinné. Přítomen byl také zástupce Českého
svazu bojovníků za svobodu, který Jaroslavu
Čvančarovi věnoval cennou sérii archivních
dokumentů vztahujících se k Jablonecku.

Jan Kopal, předseda Spolku Kokonín, 
www.spolek-kokonin.cz

■ Došlo do redakce

Ohlédnutí za minulým obdobím činnosti
OV Novoveská

Začátkem prosince proběhla volba vedení OV
Novoveská. Předsedou byl opět zvolen Miloš
Zahradník, místopředsedou Radek Topol, který
nahradil Martina Bauera, jenž je v současné
době zastupitelem města. Tajemnicí nadále zů-
stala Blanka Bílková. 

Významnou akcí v prosinci bylo rozsvícení
vánočního stromu. OV Novoveská ho připravil
na druhou adventní neděli 4. prosince. Díky to-
mu, že už nebyla žádná zdravotní omezení, při-
lákala akce opravdu hodně obyvatel této části

Jablonce. Máme možnost pořádat adventní set-
kání u unikátní památky – secesního starokato-
lického kostela Povýšení svatého kříže. Potěšil
nás i laskavý pozdrav a přání pana faráře
Koláčka a všichni rádi využili možnost pro-
hlédnout si krásný osvětlený interiér kostela.
Předvánoční náladu obstaraly písně malé kape-
ly a drobné občerstvení, o které se postaraly
členky výboru. Byla to výborná příležitost set-
kat se se svými sousedy a vzájemně se poznat.

Ve středu 11. ledna se členové OV zúčastnili
setkání s představiteli města, náměstkyněmi
Lenkou Opočenskou a Janou Hamplovou a čle-
nem rady města Petrem Klápštěm. Takové set-

kání ve formátu všech členů OV proběhlo popr-
vé. Členové OV ohodnotili možnost vyměnit si
zkušenosti z činnosti ostatních výborů a setkat
se přímo s představiteli města. OV Novoveská
při této příležitosti vznesl opakovaný neřešený
požadavek na vedení města, aby mu bylo umož-
něno scházet se k jednání v některém z měst-
ských zařízení v této lokalitě – DPS Novoveská
(společenská místnost), Vikýř nebo ZUŠ Pod-
horská. Po schůzce předsedy OV s náměstkyní
Janou Hamplovou na toto téma proběhlo jed-
nání náměstkyně s vedením ZŠ 5. května ale
pro komplikace byla tato varianta vyloučena.

Miloš Zahradník předseda OV Novoveská

■ Osadní výbor

Přípravy 25. ročníku oblíbené letní dílny po-
hybu, tance a rytmu Léto tančí pod taktov-
kou Spolku jabloneckých dam a pánů jsou
v plném proudu. Areál jabloneckého Euro-
centra roztančí začátek letních prázdnin,
tentokrát v termínu od 3. do 8. července.

Jedním z hlavních letošních hostů je tanečnice,
lektorka a choreografka Agnieszka Przyhoda,
která se jako jedna z prvních v České republice
zaměřila na speciálně upravené kurzy bezpáro-
vé salsy určené přímo pro ženy pod mottem Jsi
ženou, buď ženou. Při svých lekcích se zaměřu-
je na dámský styling – Salsa styl L. A. a New
York, Lady’s sexy dance a Latino dance. Kurzy
salsy absolvovala u předních českých a mezi-
národních lektorů a v současnosti vyučuje pro
taneční studia Danceperfect, PDC, HES a Flame-

dance. V rámci Léta tančí povede lekce pod ná-
zvem Salsa lady styling, při kterých se účastnice
naučí kroky salsy, bachaty a zouku. K základ-
ním krokům přidá Agniezska i výuku elegant-
ních a ladných pohybů celého těla, krokových
variací i smyslných gest, ale i techniky, jak
správně držet tělo, přenášení váhy, rotací, prá-
ce s rukama i hlavou. S Agniezskou se zkrátka
rozhodně nikdo nebude nudit, tato elegantní
a energická žena s širokým úsměvem na tváři
milující tanec totiž všechny rozproudí. 

„Léto tančí se uskuteční v osvědčeném for-
mátu, od pondělí do pátku přes den taneční
kurzy, odpoledne a večer bohatý kulturní pro-
gram pro širokou veřejnost, ve kterém nebudou
chybět speciálně připravené semináře, lektor-
ské pořady, hudební koncert na Letní scéně
Eurocentra, filmové představení s taneční té-
matikou a závěrečný večer,“ sdělila za organi-
zátory Soňa Kajzrová.

Zájemci se mohou hlásit již nyní na webo-
vých stránkách projektu www.letotanci.cz, kde
je možné nalézt podrobný harmonogram akce
včetně informací o lektorech a účinkujících.
Využít zvýhodněného kurzovného bude možné
při přihlášení do 28. dubna. Dílna je otevřená
všem, kteří rádi tráví svůj volný čas aktivně.
„Léto tančí je nepopsatelná směs uvolnění, zá-
žitků, legrace a dobré nálady, která účastníky
nabije na několik dalších měsíců tak, jak to
k tanci a hudbě zkrátka patří,“ uvedla závěrem
Kajzrová.

Léto tančí v rytmu salsy

Foto archiv Agnieszka Przyhoda Foto archiv Agnieszka Przyhoda

Foto archiv Spolek Kokonín
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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

3. 3. Degustace vinafiství „U VrbÛ“
Rezervace na tel.: 728 507 728

MASÁÎE – REFLEXOLOGIE
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

*STùHUJEME BYTY*
*VYKLÍZÍME POZÒSTALOSTI*

*P¤EVEZEME LEDNIâKU, PRAâKU*
Rychlé stûhování za 600,– Kã

tel.: *778 053 666*

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.

*KOMPRESNÍ PUNâOCHY NA MÍRU*
pomÛÏeme s v˘bûrem pomÛcek

zajistíme atypické velikosti
pfiijedeme za Vámi
*tel.: 778 053 666*

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

*TRÁPÍ VÁS ÚNIK MOâI?*
vybereme vhodnou znaãku a velikost

pfiijedeme za Vámi
diskrétní doruãení do bytu

Tel: *778 053 666*

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

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

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

* 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.

*TEPELNÁ âERPADLA A KLIMATIZACE*
*ROTENSO*

*vytápí, klimatizují a odvlhãují*
Nyní i na Jablonecku

www.rotenso-czechia.cz

Pfiijímáme nové pacienty !!!
Nová ordinace praktického lékafie 
pro dospûlé v ulici 28. fiíjna 14, 

Jablonec nad Nisou.
Objednávejte se prosím u sestfiiãky 

733 246 445.
Mediaperta s. r. o., 

28. fiíjna 14, Jablonec nad Nisou.
www.mediaperta.cz
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TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
jaro 2023
tel. 603 512 887

e-mail: info@tanecnisvoboda.cz
www.facebook.com/tanecnisvoboda.cz
kapela: www.facebook.com/tancmajstr

www.tanecnisvoboda.cz

JARNÍ KONCERT
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Horní náměstí, Jablonec nad Nisou

SOBOTA 25. 3. 2023 17:00
www.jested-choir.cz


