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Covidovou ekonomickou bouří
proplul Jablonec sebevědomě
Milí spoluobčané,
v červnovém čísle měsíčníku jsem nastínil, že se
nám od začátku roku daří hospodařit s provozním
přebytkem a vyjádřil jsem svoji víru v to, že léto
potvrdí celkový obrat k lepšímu. Pozitivní vývoj
ekonomiky v průběhu letních měsíců se skutečně
potvrdil a na vývoji hospodaření města, především
na příjmové straně, se to projevilo. I teď na podzim,
a s výhledem do konce roku, jsou výsledky stále
příznivé a schválený rozpočet se nám daří plnit
s rezervou.
Ovšem letní pocovidové oživení ekonomiky přineslo nečekané těžkosti, cenové turbulence a šoky.
Město samozřejmě není ničeho ušetřeno a všechny
negativní jevy mají potenciál potrápit i městské nákupy, investice a plány. Někde se tomu nedalo zabránit, např. stavební investice se nám v nákupu
materiálu nepříjemně prodražily. K tomu jsme ale
mohli využít vytvořené rezervy.
Momentálně společností hýbe krize na trhu s energiemi. Tady jsme díky vlastní prozíravosti už na jaře 2020 nakoupili elektřinu a plyn pro město na
dva roky dopředu a díky lepším cenám, než za
jaké se je podařilo nakoupit našim předchůdcům
na období 2019–20, jsme ušetřili 9 mil. Kč. Zatímco

jsme z městského rozpočtu za období 2019–20 zaplatili za obě komodity cca 38 mil. Kč, tak období
2021–22 nás bude stát cca 29 mil. Kč. Podle současných cen bychom ovšem na období 2023–24
museli vydat částku cca 85 mil. Kč! Jsme ale připraveni všem těmto ekonomickým výkyvům čelit.
Obezřetně sestaveným rozpočtem na příští rok i dostatečně silnými finančními rezervami na rok 2023.
Osobně považuji za nutné v dalších letech aktivně a systematicky pokračovat v obnově městského
majetku. Nezapomínat na odstraňování havarijního stavu a dát zelenou modernizacím přinášejícím
tolik potřebné energetické úspory. Například u veřejného osvětlení si tím pomůžeme regulovat nárůst provozních výdajů města. Musíme přijmout
fakt, že i Jablonce se bude čím dál víc týkat „zelený úděl“ a potřebujeme co nejdříve dopracovat nový soubor opatření vedoucích k úsporám spotřeby.
Není důvod ztrácet sebevědomí, ledacos se dá
překonat a z krizí vyjít silnější. Jen je třeba analyzovat a plánovat, být prozíraví a při úspěchu neusínat na vavřínech. To platí pro život i pro vedení
města. Přeji vám vše dobré,
Milan Kouřil
náměstek primátora pro ekonomiku
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jména pro panelové domy, kde při velkém
množství nájemníků může trvat delší dobu, než
se projeví jejich nový přístup ke třídění. Lepší je
nyní ponechat stávající nádoby včetně rozpisu
svozů, začít důsledně třídit a po určité době provést některé změny,“ říká náměstek pro ekonomiku města Milan Kouřil a dodává: „Město podle nového zákona musí zajistit odvoz pouze toho
odpadu, který je v nádobách, nikoli toho, který
se povaluje okolo nebo je odložený na kontejnerových místech, což se často zvláště na sídlištích
stává. Proto je třeba mít objednané nádoby s dostatečnou kapacitou.“

Menší bytové domy

Kontejnerová stání ve Mšeně, foto Jiří Endler

Jak na poplatky za odpad
v panelácích a bytových domech
Od Nového roku bude v Jablonci nad Nisou platit nová obecně závazná
vyhláška (OZV) o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci. Jeho plátcem je společenství vlastníků jednotek nebo vlastník
nemovité věci. Za vlastníky bytových jednotek problematiku odpadů dosud
zajišťovalo bytové družstvo. Podle nového zákona už tuto povinnost nemá,
pokud není vlastníkem nemovitosti. Stejně tak je to u malých bytových
domů s nájemníky, kteří si odpady řešili často vlastními smlouvami.
Od Nového roku bude vše jinak. Důležitý je fakt, že dosavadní smlouvy
31. prosince 2021 zanikají a nyní je nutné se registrovat k poplatku,
a to nejpozději do 15. ledna 2022. Bez těchto kroků nebude možné odpad
od domů odvézt.

Vlastníci bytů
Jak tedy mají vlastníci bytů postupovat při registraci k místnímu poplatku za odpad? Možných
je hned několik variant, řekněme si alespoň tři
základní.
Je-li v domě založené společenství vlastníků,
pak jeho představitel, což je statutární orgán (dle
obchodního rejstříku je to osoba oprávněná za
společenství jednat), podá jedno ohlášení a objedná společnou nádobu nebo nádoby na komunální odpad. Zde platí pravidlo: jeden plátce =
jedno ohlášení – jeden formulář = jeden poplatek.
Pokud ze zákona vlastníci nemají povinnost
založit společenství vlastníků nebo ji nesplnili,
pak se domluví a pověří plnou mocí zástupce.
Ten přinese vyplněná ohlášení všech vlastníků
bytů v domě a ke každému z nich bude přiložená plná moc. V praxi to znamená, že za dům
s dvaceti byty zástupce vlastníků podá 20 ohlášení – 20 formulářů. I v tomto případě je možné
objednat společnou nádobu či nádoby na komunální odpad.
Další varianta nastává, když část bytů v domě
vlastní bytové družstvo, část pak jednotliví vlastníci – např. v domě je 18 bytů, z nichž osm je
majetkem bytového družstva. Pak po domluvě
zástupce domu (bytové družstvo, správce domu
apod.), podá na kontaktním místě v radnici jedenáct žádostí – jednu podá za svých osm bytů
družstvo, dalších deset podají vlastníci bytů, tedy jedenáct ohlášení – jedenáct formulářů. Opět
jsou nutné plné moci.
„Nedoporučujeme při registraci zásadně měnit velikost nádob a četnost svozu. To platí ze-

Více informací
včetně vyhlášky, ceníku a formuláře
ohlášení najdete na

www.mestojablonec.cz/
životní situace/finance/
místní poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci.
Kontaktní místo, kam je možné
ohlášení přinést už nyní, je zřízené
v přízemí radnice s vchodem
z ulice Kamenná.

Ve městě je však také mnoho majitelů menších
bytových domů s několika byty, které pronajímá.
Většinou si v těchto domech svoz odpadu řešili
nájemníci vlastními smlouvami. „Ty přestanou
s koncem letošního roku platit,“ informuje
Kateřina Tuláčková, vedoucí odboru ekonomiky,
s tím, že nájemníci se už nebudou registrovat
k poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci. „Nově se k poplatku přihlásí
majitel domu – plátce, který byty v něm pronajímá.
Podá jedno ohlášení – tedy jeden formulář – a městu zaplatí jeden poplatek za likvidaci odpadu,
který si musí vybrat od nájemníků – poplatníků,“ dodává Tuláčková.
A kolik objedná nádob? „Majitel domu bude
plátcem poplatku a bude povinen jej vybrat od
svých nájemníků. Může objednat pro dům jednu
společnou nádobu a poplatek pak rozpočte mezi
jednotlivé nájemníky. Nebo může objednat více
nádob podle dosavadní zvyklosti a každá domácnost mu zaplatí za jednu nádobu, přičemž
poplatek platí ti, kteří v nemovitosti skutečně
bydlí, a tak majitel nemusí do ohlášení uvádět
osoby hlášené k trvalému pobytu, ale skutečně
bydlící,“ vysvětluje Barbora Šnytrová z oddělení
správy místního hospodářství.
Pokud tedy v domě jsou čtyři byty a každý byt
měl dosud jednu popelnici, může to tak zůstat,
ale je třeba dodržet minimální základ 60 litrů na
osobu za měsíc. Žije-li v jednom bytě jeden nájemník, může mít 60litrovou nádobu s vývozem
jednou za měsíc. Je-li v bytě čtyřčlenná rodina,
musí se její 60litrová nádoba vyvážet čtyřikrát za
měsíc nebo 120litrová jednou za dva týdny. Je
možné zvolit i větší kapacitu nádoby, pokud je
třeba. Důležité je, aby byl objem nádoby dostačující.

Platba dvakrát do roka
Vlastníci bytů i bytových domů a bytová družstva
jsou plátci poplatku. Ten, kdo vlastní více nemovitostí, stává se plátcem za odpad ve všech. Ten,
kdo nemovitosti pronajímá, má povinnost od
svých nájemníků poplatky vybrat. Ty se platí
vždy do 30. června a do 15. prosince. Pokud nebudou nemovitosti zaregistrované k poplatku,
pak u nich budou stávající nádoby zrušeny.
(jn)

Úřední hodiny kontaktního místa:
pondělí a středa:

8.00–11.30 a 12.30–17.00
úterý, čtvrtek, pátek:

8.00–11.30 a 12.30–14.00
Kontakty:
p. Paduchová

e-mail: spaduchova@mestojablonec.cz
tel. 483 357 116
p. Hádková

e-mail: hadkova@mestojablonec.cz
tel. 483 357 238
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Detail označení kontejnerů a popelnic,
foto Barbora Šnytrová

jablonecký měsíčník

listopad 2021

Město rekonstruuje desítky svých bytů
Oddělení správy bytových objektů letos opravilo 18 městských bytů, na které z městského
rozpočtu vyčerpalo více jak osm milionů korun. Na opravy dalších bytů město využije
úvěr ve výši 20 mil. korun. Jeden z nich v objektu Prosečská je už hotový, na dalších se stále pracuje.
Celkem 8,3 mil. korun město investovalo do
oprav 18 bytů o velikosti 1+0, 1+1 a 2+1 např.
v ulicích Palackého, Lípová, Na Úbočí, Opletalova, Široká, P. Bezruče a B. Němcové, přičemž
pět z nich bylo v domech zvláštního určení a jeden byl bezbariérový o velikosti 3+kk.
„Nyní opravujeme dalších 18 bytů, které financujeme z dvacetimilionového úvěru. Patnáct
z nich je opět malometrážních garsonek a 1+1
v Domech zvláštního určení v Palackého ulici, tři

Ilustrační foto Jiří Endler

další malé bytové jednotky jsou v ulicích Opletalova a P. Bezruče,“ jmenuje adresy opravovaných bytů Jana Jodasová, vedoucí oddělení správy bytových objektů.
Nejen byty však město opravuje, věnuje se
i společným prostorám bytových domů či domů
s byty pro seniory. „Opravou prošly rozvody vody
v bytovém domě v Rybářské ulici a část topných
kabelů v Novoveské 5. Začali jsme také opravovat
balkony domů v Řetízkové ulici, měnili jsme plynový kotel v Podhorské, opravili střechu domu
v ulici B. Němcové 54. A pominout bychom neměli ani demolici domu v Lipanské ulici letos
v létě,“ popisuje aktivity oddělení vedoucí technického odboru Pavel Kozák s tím, že ještě do
konce roku město vymění domovní dveře
v Dlouhé 25a a v domě v Rybářské vymění také
měřící a regulační systém v kotelně.
(jn)

Opravy mobiliáře vyjdou na cca 600 tisíc
V letošním roce nezahálelo ani oddělení
správy místního hospodářství (OSMH). To
na opravy a stavby vydalo více jak 600 tis.
korun z městského rozpočtu, do konce roku
ještě plánuje zahájit další opravy.
„Letos jsme opravili mobiliář za zhruba 200 tis.
korun. Opravy se týkaly hlavně piknikových sestav a laviček v Lesoparku Žižkův Vrch,“ konstatuje Jan Čermák z OSMH. Jeho kolegyně Barbora
Šnytrová dodává, že letos město postavilo v ulici
Rýnovická kontejnerové stání za 225 tis. korun
„Do konce roku chceme ještě začít opravovat další přístřešky na kontejnery,“ dodává Šnytrová.

Foto archiv MMJN

Hotové jsou také nátěry mobiliáře v parku
v ulici Mánesova za více jak 59 tis. Kč, do konce roku budou nově natřené lavičky a odpadkové koše ve vnitrobloku v ulici Řetízková, jež vyjdou na 85 tis. korun.
„V ulici Žitná ještě máme objednané oplocení
dětského hřiště za 32 tis. korun,“ připomíná
Čermák.
V budoucnu má oddělení v plánu také vyměnit současné odpadkové koše za větší na březích mšenské přehrady a na Horním náměstí
a nakoupit nový mobiliář do obytných souborů
Řetízková a Nová Pasířská.
(jn)

■ Z magistrátu
Ve městě je deset nových
kontejnerů
V Jablonci nad Nisou je opět více nádob na
separovaný odpad. Konkrétně o deset více je
kontejnerů na odpad kovový. Nádoby od
společnosti ECO-COM mají šedou barvu
a objem 1 100 litrů.

Do šedých kontejnerů patří:
drobnější kovový odpad, jako jsou plechovky
od nápojů, konzervy, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky,
kancelářské sponky atd.

žilá zařízení složená z více materiálů, těžké nebo toxické kovy, pokovený plast a papír (tím
jsou myšlená některá víčka od jogurtů, obaly
od instantních polévek apod.).
Deset nových nádob na kovový odpad najdete na stanovištích v ulicích Trpasličí, Mánesova,
Horní – otočka autobusu, Mládí, Mechová, Na
Vršku, Polní, Jizerská, Lužická a Mšenská.
Pokudd nevíte, kde najdete kontejner na ten
druh vytříděného odpadu, který chcete odložit,
pak se podívejte na webové stránky města, kde
najdete podrobnou mapu stanovišť tříděného
odpadu i s vyznačením komodit. Mapu najdete
na odkaze Životní prostředí > Odpady > Odpady pro občany > Druhy odpadů – Stanoviště
tříděného odpadu.
(red)

Do kontejnerů nepatří:
plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky
nebezpečných látek, domácí spotřebiče, vyslou-

Foto Jiří Endler

Velké uzavírky skončí
v listopadu
V letošním roce si obyvatelé Jablonce nad
Nisou užili uzavírek ulic nebo alespoň chodníků skutečně více než dost. Stavební sezóna
se pomalu a jistě blíží ke svému konci, které
uzavírky se budou opět otevírat, na to jsme
se zeptali na odboru rozvoje.
Také stavby v centru města se blíží ke svému
závěru, ale jejich průběh a termíny otevření
může ovlivnit počasí. To má nyní největší vliv
na pokládání finálních povrchů ulic. „Termíny
k pokládání asfaltových koberců jsou sice nasmlouvané, ale déšť nebo sníh může vše radikálně změnit,“ říká koordinátor stavby dešťové
kanalizace Otakar Kypta. Pokud vše půjde podle plánu a počasí do jednotlivých kroků neza-

(3)

sáhne, pak by finální povrch do konce října měla získat ulice Gen. Mrázka a pro veškerý provoz by se měla otevřít na počátku listopadu.
Předpokládaný termín dokončení do konce října je také v ulici Hřbitovní.
„V ulici Liberecká by dle předpokladu měly
do října být hotové zemní práce, v listopadu nastoupí technické služby, které budou pracovat
na površích, a ulice by se měla otevřít počátkem
prosince, chybět bude pouze finální vrstva, která komunikaci pokryje příští rok na jaře,“ vysvětluje Kypta s tím, že stavba v ulici Průmyslové je posunutá na rok 2022.
„Důvodem posunu je koordinace akce s projektem společnosti SVS, která letos nestihla
svou stavbu ani zahájit. Předpokládaný termín
dokončení stavebních prací v ulici Průmyslová
je zatím konec srpna 2022,“ uzavírá Otakar
Kypta.
(jn)

Foto Jiří Endler
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V Jablonci přišlo k urnám 34 968 voličů
Vítězem letošních voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky se stala
koalice SPOLU (složená z ODS, KDU-ČSL
a TOP09).
Její volební zisk je 27,79 % a 71 mandátů, dosud
vládnoucí hnutí ANO 2011 skončilo v těsném
závěsu druhé se ziskem 27,12 % hlasů a 72 mandáty. Do sněmovny se dostaly také třetí koalice
PirSTAN (Piráti a Starostové – 15,62 % a 37 mandátů) a SPD (9,56 % a 20 mandátů). K urnám
přišlo 65,4 % voličů.
V Libereckém kraji přišlo k volbám 64,6 %
voličů a zvítězilo ANO 2011 (26,86 %), druhá
skončila koalice SPOLU (22,77 %), třetí je
PirSTAN (21,37 %) a čtvrté SPD (11 %).
V Jablonci nad Nisou dorazilo do volebních
místností 34 968 (63,47 %) voličů a počtem 5 931
hlasů zde zvítězila koalice SPOLU (26,97 %),
druhé hnutí ANO získalo ve městě 5 640 hlasů
(25,64 %), třetí PirSTAN dostalo 4 475 hlasů

Foto Jiří Endler

(20,35 %) a čtvrté SPD přesvědčilo 2 386 voličů
(10,85 %). Nejnižší účast byla v Jablonci v 1. okrsku, a to 21,56 %. Údaj je však zkreslen počtem
zapsaných voličů s úřední adresou ohlašovny.
Druhá nejmenší účast pak byla v 8. okrsku,
kam přišlo 50,79 % voličů, volební místnost byla umístěna do ZŠ Liberecká. Naopak nejvyšší
účast byla v 19. okrsku v ZŠ Pasířská, kde odvolilo 78,76 % voličů.
Podle mandátů do nové sněmovny usedne
150 mužů a 50 žen. Ženy budou tvořit čtvrtinu
sněmovny, což je nejvyšší počet žen od roku
2002. Z našeho kraje v parlamentu usedne osm
kandidátů: Petr Beitl a Vít Vomáčka za SPOLU
(oba ODS), Jana Pastuchová, David Pražák a Ivan
Jáč za ANO, Jan Farský a Jan Berki za PirSTAN
a Radovan Vích za SPD. Jana Pastuchová obhájila svůj post potřetí. Trojice David Pražák, Petr
Beitl a Radovan Vích si zopakují druhé období.
Jan Farský byl do poslanecké sněmovny zvolen
počtvrté.
(end)

Město chce prodávat pozemky v eAukci
Jablonec nad Nisou bude prodávat pozemky
v elektronických aukcích. Proto uzavřelo
Smlouvu o poskytnutí softwarového systému
PROEBIZ TENDERBOX, který městu umožní provozování tzv. virtuální aukční síně.
Smlouva je uzavřená zatím na jeden rok
a město za ni zaplatí 145 tisíc korun.
Letos v březnu zastupitelé schválili změnu pravidel pro prodej pozemků a jejich zveřejnění.
„Nová pravidla mimo jiné zavádí do prodejů
pozemků výběrová řízení formou elektronických aukcí: proto jsme potřebovali zajistit provozovatele virtuální aukční síně, v níž bude
dražba městských pozemků probíhat, a uzavřít
s ním smlouvu na tyto služby,“ konstatuje eko-

nomický náměstek Jablonce nad Nisou Milan
Kouřil.
Jablonecký magistrát proto oslovil obce
a města, která už prodávají majetek ve virtuální aukční síni, a zjistit, kdo pro ně elektronické
aukce zajišťuje a jaké mají s poskytovatelem
zkušenosti. „Všichni namátkou vybraní a oslovení jmenovali společnost PROEBIZ, s. r. o.,“
prozrazuje Libuše Pavízová, vedoucí majetkoprávního oddělení.
Na základě doporučení se proto Jablonec nad
Nisou spojil s ostravskou společností a zvolil
možnost prodejní eAukce v softwarovém prostředí PROEBIZ TENDERBOX. „Jde o vysoce
účinný softwarový systém určený k racionalizaci firemních a institucionálních nákupů

a prodejů formou online výběrových řízení na
dodavatele, resp. odběratele v prostředí B2B nebo veřejném prostoru,“ přibližuje produkt náměstek Kouřil. Smlouvu s firmou PROEBIZ,
s. r. o., město uzavře prozatím na jeden rok a za
poskytnutí systému zaplatí 145 tis. Kč.
Elektronická aukce je v současné době velice
efektní a efektivní nástroj k prodeji veřejného
majetku.
„Je transparentní, výběrové řízení má jasný
a zřetelný průběh a soutěž probíhá v daném čase pro všechny zájemce za stejných podmínek.
Statutární město Jablonec nad Nisou očekává
z takto prodaného majetku maximalizaci výnosů,“ uzavírá Milan Kouřil.
(jn)

■ Obrazem: Odstřel komínu

Komín bývalého teplárenského areálu v Jablonci nad Nisou, který byl dokončen v roce 1986, šel k zemi v sobotu 25. září 2021. Betonový
monolit o váze deset tisíc tun byl odstřelen za přísných bezpečnostních opatření a při pádu se oproti plánům odchýlil o pouhý metr. Celkové náklady na demolici areálu,
jehož součástí byl i komín, by neměly překročit 1,5 milionu korun, přičemž největší část financí spolkne likvidace odpadu. Foto archiv Jablonecká energetická, a. s.
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Listopadové svozy bioodpadu
Listopad je měsíc, kdy jsou na zahradách
v plném proudu přípravy na zimu. Loučíme
se s posledními květy, uklízíme zbytky rostlin a především hrabeme listí. Město proto
nachystalo pro své občany další svozy bioodpadu. Proběhnou v sobotu 6., 13. a 20. 11.
2021.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny
vždy na deseti místech dle níže uvedeného rozpisu. Do označených kontejnerů budou moci
občané odevzdat trávu, listí, větve a zbytky rostlinného materiálu ze zahrad a z domácností.
Nebude zde možné odložit bioodpad živočišného původu.
Pokud vám uvedené termíny nebo lokality
nevyhovují, můžete odložit neomezené množství bioodpadu zdarma na sběrných dvorech
(Proseč, Dalešická, Belgická, Želivského). Ambulantní svozy bioodpadu budou po zimní přestávce opět pokračovat v příštím roce, pravděpodobně od konce března.

Svoz bioodpadu 6. 11. 2021
Ke Starému buku × Turistická
Pivovarská (u kontejnerů)
Lesní × Liliová (Dolina)
Arbesova otočka
Jindřichovská (u parku)
Dělnická × Na Svahu
Panenská × Družstevní
Růžová × Jarní
Vrchlického sady

Svoz bioodpadu 20. 11. 2021
9.00–11.20
9.30–12.00
10.00–12.40
10.30–13.20
11.00–14.00
11.40–14.25
12.20–14.50
13.00–15.15
14.20–16.00

Svoz bioodpadu 13. 11. 2021
Sportovní × K Rybárně
Pod Hájem
U Rybníka (před č. 5)
U Zastávky (u kontejnerů)
Vrkoslavice (u hasičárny)
Lučanská × Zahradní
Bousova (u garáží)
U Zahrádek × Vedlejší
Mlýnská × Pasecká
Letní (u hasičárny)

9.00–11.20
9.30–12.00
10.00–12.40
10.30–13.20
11.00–14.00
11.40–14.25
12.20–14.50
13.00–15.15
13.40–15.40
14.20–16.00

Pasířská × Ještědská
Revoluční × Oblouková
Trpasličí
Průběžná × Brigádnická
Zemědělská × Na Stráni
Žitná (u heliportu)
Turistická × Severní
Korálková (u kontejnerů)
Smetanova × Mánesova
Arbesova u ZŠ

9.00–11.20
9.30–12.00
10.00–12.40
10.30–13.20
11.00–14.00
11.40–14.25
12.20–14.50
13.00–15.15
13.40–15.40
14.20–16.00

(uvedené časy jsou orientační)
Projekt Podzemní kontejnery a sběr bioodpadu v Jablonci
nad Nisou byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí.

Přehrada má jedinečný způsob čištění vody
Tento týden se v Jablonci nad Nisou stěhovaly travnaté ostrůvky z Novoveské nádrže.
Tam byly deponované do doby, než se město
dohodlo s Povodím Labe o jejich umístění
na hladinu 2. přehrady ve Mšeně. Jde o republikový unikát, neboť zelené ostrovy použila liberecká společnost Photon Water
k čištění vody na jablonecké přehradě poprvé v ČR. Jsou dalším z prozatímní trojice
opatření proti sinicím na kaskádě mšenské
přehrady.
„Jde o třetí prvek z celé řady opatření proti sinicím na kaskádě mšenské přehrady. Tím prvním bylo odkanalizování okolí všech tří přehrad, druhým opatřením jsou plovoucí pontony
s ultrazvukovou technologií na ploše 1. přehrady,“ informuje náměstek jabloneckého primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.
Travnaté ostrůvky instaluje na hladinu jablonecké přehrady liberecká společnost Photon
Water Technology, s. r. o. (PWT), se kterou jablonecký magistrát spolupracuje od roku 2019.
Tehdy Jablonec poprvé využil plošin s ultrazvukovým zařízením na likvidaci řas a sinic.
„Plovoucí ostrovy jsou vlastně kořenovými čistírnami vody, které mají hned několik funkcí,“

Foto Jana Fričová

vysvětluje Petr Kvapil, ředitel Photon Water,
a dodává: „Jednak ostrovy svým kořenovým
systémem z vody odčerpávají živiny a vodní
sloupec mírně zastiňují, čímž zužují prostor
pro rozvoj sinic a řas. Zároveň kořeny vegetačních ostrovů poskytují úkryt a podmínky pro
rozvoj zooplanktonu a dalších organizmů konkurujících sinicím a řasám s pozitivním dopadem na celkovou biodiverzitu této vodní plochy
a podporu samočistících funkcí s přímým i nepřímým vlivem na kvalitu vody.“
Zelené ostrovy, na nichž je třeba jednou do
roka posekat vyrostlou vegetaci, budou nyní na

hladině 2. přehrady blízko hráze mezi první
a druhou nádrží. „Uspořádané jsou do šachovnice, aby pokryly co největší vodní plochu. Čtyři
desítky ostrůvků pokryjí cca 600 metrů čtverečných,“ popisuje Kvapil s tím, že zelené ostrovy
společnost použila k čištění vody na jablonecké
přehradě poprvé v ČR, další aplikaci provedla
během letošního léta v Praze, a to na Vltavě
v Dock maríně A.
Instalování zelených kořenových čističek na
mšenskou přehradní nádrž předcházela složitá
jednání se společností Povodí Labe. Ta dospěla
nakonec ke zdárnému konci, jenž přinese výraznou eliminaci sinic ve vodě a přispěje k její
vyšší kvalitě. „S Povodím Labe jsme uzavřeli
smlouvu zatím na pět let, kdy za každý rok zaplatíme roční pronájem vodní plochy pokryté
vegetačními ostrovy ve výši 14 tis. korun,“ připomíná Petr Roubíček.
Se sinicemi se Jablonec poprvé potýkal v roce 2008, dočasný zákaz koupání platil v přehradě na konci srpna roku 2018, kdy množství sinic překročilo limit a hodnoty hrozily akutním
poškozením zdraví. U Kiosku tehdy hygienici
naměřili 430 300 buněk/ml a na pláží U Prutu
480 900 buněk/ml, tzn. v obou případech překročila jakost vody limit III. stupně.
(jn)

■ Z Jablonecké dopravní
Výměna označníků zastávek

Opatření platná od pondělí 1. 11.

Od konce září probíhá v celé síti MHD výměna označníků autobusových zastávek.
Stávající označníky jsou postupně nahrazeny
jednotným typem označníku pro celý Liberecký kraj. Realizací tohoto projektu dochází ke
sjednocení označení zastávek městské a příměstské hromadné dopravy, čímž se zvyšuje
úroveň veřejné dopravy v Libereckém kraji.
Jablonecká dopravní, a. s., zabezpečuje společně s Technickými službami Jablonec, s. r. o.,
výměnu označníků zastávek na komunikacích
ve vlastnictví statutárního města. Liberecký
kraj zajišťuje obměnu označníků na krajských
komunikacích nejen v samotném městě, ale
i v okolních obcích, kam je MHD provozována.
Nově namontované označníky mají již správné informace o linkách MHD, které danou zastávku využívají. Kromě městských linek jsou
na označnících údaje i o linkách příměstské
a dálkové dopravy.

Od pondělí 1. 11. se ruší uzavírka části Hřbitovní ulice.
Linky č. 103 a 116 budou provozovány opět
po své původní trase. Obnovují se obousměrně
zastávky Urnový háj a Koloniál.
Školní linka č. 131 (Paseky – Mšeno, Arbesova MŠ): z důvodu minimálního využití se ruší spoj číslo 2 s odjezdem v 7.52 hod. ze zastávky Mšeno, Arbesova MŠ do Jabloneckých
Pasek.

Opatření z důvodu havárie plynového
potrubí
Na křižovatce ulic Podhorská a SNP je od
pondělí 18. 10. do pondělí 20. 12. změna dopravních linek.
V případě dřívějšího ukončení prací bude
provoz MHD navrácen ihned do původních
tras. Dopravní opatření: zrušení zastávek
Podhorská a Podhorská, Vikýř v obou směrech;
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zřízení náhradní zastávky v ulici 5. května u základní školy.

Objízdné trasy jednotlivých linek MHD:
Linka č. 102 a 103 (v pracovní dny) a linka č.
108 (o víkendech) ze zastávky autobusové
nádraží jede ulicí 5. května (zde náhradní zastávka u základní školy) a dále linky pokračují po své standardní trase. Po stejné trase
jedou linky i zpět na zastávku autobusové
nádraží.
Linka č. 117 ze zastávky Autobusové nádraží
jede ulicí 5. května (zde náhradní zastávka
u základní školy) a dále pokračuje na zastávku
Novoveská ulicemi SNP a Jarní (zastávka Novoveská bude pro linku č. 117 přemístěna před
křižovatku ulic Jarní a Novoveská).
Linka č. 132 pouze ve směru na Novou Ves ze
zastávky Autobusové nádraží jede ulicí 5. května (zde náhradní zastávka u základní školy)
a dále pokračuje po své standardní trase. (lw)
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Strážníci testují nové mobilní kamery
Jablonecká městská policie (MP) rozšiřuje
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
o dvě nové moderní mobilní kamery, které
mají samostatný zdroj napájení a jsou schopné monitorovat celé okolí díky otočnému objektivu. Kamery byly pořízené s pomocí dotace MV ČR a vyšly na necelých 360 tisíc korun.
Nyní je MP spouští ve zkušebním provozu.
„Dvojice nových kamer je zcela unikátní tím, že
byly sestavené nám na míru dle našich požadavků,“ říká Tomáš Svačina, preventista MP.
Kamery mají samostatný zdroj napájení, jsou
vybavené otočným objektivem a mohou tak monitorovat celé okolí. „Záznam z nich se okamžitě
přenáší přímo do operačního střediska a kvalitou

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou

záznamu se vyrovnají pevným kamerovým bodům. Jejich velkou výhodou je však možnost během několika minut je instalovat na místo, kde je
porušovaný veřejný pořádek, a okamžitě jej začít
monitorovat,“ vypichuje výhodu nových kamer
ředitel MP Michal Švarc.
Kamery jablonecká MP pořídila za přispění
dotačního Programu prevence kriminality na
místní úrovni, který každý rok vyhlašuje Ministerstvo vnitra ČR. „V rámci zkušebního provozu
kamery nainstalujeme na předem vytipovaná
místa. Pokud se osvědčí, plánujeme jejich další
nákup. S jejich pomocí tak chceme dále zvyšovat
pocit bezpečí Jablonečanů,“ uzavírá ředitel
Městské policie Jablonec nad Nisou.
(jn)

Druhy varovných signálů a jejich význam
Sirény – výrazný zvukový způsob, jak varovat
obyvatele před blížící se katastrofou, technickými haváriemi nebo ohněm. Víme však
všichni, jakou událost konkrétní zvuk označuje? Pro osvěžení paměti přinášíme druhy
výstrah.
„Varování a vyrozumění obyvatelstva před blížícím se nebezpečím, které mohou vyvolat jak přírodní živly, tak například technické havárie, patří k základním úkolům, které město musí plnit
a samozřejmě také plní,“ říká vedoucí oddělení
krizového řízení magistrátu Vratislav Pavlín, který dodává, že struktura tohoto systému je
v Jablonci několikastupňová.
„Předně se užívají sirény – odborně označované jako koncové prvky jednotného systému varování a vyrozumění. Jsou umístěné na hasičských
zbrojnicích nebo na výškových budovách, takovým příkladem je obytný dům v ulici Polní,“ vysvětluje Pavlín.
Podle jeho slov tento systém slouží nejen k varování a vyrozumění obyvatel, ale hlavně hasičské jednotky jeho prostřednictvím svolávají své
členy k výjezdu. „Rozdíl mezi varovným signálem určeným obyvatelům a požárním poplachem je dost komplikovaný, ale pokusím se jej
objasnit,“ říká Vratislav Pavlín.

Po signálu by měla zaznít informace o události,
a to jedním ze dvou způsobů: buď o události informují hasiči, městská policie a Policie ČR tak,
že použijí zvukový a světelný systém, který mají
namontovaný na voze. V Jablonci nad Nisou k tomuto způsobu přibyl ještě místní rozhlas, neboli
hlásič varovného informačního systému obyvatelstva.

Požární poplach
Druhým signálem je Požární poplach. Tím se svolávají jednotky požární ochrany. Vyhlašovaný je
přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

25 s

10 s
60 s

Akustická zkouška
Zvláštním signálem je Akustická zkouška. Tento
signál můžete slyšet pravidelně vždy první středu
v měsíci v pravé poledne. Signál je v podobě nepřerušovaného tónu po dobu 140 sekund. Tento
signál slouží výhradně ke zkoušce funkčnosti sirén.

Všeobecná výstraha
Pro obyvatelstvo se používá signál Všeobecná výstraha. Vyhlašuje se kolísavým tónem sirény po
dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě
v cca tříminutových intervalech.
140 s

7s

3s

4s
140 s

„Ve městě je instalovaných celkem deset takových
sirén. O jejich aktivaci může výhradně rozhodnout ředitel Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje (HZS LK), ředitelé jednotlivých Územních odborů (ÚO) HZS, ale i operační

důstojníci krajského operačního střediska (KOPIS) HZS,“ konstatuje vedoucí krizového oddělení
a připomíná, že přesný zvuk jednotlivých signálů je možné najít a poslechnout si na webových
stránkách: www.hzscr.cz/clanek/varovani-obyvatelstva-v-ceské-republice.aspx.

Varovný informační systém obyvatelstva
Popisovaný systém je trochu archaický, ale účinný při velkých a dlouhotrvajících událostech.
„Město se jej však snaží doplnit o sofistikovanější způsob informování obyvatel, a tím je Varovný
informační systém obyvatelstva,“ pokračuje Vratislav Pavlín.
Mnozí z vás si možná všimli, že na vybraných
sloupech veřejného osvětlení jsou nainstalované
malé ampliony. To jsou různě nasměrované hlásiče, kterých je v Jablonci nyní rozmístěných 131.
Systém je ovládaný pouze z jednoho místa a o jeho použití rozhoduje pouze primátor.
„Oproti sirénám má varovný informační
systém několik zásadních výhod: díky němu je
možné vyslat do města okamžitou informaci bez
nějakých mezikroků a nevyžaduje nasazení dalších lidí. Informace může být v jabloneckém
systému směřovat buď jen do jednoho konkrétního hlásiče nebo do předpřipravených skupin či
samozřejmě do všech. Zpráva k lidem může jít
vlastně okamžitě, její vydání nelimituje délka ani
obsah,“ dodává Pavlín s tím, že nyní se pracuje
na postupné modernizaci systému.
Společně tyto dva systémy jsou řešením pro aktuální informování obyvatel. Souběžně se zveřejňují aktuální informace na webu města a na jeho
sociálních sítích. Informace na těchto platformách se aktuálně a pravidelně upřesňují, jako
příklad může sloužit webová adresa: www.mestojablonec.cz/cs/bezpecnost/povodne/hladinomery.html; zde je možné zjistit aktuální výšku
hladin na Lužické Nise nebo na Mohelce v Kokoníně.
(jn)

■ Rychlé a správné rozhodnutí může zachránit život
Zvuk sirény hlásící požární poplach 16. srpna
ráno probudil obyvatele sídliště Mšeno. Naštěstí byl planý, ale bohužel vyděsil mnoho lidí,
kteří pak dlouho čekali na informace o tom,
co se stalo. Na místě je omluva, i když město
technickou závadu na systému, který spouští
sirény, nezpůsobilo, a hlavně osvěta v tom, co
jednotlivé varovné signály znamenají.
Je důležité, abychom v případě houkající sirény
věděli, kdy můžeme zachovat klid, jako v případě

Foto archiv Stanislava Říhy
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požárního poplachu, který svolává hasiče, a kdy je
potřeba reagovat na danou krizovou situaci. Rychlé a správné rozhodnutí může zachránit život,
a proto jsem také inicioval zveřejnění článku výše.
Co se týče větší informovanosti obyvatel, chtěl
bych mj. oživit myšlenku zavedení mobilního
rozhlasu, který se už osvědčil v řadě měst a obcí
a díky kterému by se důležité informace mohly
dostávat k lidem prakticky obratem.
Stanislav Říha,
člen rady města, dobrovolný hasič
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Středisko výchovné péče nově v Jablonci
Zástupci Jablonce a Libereckého kraje dospěli po delších jednáních k řešení léta odsouvaného problému s absencí Střediska výchovné péče (SVP) v Jablonci. Pro zřízení
SVP se našel jako nejvhodnější prostor v objektu ve Smetanově ulici, který patří Libereckému kraji a spravuje jej Střední škola
řemesel a služeb.
Umístěním SVP do této budovy získají lidé
z Jablonce ucelený servis v oblasti pomoci při
výchově a vzdělávání dětí, které se v tomto
ohledu potýkají s nejrůznějšími obtížemi. V zásadě bude možné na jednom místě řešit nejen
specifické poruchy učení a chování, ale i dílčí
patologie. V těchto dnech je dolaďován projekt
zpracovávaný architektem Vladimírem Baldou.
Předpokládaná investice do úpravy prostor šplhá ke 3,5 milionům korun a bude pokryta
Libereckým krajem.
Ředitel Dětského diagnostického ústavu v Liberci, pod který bude SVP v Jablonci nad Nisou
spadat, k tomu uvedl: „Jsem rád, že mezi jabloneckým magistrátem a Libereckým krajem došlo k vzájemné dohodě a budoucí SVP je možné
otevřít v budově ve Smetanově ulici. Jde o příhodnou lokalitu, snadno dostupnou pro veřejnost. V budově již sídlí pedagogické a další
služby, které bude vhodně doplňovat SVP. To se

Foto Jiří Endler

zaměřuje především na ambulantní práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami v náročných životních situacích formou speciálně pedagogického a psychologického poradenství,
individuální, párové či rodinné terapie, nezřídka i krizové intervence. Odborní pracovníci SVP
jsou schopni poskytnout dětem odborné psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření. SVP dále poskytuje individuální a skupinovou konzultační podporu studentům i pedagogům, pro třídní kolektivy nabízí programy
dlouhodobé primární prevence, diagnostiku
třídního kolektivu a intervenční programy.“
Za Jablonec vedl jednání s Libereckým krajem náměstek primátora David Mánek: „Velmi
kvituji, že se nám společně s krajem podařilo

dospět k řešení letitého problému absence
Střediska výchovné péče v Jablonci. Za úspěch
považuji i to, že dohoda, k níž se nyní připravuje společné memorandum, zahrnuje pro rok
2022 i vnější rekonstrukci budovy jablonecké
Základní školy Liberecká 31. Ta je v majetku
města, přestože v ní sídlí škola zřízená Libereckým krajem. Stav budovy je velmi špatný. Je
třeba u ní vyměnit velkou část oken, budovu
zateplit a dát jí nový „kabát“, tedy fasádu.
Předpokládané náklady se blíží částce 6 milionů korun, které by měl zahrnovat rozpočet
města v následujícím roce.“
Slova Davida Mánka potvrzuje i ředitelka ZŠ
Liberecká 31 Fronika Burešová: „Léta jsem
upozorňovala, že je vhodné dát budově nový
kabát. Pro rodiče, kteří se museli smířit už
s tím, že je třeba dát jejich ratolest do speciální
školy, byl pak první pohled na nevábný vzhled
školy často jakousi poslední kapkou, která je od
tohoto kroku nakonec odradila. Nový, atraktivnější vzhled budovy by měl tuto estetickou bariéru konečně odbourat.“
David Mánek pak uzavírá: „Těmito dvěma
kroky dojde v Jablonci k výraznému zlepšení
komfortu nejen v oblasti práce s tzv. problémovou mládeží, ale bude zkvalitněno i prostředí
zmíněné základní a speciální školy, kterou navštěvují především děti z Jablonce.“
(vrk)

Vyžeňme bakterie, viry a plísně ze MŠ
Z iniciativy zakladatelky Tadeáškových jesliček a neziskové organizace Tadeášek pomáhá, z. s., Simony Havlové vznikl nedávno
projekt, jehož cílem je pořídit plazmový generátor, který bude kolovat po jabloneckých
školkách a pomocí frekvencí bude ničit bakterie, viry a plísně v tělech předškoláků.
O tuto službu, která bude pro všechny MŠ
zdarma již projevilo zájem několik jabloneckých školek.
Na pořízení přístroje je třeba částka 170 tis. korun a pomoci má veřejná sbírka. Původ a smysl
projektu vysvětluje Simona Havlová: „Školky
a dětské kolektivy jsou místem s vysokým výskytem a především přenosností bakterií a virů.
Všichni známe situace, kdy jeden den přijde dí-

tě ze školky domů zdravé, ale druhý den si ho
odvádíme s rýmou a kašlem. Velkou inspirací
mi bylo v minulosti setkání s docentkou mikrobiologie a její doporučení účinků plazmového
generátoru při ničení virů, bakterií a plísní
v dospělém i dětském těle. Velká část nemocí
dětí je způsobována bakteriemi a viry a ty můžeme preventivně zničit pomocí konkrétních
frekvencí plazmového generátoru. Ideální je
pro to např. doba jejich spánku ve školkách.“
Tento přístroj neléčí, ale ničením patogenů dokáže onemocněním účinně předcházet. Je využíván i několika lékaři po celé ČR nebo ve firmách.
Plazmový generátor – jeden z vynálezů Nikoly
Tesly – není nebezpečný a nevyzařuje žádné negativní záření. Např. ve Švýcarsku je tato metoda
dokonce hrazena zdravotní pojišťovnou.

„Chtěli bychom plazmový generátor pomocí
veřejné sbírky pořídit a v pravidelných intervalech ho nechat kolovat po jabloneckých školkách. Služba je plánována zdarma a pokud by
s námi nějaká školka nechtěla spolupracovat,
tak jablonecké děti budeme plazmovat v našich
prostorách, a to též zdarma. S přístrojem bude
jezdit kvalitně proškolený specialista, který
podle potřeb školky zapne potřebný program,“
objasňuje záměr Havlová.
Lidé, kteří chtějí tento projekt podpořit, ho
najdou na crowdfundingové platformě HITHIT
na adrese: https://www.hithit.com/cs/project/
10310/vyzenme-bakterie-viry-a-plisne-z-jabloneckych-skolek. Jako odměnu za podporu projektu získají pro sebe nebo svou rodinu tzv. „vyplazmování“ zdarma.
(vrk)

Protiepidemická opatření jsou opět přísnější
Od 25. října je povinné nošení respirátorů ve
všech vnitřních prostorách včetně pracovišť.
Od 1. listopadu budou testy na koronavirus
zdarma jenom pro lidi do 18 let, se zahájeným očkováním nebo kontraindikací. Zkrátí
se také výrazně doba jejich platnosti. Personál restaurací bude muset kontrolovat
u hostů doklad o bezinfekčnosti.

Od 25. října
je povinné nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách včetně pracovišť. Výjimku mají
lidé, kteří sedí v kanceláři sami. Pokud je ale
s nimi na pracovišti někdo další, respirátory
mít musí. Nyní je povinné nošení respirátorů
například ve veřejné dopravě či obchodech.
Od stejného data je možné si zkrátit nařízenou karanténu – místo současných 14 dní je
možné ji opustit už po sedmi dnech, pokud má
člověk negativní PCR test. Personál restaurací,
a to i jídelen v obchodních centrech, bude od

1. 11. kontrolovat u hostů doklad o bezinfekčnosti. Povinnost neplatí pro odběr jídla s sebou.
Bez potřebných potvrzení se lidé v restauraci
nenají. Pokud některý zákazník odmítne doklad předložit, může to podle Vojtěcha řešit hygiena či policie. Restauratér je odpovědný za
kontrolu dokladu. Host je povinný certifikát
předložit a ručí za to, že není falešný. Jinak na
něj čeká postih.

Od 1. listopadu
budou preventivní testy na COVID-19 hrazené
z veřejného zdravotního pojištění pouze dětem
a mladým do 18 let, lidem se zahájeným očkováním nebo těm, kteří se nemohou očkovat.
Absolvovat budou dál moci jednou týdně antigenní test a dvakrát za měsíc PCR test. Testy
nařízené lékařem nebo hygieniky budou dál
zdarma.
U testů PCR se zkrátila doba platnosti platnost ze sedmi dní na tři, u antigenních testů ze

(7)

72 hodin na 24. Očkovaní lidé si preventivní
testy budou platit stejně jako neočkovaní. Za
PCR test dají 814 korun, 201 korun za antigenní test. „Netýká se to testů, které indikuje lékař
nebo hygienická stanice v rámci kontaktů s pozitivním, tam úhrada zůstává, ale týká se to testů,
které jsou třeba pro návštěvu restaurací, služeb, cestování a podobně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, podle kterého cílem
zpoplatnění testů je, aby se co nejvíc lidí nechalo očkovat.
Bezinfekčnost mohou lidé prokázat potvrzením o dokončeném očkování, dokladem o prodělání nákazy v posledních šesti měsících nebo
negativním testem. Tato povinnost se od listopadu nově nevztahuje na děti do 12 let. Očkování zatím pro děti v tomto věku není schváleno.
Ve školách nebo kroužcích děti bezinfekčností
prokazovat nemusí, povinná je např. při návštěvě bazénu, kulturní či sportovní akce nebo při
ubytování.
Zdroj: ČTK
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Rekordní sbírka putovala do ZŠ na Moravu
Po červnové katastrofě, kterou v části Moravy způsobilo ničivé tornádo, se město Jablonec nad Nisou rozhodlo zmobilizovat občany
a místní firmy ke společné sbírce na pomoc
obnově Základní školy v Moravské Nové Vsi.
Na transparentním účtu postupně díky mnoha menším dárcům i překvapivě velkým
příspěvkům od místních firem a organizací
utěšeně narůstala celková částka. V den ukončení sbírky 30. září se zastavila na rekordních 327 427 korunách.
Jde o historicky nejvyšší vybranou částku
v rámci benefiční sbírkové činnosti organizované městem Jablonec nad Nisou. Prostředky budou poskytnuty Základní škole v Moravské Nové
Vsi, která ji plánuje využít na nákup poničeného technického vybavení, jako jsou počítače,
dataprojektory, školní nábytek, případně na výměnu některých podlahových krytin.

Hlavní hvězdou benefičního koncertu byl Ondřej Ruml

Náměstek David Mánek s ředitelkou ZŠ Moravská
Nová Ves Hanou Grosmannovou

Vzhledem k transparentnosti účtu je možné
zmínit i nejštědřejší dárce, mezi kterými nechyběl Milan Kroupa, Jarmila Valešová, FK Jablonec, společnosti – Atrea, Lif, tradičně přispívala Nadace Jablotron a mnoho jabloneckých
občanů.
Na sbírkový účet přibylo také téměř 40 tisíc
korun ze vstupného na benefiční koncert
Iuventus, gaude! a Ondřeje Rumla konaného
10. září na letní scéně Eurocentra. Na koncertě
byla osobně přítomna i ředitelka ZŠ Moravská
Nová Ves Hana Grosmannová.
„Chtěl bych poděkovat především skvělému
Ondrovi Rumlovi a dětskému pěveckému sboru Iuventus, gaude! pod vedením Tomáše Pospíšila. Tihle všichni, bez nároku na honorář,
připravili pro návštěvníky skvělý kulturní zážitek a především díky jim přibylo na sbírkový

účet téměř 40 tisíc korun z vybraného vstupného. Stejně tak chci poděkovat i všem, kteří jakoukoli částkou přispěli i s odstupem několika
měsíců od katastrofy, kdy už pominuly první
emoce pohánějící nejsilnější vlnu solidarity,“
sdělil slova díků iniciátor a organizátor benefičního koncertu i celé sbírky, náměstek primátora David Mánek, a dodal: „Vážím si jejich
empatie a uvědomění, že tornádo bylo natolik
zničující, že prostředky na opravy a na úplnou
obnovu ZŠ v Moravské Nové Vsi jsou potřeba
stále. Velmi si cením i toho, že svou společenskou odpovědnost projevilo mnoho zástupců
jabloneckých firem, které se na výtěžku sbírky
významně podílely, přestože nemálo přispěly
hned v prvních dnech po úderu tornáda. Je třeba si vážit pomoci každého a v každém okamžiku, ale neočekávaný byl např. už zmiňovaný příspěvek našich fotbalistů, Milana Kroupy,
společnosti Atrea a některých dalších.“
(vrk)

V rámci programu vystoupil také pěvecký sbor
Iuventus, gaude! Foto 3x Martin Kubišta

Milostivé léto – příležitost pro dlužníky
Na konci října, konkrétně 28., odstartovalo
tzv. milostivé léto, které trvá do 28. ledna
příštího roku. Během těchto tří měsíců mohou lidé snadněji ukončit exekuce, které
v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů.
Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy
narostly na několikanásobky původního
dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za
zvýhodněných podmínek.
Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu
(původní dluh) a k tomu přidá 907,50 Kč jako
náklady (750 Kč + DPH), ten exekuci ukončí.
Tato možnost se týká dluhů, které mají lidé vůči
veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí
města. Konkrétně jde třeba o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami nebo
třeba i za energetickou společností ČEZ.

V Jablonci nad Nisou
podávají bližší informace
k milostivému létu:

• sociální pracovníci magistrátu
• Déčko Liberec
ve Spolkovém domě v ul. Emilie
Floriánové

• Naděje

v ul. Dlouhá

• Člověk v tísni

helplinka 770 600 800

Podmínkou využití milostivého léta je, že člověk
nesmí být v oddlužení. A milostivé léto lze uplatnit jenom na exekuce, které řeší soudní exekutoři
– tedy ne u daňových a správních exekucí. Milostivé léto je součástí nedávno schváleného balíku exekučních změn a má pomoci smazat nezvladatelné dluhy z minulosti. (zdroj: www.penize.cz)
Také v Jablonci nad Nisou budou moci využít
milostivé léto ti, kdo mají dluh vůči městu.
„Nejvíce evidujeme dlužné nájemné z bytů či
pozemků, nebo neuhrazené pokuty a místní poplatky. Vymáháme jak dluhy nižší, tak zejména
v případě nájemného i velmi vysoké částky. Ten,
kdo chce využít tříměsíční doby milostivého léta, musí uhradit celou jistinu, odpuštěné budou
případné úroky nebo poplatky z prodlení, které
mohou být zejména u starších dluhů velmi vysoké,“ konstatuje Alžběta Svobodná z oddělení
právního a veřejných zakázek.
(jn)

Jak předejít předluženosti Jablonečanů
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví jabloneckého magistrátu má v plánu začít s realizací Plánu vzdálené dílčí podpory, a to s podporou Agentury pro sociální začleňování, se
kterou město uzavřelo memorandum už v roce 2019. Na tomto základě požádal Jablonec
agenturu o poradenství.
„Podporu a poradenství agentury chceme využít
ke zlepšení finanční gramotnosti cílové skupiny
předlužených osob, osob sociálně vyloučených
nebo vyloučením ohrožených, zvláště pak mladých lidí a seniorů. Chceme tak předcházet zvláště zadluženosti rizikových skupin,“ říká náměstek
primátora pro oblast sociální David Mánek.

Právě předluženost obyvatel, a to nejen ve vyloučených lokalitách, vyhodnotila vstupní analýza v roce 2019 jako zásadní problém. O rok později na výstupy z ní navázala pracovní skupina
řešící dluhovou problematiku a navrhla 14 opatření. „Ta by měla zvýšit finanční odpovědnost
všech cílových skupin, aby systém podpory předluženým a k dluhům směřujícím osobám byl
dostupný a aby bydlení lidí, kteří mají dluhy anebo patří do skupiny sociálně vyloučených, bylo
kvalitnější,“ konstatuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Martina Rosenbergová
a dodává, že cílem je vyhodnotit kapacity dluhového poradenství, popřípadě vytvořit informační
dluhové centrum.

(8)

Aktuálně je v Jablonci nad Nisou sedm lokalit
s parametry možného sociálního vyloučení a devět
takzvaně rizikových lokalit. V praxi jde o objekty,
jež v minulosti město odprodalo soukromým
majitelům, ti nabízí bydlení za vysoké nájemné
sociálně slabším osobám a do svého majetku neinvestují zpětně žádné peníze.
„V těchto lokalitách se zpravidla koncentruje
větší počet osob žijících v obtížné sociální situaci, často je provází dlouhodobá nezaměstnanost,
exekuce, a tím pádem nejsou schopní získat
standardní bydlení. Dle kvalifikovaného odhadu
jde celkem o 552 lidí,“ doplňuje David Mánek.
(red)
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■ Vítání občánků
Sobota 16. 10. 2021

Na letní scéně Eurocentra se v sobotu
2. října konal další ročník soutěže Jablonecký Voříšek 2021. Akci pořádá Útulek Dášenka-Liga na ochranu zvířat ČR
Jablonec. Foto Martin Kubišta

Zajímavý noční závod na 5 km s názvem
Eleven večerní běh v okolí jablonecké
přehrady si letos nenechalo ujít téměř
150 závodníků, kteří si na trať svítili
čelovkami. Foto Aleš Verba

Po dvou letech se do divadla vrátila
pěvecká soutěž Hvězdy nad Ještědem.
Kvalita mladých talentovaných zpěváků vyrazila dech i porotcům. Foto
Martin Kubišta

Eduard Hradecký, Štěpánka Francová, Eliška Francová, Tereza Chalupová, Vítek Brus, Jan Puš, Viktorie
Vlčková, Antonín Jabor, Richard
Kos, Kryštof Losman, Viktorie Stejskalová, Ondřej Hloupý, Elli Halabak, Adéla Dokoupilová, Vincent
Antonín Šedina, Laura Tomešová,
Lea Cikánová, Eliška Jakubíčková, Kryštof Dvořák, Marie Janků,
Vít Týl, Matyáš Havel, Adam Kučera, Antonín Piller, Adéla Podlipná.

Omezte procházky v lese!
Z Polska a Německa postupuje směrem
k naší hranici africký mor prasat. Zatím
není na území Česka, ale dá se očekávat,
že se situace změní. Jde o virové, obvykle
smrtelné onemocnění prasat divokých
i domácích, proto představuje vážnou
hrozbou pro chovatele. Proti nákaze neexistuje očkování, ani léčba. Nemoc není
přenosná na člověka a na jiné druhy zvířat, avšak lidé i zvířata mohou být přenašeči. Přenos je přes dutinu ústní a nosní,
kontaktem s nakaženými prasaty domácími i divokými, tepelně neopracovanými
odpady ze společného stravování, kontaminovanou podestýlkou, slámou apod.,
Ilustrační foto
výjimečně je možný přenos kanibalismem, klíšťaty a hmyzem.
Krajská veterinární správa doporučuje omezit vstup do lesů, neboť svou přítomností plašíte zvířata, která
pak migrují a tím šíří nákazu. Pokud z lesa přijdete, vyperte oblečení a očistěte nástroje. Přenašeči se
můžete stát také tím, že budete jíst špatně tepelně opracované pokrmy a výrobky z divokých prasat. Pokud
najdete někde uhynulé divoké prase, rozhodně s ním nijak nemanipulujte! Nález a jeho místo okamžitě
hlaste na číslo Krajské veterinární správy LK: 720 995 207.
(red)

Vzpomínka
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti města Jablonce nad Nisou zve všechny
občany na Vzpomínku na zesnulé.
Pietní shromáždění se uskuteční
v neděli 31. října ve 14 hodin na
rozptylové loučce Městského hřbitova v Jablonci.

Podpora
kulturních pořadů
z městské pokladny
Další dvě z individuálních dotací
na kulturní akci z rozpočtu statutárního města Jablonec nad Nisou
schválili radní. Obě plynou z rezervy Covid kultura a celkem tak
město vydá 35 tisíc korun.
„Rezervu Covid kultura tvoří finanční prostředky ze zrušeného
programu na kulturní programy.
Celkem do rezervy bylo přesunuto
700 tis. korun. Od června z ní postupně uvolňujeme příspěvky pro
jednotlivé žadatele podle daných
kritérii, v současné chvíli je rezerva ve výši 465 tis. korun,“ říká náměstek pro kulturu David Mánek
s tím, že celkem už žadatelé čerpali od června tohoto roku finanční
příspěvky na 14 akcí. „Tentokrát
město uvolnilo z rezervy Covid

kultura 15 tis. korun na Mezinárodní festival outdoorových filmů
2021 (žadatel SK Tuleň, z. s.) a 20 tisíc korun pro Muzeum skla a bižuterie na Víkendy Křišťálového údolí,“
uzavírá náměstek Mánek.
(jn)

Na radnici
turistické informace
celoročně
Do 24. října byly mimo provoz
Turistické informace v jablonecké
radnici. Znovu se otevřely 25. října, a to již celoročně.
Po dobu uzavírky turistických
informací bylo turistům k dispozici Informační centrum v Domě
manželů Scheybalových v Kostelní
ulici a mohli využít služeb v Domě
Scheybalových beze změny.
„V pondělí 25. října jsme otevřeli Turistické informace v budově
radnice již celoročně. Krátkou
podzimní pauzu jsme využili k doladění našeho fungování,“ říká
Radana Schaeferová z Kultury Jablonec, která v sobě zahrnuje bývalé Jablonecké kulturní a informační centrum. Nová otevírací doba
mimo hlavní letní sezónu bude:
9–12 a 12.30–16 hodin. Prodloužená otevírací doba bude o Vánočních slavnostech (všední dny
do 18 hodin), sobota 9–14 hodin.

„Otevřeme na rozsvícení vánočního stromu 28. 11. (dle potřeby, cca
15–19 hodin). O Vánocích bude
otevřeno ve všední dny kromě
Silvestra. O Velikonočních slavnostech bychom rádi přivítali první návštěvníky na radniční věži
a začali se chystat na letní sezónu,“ dodává Schaeferová. Turistické informace se v budově radnice
otevřely letos 17. června.
(jn)

JE nabízí
znovupřipojení
Jablonecká energetická jako stabilní městská společnost nabízí
opětovné připojení všem zákazníkům, kteří se v minulosti od soustavy CZT odpojili a nyní se obávají potíží s nedostatkem plynu.
„Původní odběratele připojíme bez
vstupních investic i zbytečného
papírování. Je naší prioritou se
o občany města postarat,“ říká
Boris Pospíšil, ředitel společnosti.
Ujišťuje také, že ceny za teplo se
do konce letošního roku nezmění.
„V příštím roce se, vzhledem k rostoucím cenám komodit, nevyhneme určitému navýšení. Rozhodně
to ale nebude dramatický nárůst.
Snažíme se, aby obyvatelé připojení na CZT měli možnost odebírat
teplo za co nejpřijatelnějších podmínek,“ dodává Pospíšil.

(9)

Foto Zdeňka Vokatá

■ Charita
Darované potraviny pomáhají
klientům NADĚJE
V době nouzového stavu spojeného s pandemií COVID-19 dostala
naše služba nabídku pomoci pro
rodiny s dětmi, které si v té době
nemohly samy obstarat vyšší příjmy vlastními silami. Mnohdy byli
rodiče nuceni zůstat doma s dětmi
na krizovém ošetřovném, když
probíhala distanční výuka, případně nemohli své zaměstnání
kvůli pandemii vykonávat vůbec.
Potenciální zaměstnavatelé často
odmítali především rodiče samoživitele, protože měli děti doma na
distanční výuce.
Následně jsme v pravidelných
intervalech začali dostávat darem
potraviny, které v té době rodinám
velice pomáhaly. Jednalo se o potraviny vhodné nejen na vaření,
ale také mléčné výrobky pro děti
a čerstvou zeleninu. Sociální pracovníci na základě jednotlivých
šetření vytipovali rodiny, kterým
materiální pomoc v nouzovém
stavu opravdu pomohla, aby nedocházelo k jejímu zneužívání.
Rozdíl mezi tímto darem a pomocí z potravinové banky je v tom, že
není nárazový a darovaný sortiment je rozmanitější. Tato pomoc
prakticky trvá dosud.
Ve spolupráci s restaurací Půlměsíc spatřuji velikou pomoc,
která se dostane k potřebným rodinám, které již vyčerpaly všechny ostatní možnosti. Jsme velice
vděční za takový dar. Poděkování
patří i partnerům, kteří projekt
finančně podporovali. A sice: Nadaci JABLOTRON, společnosti TITAN-MULTIPLAST, s. r. o, manželům Dvořákovým z Jablonce.
Za organizaci NADĚJE Lucie
Kretschmerová, vedoucí služby –
terénní sociální pracovnice.
(luk)
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■ Aktuálně
Veřejné projednání nového
strategického plánu
Dne 8. listopadu 2021 od 17 hodin
jste zváni k představení a projednání
Strategického plánu města Jablonec
nad Nisou na období 2021–2030, jehož definitivní podobu budou jablonečtí zastupitelé schvalovat na svém
prosincovém jednání.
Návrh nového strategického plánu
naleznete od 1. listopadu na webu
města www.mestojablonec.cz. Prezentace připravovaného dokumentu proběhne živě v online přenosu 8. listopadu od 17 hoddin na FB Jablonec
nad Nisou www.facebook.com/jablonecmagistrat a na webových stránkách města. Dotazy můžete zaslat předem na adresu stol@mestojablonec.cz
nebo je pokládat v průběhu prezentace na chatu.

V sobotu 9. října se na mšenské přehradě konal již 12. ročník skautských jachtařských závodů Jablonecká regata. Foto Václav Zedinka

Projekt Zlepšení strategického řízení a plánování udržitelného rozvoje v Jablonci nad Nisou
je spolufinancován z EU z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost.

Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Další krok k převodu bytů je schválený
Letos v dubnu schválili zastupitelé převod podílů
na bytech v domech na Horní Proseči. Nyní schválili založení třinácti společenství vlastníků (SV),
ve kterých bude město zastupovat vedoucí oddělení správy bytových objektů.
Společenství vlastníků (SV) nevzniká ze zákona
automaticky, povinnost jej založit vzniká v okamžiku, kdy je v domě alespoň pět jednotek čtyř různých
vlastníků. Má dvě fáze – založení a samotný vznik,
přičemž společenství se založí schválením stanov.
„Stanovy 13 společenství byly již součástí prohlášení
vlastníků, jen je museli schválit zastupitelé,“ vysvětluje ekonomický náměstek Milan Kouřil a dodává:
„Dokud společenství nevznikne, nezapíše se do katastru nemovitostí vlastnické právo k převáděné jednotce.“

Od ledna se otevře Re-Use centrum
Ve sběrném dvoře ve Smetanově ulici bude od
ledna 2022 tzv. Re-Use centrum. Jeho provoz zajistí Severočeské komunální služby, s.r.o. Věci, které sem lidé odloží, si budou moci jiní koupit formou veřejné sbírky. Minimální výše příspěvku
bude 10 Kč, maximální bude bez omezení.
„Cílem je možnost znovu využít staré, ale stále
funkční předměty. Lidé budou moci v Re-Use centru
bezúplatně odevzdávat drobný nábytek, zařízení
a vybavení domácností, obrazy, rámy, vázy, CD, DVD,
knihy, časopisy, hračky, sportovní vybavení apod.
Centrum není určené pro ukládání drobné domácí
elektroniky, pracovních elektrických nástrojů a jiných elektrozařízení, ani pro čalouněný nábytek,“
objasňuje vznik Re-Use centra ekonomický náměstek Milan Kouřil. Takto vyřazené věci je možné odkoupit za symbolické ceny a výtěžek z prodeje bude
formou veřejné sbírky použitý na výsadbu a ošetření zeleně, obnovu parků, pořízení a údržbu herních
prvků na dětská hřiště apod.

Sportovní kluby potřebují vícezdrojové
financování
Jablonec prostřednictvím Plánu rozvoje sportu
deklaruje spoluúčast k investicím klubů či sportovních jednot do rekonstrukcí nebo výstavby nových sportovišť realizovaných s pomocí státních
dotací, maximálně však 15 % z celkových způsobilých nákladů projektu.
„Poskytovatelé státních dotací, o které žádají kluby
a tělovýchovné jednoty na rekonstrukce, modernizace nebo výstavbu, se snaží, aby předkládané projek-

ty měly zajištěné vícezdrojové financování. Proto má
Jablonec schválený postup spolupráce se sportovními subjekty na investicích do sportovní infrastruktury,“ vysvětluje náměstek David Mánek.
Schválená byla smlouva o spolupráci s jezdeckým
oddílem Nisa na rekonstrukci venkovních jezdeckých povrchů a kryté haly. Spoluúčast města na projektu za téměř 8 mil. Kč by měla činit 360 tis. Kč. TJ
ElektroPraga žádá o státní dotaci na stavbu multifunkční sportovní haly. Pokud ji získá, poskytne jí
město spoluúčast ve výši 4,8 mil. Kč.

Retenční nádrž na Anenském náměstí
Jablonec má přidělenou dotaci na vybudování
retenční nádrže na Anenském náměstí, která je
součástí budované městské dešťové kanalizace.
Celkové náklady dosahují téměř 40 mil. Kč, město zaplatí necelých 24 mil. Kč. Práce by měly začít
příští rok v dubnu.
„Retenční nádrž má odklonit srážkové vody z jednotné kanalizační sítě, část z nich dočasně zadržet
a pak bezpečně odvést do Lužické Nisy. Doplní ji sedimentační prostor pro předčištění vod a další, ve
kterém bude voda pro zpětné využití,“ popisuje projekt náměstek pro rozvoj Petr Roubíček. V současné
době odchází srážkové vody do jednotné kanalizační
sítě. Ta je proto za silných dešťů často přeplněná,
v okolí Anenského náměstí se objevují záplavy a čistírna odpadních vod je nepřiměřeně zatěžovaná.

V plánu je přístavba tělocvičny školy
v Kokoníně
Město si nechá zpracovat studie k modernizaci ZŠ
Rychnovská 216 na přístavbu tělocvičny a učeben.
Oslovilo Projektový ateliér David, s. r. o., který je
autorem projektu už realizované přístavby stejné
školy. Za studii město zaplatí 562 tis. korun.
„Připravujeme dokumentaci k projektu, který řeší
stavbu tělocvičny, čtyř učeben s možností předělení,
nářaďovny, sociálního zázemí, strojovny vzduchotechniky, střešní zahrady, schodiště a výtahu,“ popisuje projekt náměstek pro rozvoj Petr Roubíček. Díky
vypracované studii bude město připravené na vhodný
dotační titul. Studie by měla stát 562 tis. Kč, náklady
na realizaci se odhadují na cca 50 mil. Kč.
(jn)
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.
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Mobilní průvodce získal
stříbrnou
V projektu Zachraňme turismus –
Poznejme Českou republiku na
podporu bezpečného cestovního
ruchu v době pandemie koronaviru uspěl i Jablonec nad Nisou.
S využitím aplikace SmartGuide,
která vytváří multimediální průvodce pro chytré telefony, turistické
centrum připravilo trasu Jablonec za
hodinku. Zájem uživatelů pak našemu městu vynesl v celkovém hodnocení skvělé druhé místo a finanční
ohodnocení 30 tisíc korun!
Díky zapojení Jablonce do aplikace SmartGuide poznávají návštěvníci
centrum města, jeho historii a nejzajímavější památky. Průvodcem je jim
jejich vlastní mobilní telefon. Fungování mobilního průvodce přibližuje
Regina Fučíková z jabloneckého turistického infocentra: „Po stažení
aplikace se vám automaticky nabídnou místa v okolí nebo si můžete
místo sami zvolit. Pak už stačí si pustit zvuk a poslechnout si zajímavé
povídání o jejich historii. Aplikace
vám nabídne i trasu a informace
zpracované jako text. Je to pohodlné,
levné a dostupné 24 hodin denně.“
Za pozornost tento virtuální společník určitě stojí, kvalitu ocenili sami
uživatelé během soutěže, která probíhala od 1. srpna 2020 do 15. září
2021. Na základě vyhodnocení míry
popularity obsahu měřené celkovým
časem stráveným uživateli aplikace
v České republice po dobu trvání
soutěže získal Jablonec pomyslnou
stříbrnou medaili.
Finanční odměnu ve výši 30 tisíc
korun by turistické infocentrum
chtělo využít k rozšíření průvodce
o jazykovou mutaci. Soutěž byla vyhlášena ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu.
(rsch)
Název aplikace: SmartGuide, více
naleznete na webových stránkách
www.smart-guide.org.
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■ Michal Švarc

Foto archiv Michala Švarce

■ Představujeme zastupitele města

vše náročné termínově koordinovat. Také musím říci, že jsem jedním z oddávajících, a to mě
velmi baví. Díky tomu se potkávám s pozitivními emocemi, což je nádherný protiklad mé civilní činnosti.

Michal Švarc
Ctím spravedlnost, fair play a poctivost
Proč jste vstoupil do komunální politiky?
Protože mi není lhostejné prostředí, ve kterém
žiju. Jedinou možností, jak to změnit a přispět
ke změně, je vstoupit do komunální politiky.
Hledal jsem cestu, alternativu a tu jsem našel
u SPD, kde se mi líbí vize přímé demokracie,
referenda, hmotné i trestní odpovědnosti politiků a možnost jejich odvolatelnosti. To jsou věci, jež u nás chybí a které by přispěly ke kultivaci politického prostoru. Nikdo není stíhán za
svoji činnost. V té době se k SPD přidalo pár
přátel a členů rodiny, zapojil jsem se i já, a to
vyústilo v moji kandidaturu.

Studoval jste i ekonomku, proč?
V 90. letech nemuseli mít policisté maturitu, ale
poté došlo ke změně zákona a maturitu musel
mít každý. Proto jsem při zaměstnání zvolil tento obor a vzdělání si doplnil. Studium mě začalo bavit a rozhodl jsem se jít na rezortní vysokou školu, kde jsem vystudoval titul bakaláře.
Vše jsem dělal při práci u policie. Když se naskytla možnost jít k vojenské policii, neváhal
jsem. Vyhrál jsem výběrové řízení na pozici náčelníka třetího oddělení obecné kriminality,
což mi otevřelo další možnosti včetně nasazení
vojenských operací v zahraničí.

Čemu se v komunální politice věnujete?
Především tomu, čemu se věnuji ve svém profesním životě – bezpečnosti občanů v Jablonci,
ale také školství a prevenci kriminality.

Jaké úkoly jste plnil na misi a jakými jazyky
hovoříte?
Byl jsem dvakrát v Iráku, kde byla mnohonárodnostní divize britského velení. Dostal jsem
se sem díky znalosti ruštiny, ze které mám
i státnice. Hledal se překladatel, který umí rusky, bude komunikovat s místní správou v Iráku
a vše bude následně překládat do angličtiny. Co
se týče mé další činnosti na misi, byla to především policejní činnost jako např. šetření dopravních nehod vojáků, oprávněnost použití
zbraně, rabování, škody na majetku apod.
Velkou část práce v zahraničí tvořila policejní
ochrana osob a důležitých objektů, např. ministrů a generálů.

Jste vyučený automechanik, kdy jste se dal
na dráhu policisty?
Bylo to v roce 1991, kdy po hromadných amnestiích chyběli policisté. Bezpečnost lidí byla více než strašidelná. V té době jsem rukoval na
vojnu, byl jsem osloven, zda bych se nedal
k vojskům Ministerstva vnitra a k policii.
Souhlasil jsem, podrobil se přijímacímu řízení,
kterým jsem prošel, následně skončil na policejní škole, a pak to šlo ráz na ráz. Je nutno říci, že jsem v té době měl již rodinu a nebyla mi
lhostejná doba divokých devadesátek. Myslel
jsem si, že zachráním a spasím svět, ale realita
byla poněkud jiná. I díky bojovým sportům zastávám hodnoty jako spravedlnost, fair play
a čestnost, a zde se vše protklo.
Musel jste si tedy doplnit vzdělání?
Nemusel, ale chtěl. Po osmi – devíti letech svého
působení na obvodním oddělení ve Mšeně jsem
měl stále větší zájem nastoupit na Policejní akademii, obor bezpečnostní a právní. Mezi tím jsem
si prošel mnoha odděleními, včetně kriminální
služby. Po hromadných násilných protestech při
zasedání Mezinárodního měnového fondu
v Praze v roce 2000 jsem se podílel na vzniku nově formovaných pořádkových jednotek policie.

Narodil se roku 1972 v Jablonci nad Nisou. Je absolventem ZŠ Šumava, v LIAZu
se vyučil obor mechanik-opravář silničních motorových vozidel. Poté studoval na
Střední policejní škole v Hrdlořezech,
na Střední odborné škole ekonomické
v Jablonci, na Policejní akademii
v Praze a na Metropolitní univerzitě
v Praze. Pracoval u Policie ČR, u vojenské
policie, byl vykonavatel soudního exekutora, strážníkem MP Rychnov a MP
Jablonec, kde byl v říjnu 2020 pověřen
řízením. Zastupitelem města je od roku
2018, kandidoval za stranu Svoboda
a přímá demokracie – Tomio Okamura
(SPD), je členem kontrolního výboru
a komise prevence kriminality a zastupitelem pověřeným oddávat. Od roku
2020 je zastupitelem LK a předsedou zastupitelského klubu a kontrolního výboru, bezpečnostní manažer FK Jablonec.

Jak vnímáte současný Jablonec?
Je to krásné město, ve kterém se mi nelíbí dlouhodobý stav centra. Bohužel je zde vysoká koncentrace nepřizpůsobivých spoluobčanů, kteří
střed města „okupují“. Mnoho těchto negativních jevů vyústilo v to, že centrum je „mrtvá“
zóna a Jablonečané nemají důvod sem jít. Je to
strašná škoda, město je hezké, Jablonec je
v tom unikum, ale současná legislativa nedává
samosprávě možnost, jak tuto neutěšenou situaci změnit. Přesto si myslím, že cesta je
a v součinnosti s vedením měst na změně stavu
pracujeme, ale je to běh na delší trať a komplex
činností, které umožní problémy řešit a co nejrychleji restartovat exkluzivitu centra.
Jaký je Michal Švarc?
Myslím, že jsem zodpovědný, spolehlivý a,
i když se to dnes nenosí, držím slovo a sliby rukou dané.
Jiří Endler

Zmínil jste bojové sporty, jakým se věnujete?
Chodil jsem na judo, na Aikido, kde mě trénoval současný krajský policejní ředitel Ondřej
Musil, u vojenské policie jsem se věnoval Musadu, nyní boxuji a k Mirkovi Knesplovi chodím na MMA.
Máte i jiné koníčky?
Jsem správce střelnice v Jílovém u Držkova a mám
kladný vztah ke střelným zbraním. Vlastním
několik krátkých a dlouhých zbraní. Moc rád
chodím střílet a se synem rádi střílíme ze vzduchovky. Také mám rád psy, máme doma sedm
psů, někteří byli týraní, nebo neměli zrovna
nejhezčí osud. Snažím se čas kombinovat s rodinou, mám tři děti, jsem i děda, takže je někdy

(11)

Foto archiv Michala Švarce
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Koncert Děkujeme! je věnován složkám IZS
Smíšený pěvecký sbor Janáček připravil ve
spolupráci se statutárním městem Jablonec
nad Nisou hudební lahůdku. Slavnostní
koncert s názvem Děkujeme!, jenž je věnován zdravotníkům a záchranným sborům
za práci v období koronavirové pandemie.
Koncert se uskuteční v pátek 19. listopadu od
19.00 hodin v Městském divadle v Jablonci.
„V programu Děkujeme! zazní mše Jiřího Pavlici Missa Brevis Pastoralis v provedení sboru
s orchestrem Miroslava Halamy a sólisty Danou Zahrádkovou a Josefem Stašíkem. V okénku hostů vystoupí sólista opery Národního divadla v Praze Jaroslav Patočka v arii vodníka

Foto archiv archiv SPS Janáček

z opery Antonína Dvořáka Rusalka za doprovodu sboru Janáček,“ říká Ivana Kopáčková,
předsedkyně SPS Janáček. Soubor tímto kon-

certem po dlouhé přestávce zahájí novou koncertní sezónu, bohužel natrvalo oslaben o dlouholetého člena sboru a sólistu Richarda Hájka,
který podlehl covidu. „Sbor zkouší od konce
srpna, má velkou chuť do práce a smělé plány.
Příští rok nás čeká koncertní turné v Irsku.
Stále jednáme o návštěvě japonského sboru
Wadachi z Tokia,“ upřesňuje plány na další rok
Kopáčková.
Vstupenky na listopadový koncert jsou v prodeji v pokladně divadla. „S nákupem vstupenek
neváhejte – část kapacity je vyhrazena pro zdravotníky, pečovatelské služby a záchranné sbory. Nenechte si ujít tento výjimečný umělecký
zážitek,“ vyzývá spoluobčany předsedkyně SPS

Klub Na Rampě v listopadu
Že kultura lidi spojuje a má pozitivní vliv
na jejich duševní zdraví, můžete na vlastní
kůži vyzkoušet v jabloneckém Klubu Na Rampě, který nabízí v listopadu výběr z několika
rozmanitých kulturních akcí – koncertů, besed, hudebních party, divadelních vystoupení a workshopů.
První listopadový týden vás čeká pestrobarevná
Namibie s cestovatelkou Radkou Tkáčikovou,
také se můžete připojit k africké bubenické dílně a relaxovat hrou na africké djembe pod vedením Tomáše Kerle. „Lokální funky a latinomexické rytmy v podání místních Funky Beasts
a El perro lunatico vás téměř jistě pobaví a ta-

nečně navnadí. Týden uzavře folkový soutěžní
festival Brána a Zlatá struna, který je určen hudební mládeži do 18 let. Hostem bude jablonecký písničkář Roman Hampacher,“ zmiňuje
body programu Milena Bauerová, dramaturgyně Klubu Na Rampě.
Další týden je plánována beseda Honzy Kopky s jeho dalším extrémním bikerský příběhem.
Připravena je přednáška a videoprojekce o Izraelské národní stezce. „Následuje hudební smršť,
a to pěkně tvrdá. Už před víkendem vystoupí
Divoké astma a Sarah a velkým zážitkem bude
vystoupení fenoménu ruské lidové hudby Otavy Ë,“ láká diváky na hudební skvosty Radka
Pospíšilová, pracovnice klubu. Pokud jste klasi-

ci, jistě vám neunikne koncert Mňágy a Žďorp.
Nezapomněli jsme ani na malé Rampáky.
„Obnovujeme tradici nedělních pohádek a věříme, že divadlo Loutky bez hranic s pohádkou
Tři medvědi a drzá Máša vykouzlí úsměv na
tvářích nejen dětí,“ myslí si Pospíšilová.
V druhé půli listopadu bude známý horolezec
Mára Holeček líčit svůj letošní vertikální počin.
Folkoví fanoušci si přijdou na své s kapelou
Grauschwanz a Alenou Vítovou. O víkendu bude stage patřit Krátkému a údernému divadlu
a kultovnímu uskupení Krausberry.
Konec měsíce patří charitativním besedám,
workshopu 3D papier a Vypsaný Fixe.
(rp, mb)

Rozsvícení vánočního stromu zahájí advent
Advent – čas zklidnění a příprav
– přichází letos už v neděli 28.
V Jablonci ho tradičně zahájí
stromu před radnicí na Mírovém

Program 28. 11.

na Vánoce
listopadu.
rozsvícení
náměstí.

„Chtěli bychom pozvat děti i dospělé k procházce městem už v odpoledních hodinách. Kromě
Mírového náměstí, kde budou stánky s adventním občerstvením, mohou lidé zavítat do
Eurocentra na dílničky a na vystoupení DDM
Vikýř nebo na výstavu Jizerská 50 – můj osobní
závod. Otevřeno bude také v Domě Scheybalových,“ říká za organizátory Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec.
Samotné rozsvícení stromu je časováno na 17
hodin a odpočítávání se ujme primátor města
Jiří Čeřovský. Předcházet mu bude vystoupení
dětského pěveckého sboru Iuventus, gaude!
O duchovní slovo se postará Roman Hampacher. Gospel Yetu pak program zakončí. Pod vánočním stromem bude tradičně v tento den

13.00–17.00, Eurocentrum
• tvořivé dílničky a vystoupení hudebních
kroužků DDM Vikýř
• výstava Jizerská 50 – můj osobní závod
16.30–17.30, Mírové náměstí
• 16.30 vystoupení sboru Iuventus, gaude!
• 17.00 slavnostní rozsvícení vánočního stromu
• 17.10 vystoupení souboru Gospel Yetu
• schránka na dopisy pro Ježíška
• adventní občerstvení

Foto Ivana Mošnová

umístěna schránka na dopisy Ježíškovi. „Chystáme akci pro návštěvníky naživo, ale po loňské
zkušenosti budeme samozřejmě připraveni i na
variantu vysílání online,“ upřesňuje Vobořil.
(rsch)

15.00–19.00, Dům národopisců Scheybalových
• otevřeno turistické infocentrum s předvánočním prodejem regionálních výrobků
• výstava malíře Jizerských hor – Wenzel Franz
Jäger (poslední možnost návštěvy výstavy)
• výstava Vítězové bílé stopy (mimořádně vstup
zdarma)
Změna vyhrazena.
Aktuální info na: www.kulturajablonec.cz

Už adventní čas je doba dárků
Na prosinec chystá magistrátní oddělení
kultury několik dárků v podobě filmových
a divadelních představení, na která nebudou Jablonečané platit vstup. Vstupenky budou k dostání v pokladně jabloneckých kin
nebo Eurocentra, jediným omezením je kapacita míst v jednotlivých zařízeních.
Prosinec zahájí odpolední představení pro seniory v kině Radnice, a sice filmový dokument
režisérky Olgy Malířové Špátové KAREL. Představení začíná 1. prosince ve 14.30, vstup je vol-

ný. Lístky budou k dostání v pokladnách kina
Radnice nebo Eurocentra.
V úterý 7. prosince jsou připravená hned dvě
představení v kině Junior. „Tentokrát nepůjde
o filmy, ale o divadlo. S inscenací Edith Piaf:
Dnes nechci spát přijede do Jablonce nad Nisou
pražské Divadlo Kampa,“ říká Lucie Kocourková z oddělení kultury. Začátek prvního vystoupení je v 15 hodin, druhé začíná v 18 hodin.
Celou kapacitu jednoho z nich vyčerpá Centrum
sociálních služeb, stovka vstupenek na druhé
představení bude volně k vyzvednutí v poklad-

(12)

nách kina Junior a Eurocentra. A poslední adventním dárkem pro Jablončany bude filmové
představení pro děti. „To je připravené na sobotu
18. prosince, ale protože jde o překvapení, název
filmu neprozradím. Řeknu jen začátek – 14.30
v kině Radnice. Vstupenky budou opět zdarma
v pokladnách kina Radnice nebo Eurocentra do
vyčerpání kapacity,“ dodává Kocourková.
Sledujte nyní www.mestojablonec.cz nebo
FB Jablonec nad Nisou oficiální, kde bude zveřejněn termín, kdy budou vstupenky v distribuci.
(jn)
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Zimní údržba 2021–2022
www.mestojablonec.cz/cs/doprava-a-komunikace/zimni-udrzba.html
Také letos oddělení správy komunikací ve spolupráci s Technickými službami Jablonec, s. r. o.,
dopravním a silničním úřadem, DI Policie ČR,
připravuje Plán zimní údržby.
Plán zimní údržby komunikací se vždy sestavuje na
období od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku v souladu s platnou legislativou a dle finančních a technických možností města. Na základě schváleného
plánu se provádí zimní údržba městských komunikací podle pořadí důležitosti, zmírňují se závady
vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za
zimních situací tak, aby komunikace byly sjízdné
a schůdné.
„Plán podrobně stanovuje provádění zimní údržby
za obvyklé zimní situace, kdy vlastník komunikace
odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti
(schůdnosti) komunikace v zákonem stanovených
časových lhůtách,“ vysvětluje Martin Černý, vedoucí
oddělení správy komunikací.
Zimní údržba se provádí na cca 164,9 kilometrů
vozovek pozemních komunikací a 63,1 kilometrů
chodníků, udržuje se 135 autobusových zastávek,

sjízdností komunikací, ale i s parkováním vozidel ve
městě. Zde je potřeba součinnosti a tolerance všech
Jablonečanů. Občané by měli respektovat dopravní
značení. Špatným parkováním nekomplikovat snahu udržení sjízdnosti komunikace a parkovacích
ploch, jsou-li k tomu dopravním značením vyzváni.
„V případě problémů se zimní údržbou doporučuji obracet se přednostně na nonstop dispečink
technických služeb telefonicky či e-mailem. Musíme si ale uvědomit, že sníh nelze uklidit všude
a hned. Vše má svůj zákonný postup a čas a komunikace určitě nemůžou vypadat jako v létě. Je potřeba vždy přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikace,“ upozorňuje Černý.
Největší změnou v dopravních opatřeních na zimu
je zrušení jednosměrného provozu v ulici Arbesova, který byl zaveden minulou zimu. Po vyhodnocení tohoto opatření oddělení správy komunikací
usoudilo, že jeho zavedení, ačkoliv bylo míněno
dobře, se neosvědčilo.
Veškeré změny v dopravním značení jsou odsouhlaseny DI Policie ČR a schváleny dopravním a silničním úřadem.
(end)

200 přechodů pro chodce a minimálně šestnáct
schodišť.
V průběhu letošního roku byly k zimní údržbě
shromažďovány podněty jednotlivých občanů a organizací, které byly konzultovány, následně pečlivě
vyhodnocovány a dle technických a ekonomických možností zařazeny do Plánu zimní údržby
2021–2022.
„Objemy zimní údržby vozovek zůstaly v podstatě stejné, pouze došlo ke změně v technologii provádění zimní údržby některých úseků. Oproti loňskému roku se nově budeme starat o dalších 130
metrů chodníků. Plánujeme také zimní údržbu nově vybudovaného schodiště z ulice Tovární do ulice
Na Ostrohu. Tady si ale dovolím upozornit, že
vzhledem k délce schodiště a sklonu podest bude
zimní údržba problematická a při chůzi doporučuji maximální obezřetnost,“ doporučuje Černý.
Se zimním obdobím přicházejí i změny v dopravním značení. Tradičně v tomto období dochází
k zjednosměrní některých ulic. Jedná se o dnes již
klasická místa, která byla zjednosměrněna v letech
minulých. Zimní období přináší problémy nejen se

■ Kontakty
Krajská správa silnic Libereckého kraje
zimní údržba tel.: 777 511 255

Technické služby Jablonec nad Nisou,
Souběžná 7
DISPEČINK ZIMNÍ ÚDRŽBY – nonstop
tel.: 775 790 315 (hovory jsou monitorovány)
tel.: 483 369 926 (záznamník hovorů)
e-mail: dispecer@tsj.cz
Dispečerská služba je zajištěna nepřetržitě
24 hodin denně jedním až dvěma dispečery.

Tomáš Stehno
vedoucí zimní údržby
tel.: 773 048 881

TELEFON PRO HLÁŠENÍ ŠKOD
PŘI PROVÁDĚNÍ ZÚ (7.30–15.30 hodin)
tel.: 483 369 911

Lucie Holubová
zástupce vedoucího zimní údržby
za schůdnost (chodníky, přechody
pro chodce, zastávky MHD)
tel.: 775 790 354

Koordinační pracovníci
města Jablonec n. N.
Martin Černý
vedoucí oddělení správy komunikací
tel.: 483 357 113

Zuzana Salabová
zástupce vedoucího zimní údržby
za sjízdnost (komunikace, parkoviště)
tel.: 775 790 304

Lenka Čapuchová
pracovník oddělení správy komunikací
tel.: 483 357 149
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■ Městská knihovna ■ DDM Vikýř
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

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

2. 11. /úterý/ 17.00 hodin
TAJNÉ SLUŽBY A HLEDÁNÍ
POKLADŮ, KAPITOLY Z DĚJIN
STUDENÉ VÁLKY
Milan Zach Kučera bude vyprávět
o skrytých pokladech z období 2. světové
války a socialismu v Československu
i Polsku. Většina pokladů čeká na své
znovuobjevení...

4.–24. 11. /čtvrtek–neděle/
18.00 hodin
SOVÍ STEZKA
Noční lesní stezka se sovím pokladem.
Samoobslužná stezka s baterkou nebo
čelovkou na dětské hřiště a v blízkém
lese na Horní Proseči. Kontaktní osoba
J. Zajícová, zajicova@vikyr.cz.

4. 11. /úterý/ 17.00 hodin
OSOBNOSTI A METROPOLE
ČESKÉ AMERIKY
Martin Nekola ve své přednášce přiblíží
život a historii krajanských komunit
ve vybraných amerických velkoměstech.
Posluchači se též dozví o významných
českoamerických osobnostech.
9. 11. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Nahlédněte spolu s certifikovanou trenérkou Jiřinou Ziklovou na možnosti,
jaké skrývá vaše paměť.
9. 11. /úterý/ 17.00 hodin
I TY MŮŽEŠ BÝT KOSMONAUT
Astronomické okénko Martina Gembece.
18. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VARŠAVA
Cestovatelská beseda s Luborem
Lacinou.
23. 11. /úterý/ 14.00 hodin
OTAVA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.
23. 11. /úterý/ 17.00 hodin
LEGENDA JMÉNEM
TYRANNOSAURUS REX
Popularizátor, paleontolog a spisovatel
Vladimír Socha představí svoji knihu
o nejslavnějším dinosaurovi a novinky
z výzkumu.
26. 11. /pátek/ 9.00—17.00 hodin
NECHME DĚTI SNÍT!
Návštěvníci dětského oddělení nás
budou inspirovat tím, že nám prozradí,
co pro ně vlastně kniha znamená, proč
ji mají rádi a proč se noří do jejich
fantazijních světů. V rámci akce Den
pro dětskou knihu.
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
Městská knihovna Jablonec n. N. a statutární město Jablonec n. N. vyhlašují
již 21. ročník literární soutěže na téma:
Pro minulost máme vzpomínky, pro
budoucnost sny. Pro žáky I. a II. stupně
ZŠ, studenty SŠ a odborných učilišť,
ale i pro dospělé. Své práce zasílejte
ve formě PDF na e-mailovou adresu:
soutez@knihovna.mestojablonec.cz
nebo předejte osobně v knihovně.
Uzávěrka v pondělí 8. 11. 2021.
Informace Dana Foltýnová,
tel: 603 991 505 nebo 488 388 953, více
na www.knihovna.mestojablonec.cz.
Akce je podporována v rámci projektu
MAP Jablonecko II.
Pokračujeme v luštitelských
a znalostních soutěžích:
O ZLATOU MAKOVICI,
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE
a KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI.

5. 11. /pátek/ 18.00–22.00 hodin
ŠITÍ SE ZAŠÍVÁRNOU
Kurz šití pro začátečníky i pokročilé.
Kontaktní osoba: M. Janegová,
majda.janegova@gmail.com.
6. 11. /sobota/ 18.00 hodin
ZPĚVÁČEK 2021
Finále českého zemského kola soutěže
dětských zpěváků lidových písní.
Pořádá DDM Vikýř ve spolupráci
s Folklórním souborem Nisanka za
finanční podpory Ministerstva kultury
České republiky, statutárního města
Jablonec nad Nisou a Libereckého
kraje. Kontaktní osoba: B. Pospíšilová,
pospišilova@vikyr.cz.
10. 11. /středa/ 13.00–15.00 hodin
I. PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA PRO
ŠKOLNÍ DRUŽINY
Výtvarná dílna na téma Vánoce.
Vstupné 30 Kč. Kontaktní osoba:
A. Francová, francova@vikyr.cz.
11.–18. 11. /čtvrtek–čtvrtek/ 18.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ LAMPIÓNY
Zábava i ponaučení venku, samoobslužná stezka pro celou rodinu
v Tyršově parku a u Volta. Kontaktní
osoba: J. Zajícová, zajicova@vikyr.cz.
17.–21. 11. /středa–neděle/
STEZKA KE DNI BOJE
ZA SVOBODU A DEMOKRACII
Přijďte si do parku pod přehradou
zavzpomínat na 17. listopad 1989. Můžete se těšit na dobové fotky, zavzpomínat, co se nosilo, co se nakupovalo,
s čím si děti hrály. Čeká na vás i dobový
kvíz a pár úkolů nejen pro děti.
Kontaktní osoba: A. Tauchmanová,
a.tauchmanova@vikyr.cz.
19. 11. /pátek/ 16.00–19.00 hodin
ADVENTNÍ VĚNCE
Výroba adventních věnců z přírodních
materiálů. Kontaktní osoba: A. Tauchmanová, a.tauchmanova@vikyr.cz.
24. 11. /středa/ 13.00–15.00 hodin
II. PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA PRO
ŠKOLNÍ DRUŽINY
Výtvarná dílna na téma Vánoce.
Vstupné 30 Kč. Kontaktní osoba:
A. Francová, francova@vikyr.cz.

24.–28. 11. /středa–neděle/ 17.00 hodin
PODZIMNÍ ZOOMING
Pátrací hra po Jablonci. Vyzkoušej si,
jak dobře se rozhlížíš kolem sebe.
Bude na tebe čekat několik detailů
a tvým úkolem je označit místa, kde se
nachází. Kontaktní osoba: A. Tauchmanová, a.tauchmanova@vikyr.cz.
27. 11. /sobota po setmění/
ROZSVÍCENÍ BETLÉMU
Přijďte přivítat vánoční atmosféru, dát
si něco dobrého a poslechnout koledy
u dřevěného betlému p. Gärnera na
Žižkově Vrchu. Kontaktní osoba:
B. Pospíšilová, pospisilova@vikyr.cz.
28. 11. /neděle/ 13.00–17.00 hodin
ADVENT
Tvořivé dílničky, vystoupení
hudebních kroužků.
Kontaktní osoba: A. Tauchmanová,
a.tauchmanova@vikyr.cz.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz
tel. 773 270 271, info@centrumjablicko.cz
1.–30. 11. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
Hravé dopoledne v herně s krátkým
programem. Určeno pro děti
od 3 měsíců s doprovodem.
3. 11. /středa/10.00 hodin
SCHŮZE AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jak se stát aktivním členem Jablíčka?
Přijďte se zúčastnit naší pravidelné
schůzky. Rádi vás přivítáme mezi námi.
4. 11. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
JAK PODPOŘIT VLASTNÍ IMUNITU
Co vše umí náš imunitní systém a proč
je důležité, že ho máme. Vysvětlíme,
o co vše se v našem těle stará, proč se
například některé nemoci vracejí a také
jak správně svému imunitnímu systému
porozumět.
5. 11. /pátek/ 10.00–11.00 hodin
VÝTVARNÉ DÍLNIČKY PRO VAŠE
DĚTIČKY
Každý pátek máte možnost během
dopolední herničky vytvořit výrobek
pro radost.
9. 11. /úterý/ 10.00 hodin
RADOST Z POHYBU
Během úterků si v herničce užijeme
tanečky, písničky a dětské cvičení,
které je vždy přizpůsobeno věku,
zájmu a možnostem momentálně
přítomných dětí.
9. 11. /úterý/ 17.30 hodin
POROZUMĚNÍ BUSSINESSU
Přednáška Martina Jotova.
Vstup 100 Kč.

Venkovní samoobslužné stezky
DDM Vikýř připravil zábavné samoobslužné stezky s kvízy a hádankami. První byla instalována během akce Uspávání broučků v Tyršových
sadech. Další stezky – pohádkové Svatomartinské lampióny a vzpomínková k výročí 17. listopadu budou během listopadu v jabloneckých parcích. Noční Soví stezku najdete u dětského hřiště a v lese na Horní
Proseči. Halloweenská stezka povede tradičně kolem přehrady.

10. 11. /středa/ 15.30–16.30 hodin
VÝTVARNÝ KROUŽEK ODPOLEDNÍ
Děti se seznamují s různými výtvarnými
technikami, jsou vedeny k samostatné
výtvarné činnosti.
10. 11. /středa/ 17.00–18.00 hodin
TANEČNÍ KROUŽEK S PÁJOU
Hodina tanečního kroužku s Pájou.
Přijďte se podívat a případně rovnou
přihlásit do kroužku.
11. 11. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
AKTIVNĚ ZPÁTKY DO PRÁCE
Jste maminka na rodičovské dovolené?
Hledáte práci? Potřebujete doplnit
vzdělání? Máme pro vás širokou
nabídku rekvalifikačních kurzů.
16. 11. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.
18. 11. /čtvrtek/ 9.00–11.00 hodin
TVOŘÍCÍ WORKSHOP
PRO DOSPĚLÉ
Nutná rezervace času na tel.: 605 733 540
23. 11. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
TVOŘENÍ S PURRRFECT JEWELS
Vánoce se blíží, přijďte si vyrobit pro
sebe nebo své blízké první originální
dárečky z korálků pod vedením Verči.
27. 11. /sobota/ 10.00–13.00 hodin
WORKSHOP STAROSLOVANSKÉHO
ORNAMENTU
Průvodce magickými aspekty starých
symbolů, jejich použití a význam.
Workshop je ideální pro tvůrce všeho
druhu, kteří hledají cestu i přes nonverbální komunikaci. Workshop se bude
konat pod vedením zkušené
R. A. Chocholoušové. Cena 250 Kč.
29. 11. /pondělí/ 10.00 hodin
JABLÍČKOVÝ SWAP
Zahájili jste již předvánoční úklidy?
Přijďte nabídnout své poklady.
30. 11. /úterý/ 8.30–10.30 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.
4. 12. /sobota/ 15.00–16.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Jako každý rok se na vás těší Mikuláš,
anděl a náš hodný čert. Pro děti budou
nachystané balíčky. Cena: 70 Kč dítě,
30 Kč dospělí.

■ Městská galerie MY
Kostelní ulice 1/6, Jablonec n. N.,
tel. 483 356 202.
Otevřeno úterý 13.00–17.00 hodin
středa–sobota 10.00–12.30,
13.00–17.00 hodin
do 27. 11. 2021
WENZEL FRANZ JÄGER /1861–1928/
OBRAZY MALOVANÉ SE
ZATAJENÝM DECHEM
Výstava malíře Jizerských hor
ke 160. výročí narození. Obsáhlý výběr
maleb a kreseb nejvýznamnějšího malíře první poloviny 20. století v oblasti
Jizerských hor. Vystavena budou díla
ze sbírek galerií, muzeí i soukromých
osob. Kromě krajinomalby budou
prezentovány i obrazy s figurálními
a jinými motivy.
23. 11. /úterý/ 17.00 hodin
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY
Ve výstavních prostorách galerie.

VÝSTAVY
GRAFICKÁ TVORBA
Výtvarný obor ZUŠ Jablonec nad Nisou
představuje na schodech staré radnice
práce svých žáků.
NIKDY NENÍ POZDĚ ZAČÍT
Své práce představují absolventky
Akademie umění a kultury pro seniory
při ZUŠ Jablonec nad Nisou, výtvarný
obor. Expozice umístěna na chodbě
k multimediálnímu oddělení.

Foto archiv DDM Vikýř

(16)

25. 11. /čtvrtek/ 18.00 hodin
PŘEDNÁŠKA HISTORIKA UMĚNÍ
ZDEŇKA LUKEŠE
Věnovaná zakladateli české moderní
architektury Janu Kotěrovi a jeho
spolupracovníkovi, architektu Josefu
Zaschovi, při příležitosti 150. výročí
narození. Proběhne v sále Základní
umělecké školy v Podhorské ulici 47.
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Nabídka sportovních pořadů
Městská hala
U Přehrady 4747/20,
Jablonec n. N.,
tel. 773 336 774,
e-mail: hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz.
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů
a jiných akcích rozhoduje pořadatel.
Podrobné informace a aktualizovaný
program najdete na webových
stránkách www.sportjablonec.cz.
Ohlašování veřejné produkce, §20
a §23 autorského zákona o veřejné
prezentaci zvukově a zvukově obrazových výkonů umělců, ohlašuje Ose
a Intergramu pořadatel akce.
CAPOEIRA
www.jablonec.vemcamara.cz
12.–14. 11. /pátek–neděle/
SEMINÁŘ CAPOEIRY
Seminář pro capoeiristy pod vedením
brazilského mistra Mestre Pacocy. Pořádá Vem Camará Capoeira Jablonec
nad Nisou, z. s., informativní časy seminářů: pátek 18.00–21.00,
sobota 10.00–13.00 a 17.00–20.00,
neděle 10.00–13.00, kurt č. 4.
FLORBAL
www.florbaljablonec.cz
13. 11. /sobota/ 9.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ
LIBERECKÉ LIGY ELÉVŮ
Pořádá Florbal Jablonec, z. s.,
kurt č. 1. a 2.
13. 11. /sobota/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC
– FBC LIBEREC B
Divize mužů, pořádá Florbal
Jablonec, z. s., centrkurt.

21. 11. /neděle/ 17.30 hodin
FLORBAL JABLONEC
– KM AUTOMATIK FBK JIČÍN
Divize mužů, pořádá Florbal
Jablonec, z. s., centrkurt.

TANEC
www.takt-lbc.com
20. 11. /sobota/ 8.00 hodin
CZECH DANCE MASTERS
PODZIM 2021
Pořádá TAKT Liberec taneční soutěž
DD-ZL Čechy a HH – Čechy.
Všechny kurty.

FUTSAL
www.futsaljablonec.cz
19. 11. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– FC DALMACH TURNOV
II. liga západ, centrkurt.

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

21. 11. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ JUNIORSKÉ LIGY
FUTSALU 2021
Pořádá FTZS Liberec, centrkurt.
HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
27. 11. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ SOKOL VELKÉ MEZIŘÍČÍ
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

13. 11. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC
– TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt
č. 4.

27. 11. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC
– TJ SOKOL LIBČICE N. V.
II. liga mužů, centrkurt.

21. 11. /neděle/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N.
– VK KRALUPY
Dvojzápas 1. ligy juniorek, kurt č. 4.

28. 11. /neděle/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC – TJ NÁCHOD
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

26. 10. /pátek/ 18.00 hodin
TJ BIŽUTERIE
– TJ SOKOL DOBŘICHOVICE
1. liga žen, kurt č. 4.

28. 11. /neděle/ 19.30 hodin
ELP JABLONEC
– DHK BANÍK MOST
II. liga mužů, centrkurt..
JUDO
www.judojablonec.cz
6.–7. 11. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
PŘEBOR ČR MLADŠÍCH
A STARŠÍCH ŽÁKŮ V JUDU
Pořádá judo klub Jablonec n. N.,
centrkurt.

27. 11. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE
– TJ SOKOL DOBŘICHOVICE
1. liga žen, kurt č. 4.
27. 11. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC
– TJ JISKRA NOVÝ BOR
Dvojzápas – Krajský přebor žen,
kurt č. 1.

Stadion Střelnice
www.sportjablonec.cz
ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz
6.–7. 11. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
JABLONECKÁ HALA MLADÝCH
HASIČŮ 2021
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska a Okresní sdružení hasičů
Jablonec nad Nisou pořádá VII. ročník
závodu Jablonecká hala mladých
hasičů 2021 v běhu na 60 m.
FOTBALOVÝ STADION
www.fkjablonec.cz
Přesný termín utkání zápasů
FORTUNA:LIGY se vzhledem
k TV přenosům může změnit.
25. 11. /čtvrtek/ 21.00 hodin
FK JABLONEC – AZ ALKMAR
Evropská konferenční liga UEFA, 5. kolo
28. 11. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC
– FK MLADÁ BOLESLAV
FORTUNA:LIGA, 16. kolo

Zimní stadion
www.sportjablonec.cz
HOKEJ
www.hcvlci.cz
3. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC WIKOV HRONOV
II. liga ledního hokeje, skupina Střed
17. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – BK NOVÁ PAKA
II. liga ledního hokeje, skupina Střed
24. 11. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI – HC RODOS DVŮR
KRÁLOVÉ
II. liga ledního hokeje, skupina Střed

■ Personální inzerce
Referent odboru sociálních
věcí a zdravotnictví
Tajemník Magistrátu města Jablonec
nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení
na pozici referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální
pracovník – agenda sociálně právní
ochrany dětí), 11. platová třída.
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání, odpovídající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné
pozice výhodou; absolvování zkoušek
odborné způsobilosti výhodou; organizační, komunikační schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů; pracovní
flexibilita, schopnost samostatné tvůrčí
práce, koncepční myšlení, odolnost vůči stresu; schopnost pružně rozhodovat
a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost; časová flexibilita (práce i mimo
stanovenou pracovní dobu); uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel,
internet); řidičský průkaz skupiny B.
Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje plnění úkolů svěřených
Radou města Jablonec nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnictví dle
pracovní náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem magistrátu města.
Zejména jde o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné
legislativy (zejména zákon o sociálněprávní ochraně dětí, občanský zákoník,
trestní zákon) na úseku práce s dětmi
a jejich rodinami; dále pak kolizní
opatrovnictví při zastupování nezleti-

lých dětí, preventivní a poradenská
činnost, spolupráce se soudy, orgány
činnými v trestním řízení, ústavními
zařízeními, školami, neziskovými organizacemi a dalšími institucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.
Pracovní poměr: na dobu určitou
(cca 4 roky) s nástupem 3. 1. 2022, popř.
dle vzájemné dohody.
Přihlášky do 8. listopadu 2021 do
11 hodin.

Referent odboru stavebního
a životního prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec
nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení
na pozici referenta odboru stavebního
a životního prostředí (agenda ochrany přírody), 10. platová třída.
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání se
zaměřením na ochranu životního prostředí, nejlépe se specializací na ochranu přírody a krajiny; možno i středoškolské za podmínky min. 3 roky práce
v oboru; zkouška odborné způsobilosti
výhodou; orientace v právních předpisech z oblasti životního prostředí výhodou; uživatelská znalost práce s PC
(Microsoft Office); ochota k práci v terénu; organizační schopnosti; odpovědnost, samostatnost, flexibilita a kreativita; dobré komunikační schopnosti
pro jednání s právnickými i fyzickými
osobami; řidičský průkaz sk. B (aktivní
řidič).
Popis vykonávané práce: provádění odborných činností v ochraně život-

ního prostředí - výkon státní správy na
úseku ochrany přírody a krajiny v rozsahu svěřeném obcím, pověřeným
obecním úřadům a obecním úřadům
obcí s rozšířenou působností podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a předpisů souvisejících, včetně projednávání
přestupků a jiných správních deliktů,
dle uvedeného zákona.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
s nástupem 1. 12. 2021, popř. dle vzájemné dohody
Přihlášky do 11. listopadu 2021 do
11 hodin.

Vedoucí odboru kancelář
tajemníka
Tajemník Magistrátu města Jablonec
nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení
na pozici vedoucí odboru kancelář
tajemníka, 12. platová třída.
Kvalifikační předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání, nejlépe
právního či ekonomického směru;
zkušenosti s vedením středně velkého
pracovního týmu po dobu alespoň tří
let; výborná orientace v legislativě
upravující činnost obcí a jejich personálu vč. výkonu veřejně prospěšných
prací; dobrá orientace v prostředí výkonu činností v samostatné i přenesené působnosti v úřadu obce s rozšířenou působností; pracovní zkušenosti
v oblasti personalistiky a rozpočtů
územních samosprávných celků, zákona č. 106/1999 Sb., dotací atd. výhodou;
složené zkoušky zvláštní odborné způ-
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sobilosti či absolvované manažerské
vzdělání výhodou; dobré komunikační
a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů; dobrá znalost
práce s výpočetní technikou (MS Office, GIS); řidičský průkaz skupiny B
(aktivní řidič vozidel s manuální převodovkou).
Popis vykonávané práce: vedoucí
odboru kancelář tajemníka je v pozici
vedoucího úředníka dle zákona č.
312/2002 Sb., který je zodpovědný za
řízení odboru Kancelář tajemníka
Magistrátu města Jablonec nad Nisou.
Tento odbor zajišťuje provozní záležitosti úřadu a je i podporou pro fungování kolektivních orgánů města. Hlavní funkční náplní útvaru jsou činnosti
na úsecích: organizační, personální
a mzdové, vzdělávání, poskytování informací, organizace voleb, provozní
záležitosti úřadu – správa budov, správa autoparku; informační středisko
magistrátu; informační a komunikační
technologie. Od vedoucího odboru se
očekávají v této oblasti zejména činnosti organizační a analytické na úseku optimalizace procesů a personálu
v úřadě, dále pak činnosti rozvojové
a inovativní (digitalizace, zavádění nových agend, postupů atd.).
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
s nástupem dle vzájemné dohody.
Přihlášky do 19. listopadu 2021 do
11 hodin.
Úplné znění inzerátů vč. dalších pokynů najdete na www.mestojablonec.cz,
Magistrát, Volná místa.
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■ Zemřel první prvoligový kapitán Luboš Šrejma
V září ve věku
79 let odešla
jedna z nejvýznačnějších postav jabloneckého fotbalu –
Luboš Šrejma.
Z rodného Městce Králové se
přes vojákování v RH Hradec
Králové objevil
ve svém prvním zelenobílém dresu, bylo to v Bohemce, kde poprvé
okusil nejvyšší soutěž.
V roce 1965 následoval svoji manželku Ivu do Jablonce, přestoupil na Střelnici a tam potom strávil prakticky celý svůj život. Začínal na levém křídle, trenér
Karel Kolský mu svěřil stoperský post, a když tehdy končila velká postava českého fotbalu a někdejší kapitán
reprezentace Ladislav Novák, oblékl dres s číslem 4 na
zádech a po celých deset let dělal radost jabloneckým fanouškům svými skvělými výkony. Jeho jablonecká fotbalová pouť našla vyvrcholení v roce 1974, kdy jako
kapitán přivedl svůj tým pod trenérem Ladislavem No-

vákem do československé nejvyšší soutěže, což byl splněný sen generací jabloneckých fandů. Konec hráčské
kariéry však neznamenal konec jeho působení na
Střelnici. Stal se dlouholetým vedoucím A mužstva, kde
s trenérem Vlastimilem Chobotem vytvořili skvělý tandem.
Luboš pomáhal všude, kde to bylo nutné. Když bylo
v nouzi béčko, ujal se trenérského žezla a béčko zachránil. Když po zániku národního podniku LIAZ byl jablonecký fotbal skutečně na hranici své existence, zasedl do
kanceláře ve staré tribuně Střelnice a v roli sekretáře
jako včelička pečlivě plnil vše, co jablonecký fotbal potřeboval. Byl u historické chvíle, kdy se jabloneckého fotbalu ujal v roli prezidenta klubu Miroslav Pelta a spolu
s trenérem Jardou Dočkalem vytvořili triumvirát, který
povznesl tým ze Střelnice až k první české lize.
Protože byl v civilu stavař, nechyběl u žádné akce, která znamenala vybudování Střelnice, jež se dostala i jeho
zásluhou na vysokou úroveň. Nové tribuny, osvětlení,
vytápění hrací plochy – u toho Luboš nechyběl. Když se
blížil důchod, dostal nabídku stát se správcem mládežnického areálu ve Mšeně, kde na traktůrku kroužil po
hrací ploše a byl hybnou silou tohoto sportoviště. Snad
nikdo v historii neprožil s jabloneckým fotbalem tolik, co
on.
(jh)

■ Dotlouklo srdce lékaře Jana Cholenského
V 88 letech zemřel lékař a dlouholetý zastupitel
města Jablonec
MUDr. Jan Cholenský.
Potomek sedmé a zároveň
poslední generace zemědělců na usedlosti
v obci Tuchom
vystudoval Lepařovo gymnázium v Jičíně. Chtěl se stát lékařem, ale
nejprve jej nepřijali na Vojenskou lékařskou akademii
v Hradci Králové, ani na Lékařskou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci. Po vojně se dočkal a v roce 1955
byl přijat na Lékařskou fakultu UK v Praze. Po studiu nastoupil na umístěnku do Plicní léčebny v Jablonci nad
Nisou jako sekundární lékař. V roce 1962 mu byl přidělen
specializační obor interní lékařství 1. stupně. Následně
pracoval jako závodní lékař strojírenského podniku LIAZ
Rýnovice. Jednou v týdnu působil na chirurgickém od-

dělení jablonecké nemocnice, později také na interním
oddělení v Tanvaldu. Od roku 1971 léčil jako obvodní lékař v podhůří Jizerských hor – v Lučanech nad Nisou
a pro mnohé své pacienty se stal rodinným lékařem.
Pomáhal také chovancům s mentálním a tělesným postižením, o které se vzorně staraly řádové sestry v Horním
Maxově.
V červnu 1989, i když se celý život bránil funkcím, byl
jmenován jako nestraník ředitelem nemocnice s poliklinikou v Jablonci nad Nisou a byl u položení základního kamene k výstavbě nové nemocnice. Od roku 1992 do roku
1994 zastával funkci zdravotního rady a podílel se hlavní
měrou na privatizaci jabloneckého OÚNZ. Byl zastupitelem města Jablonce nad Nisou a později Lučan nad Nisou.
Lékařskou praxi zprivatizoval v roce 1995 jako jeden
z posledních obvodních lékařů. V roce 2000 ukončil svoji lékařskou činnost v Lučanech nad Nisou. Se svojí ženou Janou vychovali tři děti – Jana, Petru a Aleše.
„MUDr. Jan Cholenský byl zastupitelem města v letech 1990–2002. Spolupráce s ním byla vždy velmi přínosná, mnohokrát mi pomohl při řešení složitých problémů, byl to férový člověk,“ vzpomíná primátor města
Jiří Čeřovský.
(end/ach)

■ Zesnul
Lubomír Hanč

Rodák ze Strakonic po studiu na vysoké škole přišel do Jablonce, kde
s manželkou Olgou založil rodinu
a spolu vychovávali dceru a syna.
Sám se věnoval atletice, ale děti si
zvolily plavání. Tak se začal i on věnovat plavání jako trenér a funkcionář. Přes 20 let byl předsedou TJ Bižuterie. V roce 1987 byl u otevření
jabloneckého plaveckého bazénu, kde
uspořádal vůbec první mistrovství
Československa ve 25metrovém bazénu. Pod jeho vedením jsme získávali základy plavání, vyhrávali závody. Lubomír byl levicově orientovaný,
byl socialista v evropském chápání
významu toho slova, tedy socialista-demokrat. Byl velmi slušný, vstřícný, ochotný každému pomoci. Uměl
pojmenovat negativa, která nás obklopovala, což se daným mocným
vždy nelíbilo. Proto nakonec v 90. letech musel odejít z postu přednosty
Okresního úřadu v Jablonci nad
Nisou. Později stanul v čele OV ČSTV
v Jablonci. Nikdy nezradil své přesvědčení, sám sebe.
(fv, dj)

■ Jindřich Čejchan
ve volejbalovém
nebi

■ Odešla fotbalová legenda Jaroslav Dočkal
V pondělí 18.
října odešla další velká jablonecká sportovní legenda, hráč,
trenér, funkcionář a celoživotní fotbalový nadšenec Jaroslav
Dočkal.
Jako hráče si
talentovaného
Jardu vyhlédla
na Moravě „Kvašňákova“ Sparta a není bez zajímavosti,
že v její sestavě nahradil bratra další jablonecké legendy
Rudy, Ladislava Svobodu. Pazdera, Dočkal, Kvašnák,
Mašek, Kraus, to byl legendární sparťanský útok. Když
Sparta koupila ze Slovanu Bratislava Ivana Mráze, poslala Dočkala na přestup do Teplic, tehdejší severočeské
jedničky. A když Tepličtí zatoužili po jabloneckém stoperovi Františkovi Vítů, putoval ze Stínadel na Střelnici
právě Jarda Dočkal.
V jabloneckém dresu zažil skvělé úspěchy LIAZu
a není divu, že si po svém jmenování do role trenéra

Ladislav Novák vybral právě Jardu Dočkala za svého
asistenta. A byla to právě tato dvojice, co vytáhla jablonecký fotbal v roce 1974 do vytoužené nejvyšší fotbalové soutěže. Trenérská kariéra byla bohatá, přes Jablonec, Plzeň,
Olomouc pokračovala na Kypru, kde mohl na televizní
obrazovce pravidelně sledovat svoji modlu, anglickou ligu. Trenér Brian Clough byl jeho trenérský idol. Když
bylo jabloneckému fotbalu nejhůře, byl to on, kdo podpořil Miroslava Peltu, a byl to právě Jarda Dočkal, kdo
položil fotbalové základy pozdější ligové éry.
Přivedl nejen prvního profesionála jablonecké historie
Pavla Pěničku, ale také talentovaného střelce Pištu
Mihálika a další ligové koníky. Fotbalem žil, diskuse
s ním o fotbale byly rušné i vzrušené, hodně se zajímal
o fotbalový cvrkot nejen u nás, ale i ve světě. I v pozdější době býval pravidelným návštěvníkem jablonecké
Střelnice, ale vzhledem ke zdravotním problémům byly
jeho návštěvy řidší a řidší.
Narodil se 22. listopadu 1939, zemřel tedy krátce před
svými 82. narozeninami. Jardovi patří uznání za práci,
kterou pro jablonecký fotbal odvedl, za ty góly, kterými
nás dokázal potěšit, na tu trenéřinu i funkcionářskou
činnost, která významně přispěla k tomu, že se jablonecký fotbal stal ligovým.
(jh)
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Jindřich Čejchan se narodil v Plavech a celý život pracoval v LIAZu.
Jeho nejoblíbenějším sportem byl
volejbal, který od mládí hrál za
Jiskru Tanvald. Později působil jako
rozhodčí a účastnil se i zahraničních
turnajů. Podílel se na pořádání tanvaldských slavností a plesů.
Byl dlouholetým funkcionářem
volejbalového oddílu Jiskra Tanvald.
Do roku 2017 byl předsedou Okresního volejbalového svazu Jablonec
nad Nisou a předsedou Komise společenského významu Libereckého
KVS. V roce 2006 dostal od českého
volejbalového svazu ocenění v podobě medaile Dr. Otakara Koutského
a roce 2010 získal ocenění Ing. Vladimíra Spirita za zásluhy ve volejbale a od roku 2017 je čestný člen
LKVS.
(end/ač)
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Festival Jablonecký Kinofest se blíží
Kina Jablonec připravují na listopad další
ročník filmového festivalu – Jablonecký
Kinofest 2021.
„Prvním dnem bude pátek 12. listopadu a rozhodně si v tento den nenechte ujít slavnostní
zahájení, které se uskuteční v kině Radnice,“
láká na otevření kinofestu vedoucí Jabloneckých kin Adam Gody Kocián.
Pokud vyhledáváte spíše menší kinosály
a nevšední filmy, doporučujeme navštívit kino
Junior. O víkendu 13. a 14. listopadu budou obě
kina nabízet představení již od 10 hodin dopoledne, několik představení v odpoledních hodinách a následně večerní představení od 20 hodin. V sobotu ještě kina přidají představení od
22 hodiny pro ty diváky, kteří mají rádi napětí
a hororovou atmosféru.
„Program bude nabitý nejrůznějšími tituly,
jak těmi, které doposud návštěvníci Jabloneckých kin neměli možnost zhlédnout, tak celorepublikovými premiérami českých i zahraničních filmů, těšit se můžete na zhruba dvacet
snímků,“ slibuje Kocián.
Dramaturg jabloneckých kin v současné
chvíli dolaďuje poslední detaily programu.
„V rámci festivalu představíme přehlídku pravidelných programových cyklů zaměřených na
konkrétní diváckou skupinu nebo žánr, jež je
možné během celého roku navštěvovat,“ tvrdí
vedoucí.
Diváci se tedy mohou těšit například na
MimiKino pro rodiče s dětmi předškolkového
věku a Bijásek pro nejmenší diváky i jejich do-

provod, rodinné představení pro celou rodinu
nebo také na Metropolitní operu v New Yorku
na plátně kina, na Filmový klub pro milovníky
umění a artových snímků.
„Pro diváky, kteří mají rádi akci a dobrodružství, máme připravené hned dvě projekce ve 3D,
na kterých si mohou vychutnat nejlepší
3D technologii v republice pro intenzivní zážitek z projekce, a mnoho dalšího,“ slibuje Adam
Gody Kocián.

Na třídenní Kinofest se budou prodávány permanentky, jejichž cena nebude o moc vyšší než
ta, za kterou se koupí lístek na klasické představení!
Festival je určený pro všechny generace
a program je velmi různorodý, každý si tak může najít to své. Více informací a aktuální program akce najdete na webu www.kinajablonec.cz a na sociálních sítích Jabloneckých kin.
(nl, end)

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

Listopad potěší dobrou muzikou
Městská společnost Kultura Jablonec připravila na listopad v Eurocentru několik živých
koncertů. Ať už je to oblíbený bluegrass, skotské a irské písně nebo ostřejší Horkýže Slíže,
věří, že si jejich fanoušci hudební akce užijí.
Prvním z nich se uskuteční ve čtvrtek 11. listopadu. Zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista Vlasta Redl do Jablonce přiveze kromě své
kapely i skupinu AG Flek. Odehrají koncert nabitý písničkami, které se vryly do paměti tří generací folkových a rockových fanoušků, včetně
titulů jako Dohrála hudba, Carpe diem, Město
měst nebo Vítr Safián. Jablonecký koncert bude
současně také posledním letošním společným
vystoupením těchto souborů.
Následující den (12. 11.) bude patřit skupině
Horkýže Slíže. Punkrocková parta slovenských
recesistů vyráží na turné k novému albu s názvem Alibaba a 40 krátkych songov 2. Zpěvák
Kuko dodává: „Co se týká alba, jde o pokračo-

Foto archiv Kultura Jablonec

vání Alibaby a 40 krátkých songov z roku 2003.
Čili čistá nálož songů, které nemají pravidla
a žádné žánrové hranice.“ Jako hosté vystoupí
turnovští Snap Call s autorskou tvorbou, vycházející z rock’n’rollu a blues.
Po roční nucené pauze se v Eurocentru v tradiční divácké soutěži o posvícenskou husu utka-

jí bluegrassové kapely. Festival Posvícení v modrém se koná v sobotu 20. listopadu a patří vůbec
k nejstarším svého druhu. Vystoupí Modrotisk,
Sunny Side, Milkeaters, Nová sekce a Blackjack.
Jako host je doplní čtveřice zkušených muzikantů, kteří se spojili pod jménem Professional Deformation a v roce 2019 se stali vítězi v kategorii
Evropská blugrassová skupina na významném
žánrovém festivalu v La Roche ve Francii.
Listopadovou nabídku hudebních lahůdek
uzavře Asonance – česká folková skupina, která se zaměřuje se na skotské a irské písně.
„Jako pořadatelé budeme dodržovat zákonná
hygienická opatření platná v den akce,“ uvádí
ředitel Kultury Jablonec Petr Vobořil a doplňuje: „Chtěl bychom požádat, aby fanoušci, kteří
se nebudou cítit v den akce dobře, zůstali doma
a chránili tak sebe i ostatní.“
Vstupenky je možné zakoupit v recepci Eurocentra nebo on-line na webu www.kulturajablonec.cz
(jo)

100. výročí české obchodní akademie
V pátek 19. listopadu se uskuteční oslavy
100. výročí založení české Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou.
Od 10 do 17 hodin budou dveře VOŠMO a Obchodní akademie na Horním náměstí otevřeny
návštěvníkům z řad absolventů a bývalých vyučujících.
Součástí prohlídky školy bude časová osa
s informacemi a obrazovou dokumentací o historii školy. V 18 hodin se uskuteční slavnostní
shromáždění v jabloneckém Eurocentru. Komponovaným programem diváky provede moderátor Libor Tampier.

Foto archiv VOŠMO

(19)

Vstupenky na slavnostní shromáždění v Eurocentru si mohou zájemci zakoupit v den oslav
ve škole u vchodu z Horního náměstí mezi 10
a 17 hodinou nebo při vstupu do Eurocentra
před začátkem programu. Během návštěvního
dne bude možné zakoupit almanach, který škola vydává u příležitosti výročí. Nákupem placky
s motivem oslav výročí mohou příchozí podpořit charitativní projekt školy BanglaKids.
Široká veřejnost je zvána na závěrečný bod programu oslav – videomapping na průčelí školy
ve 21.00 hodin. Informace o změnách programu
(i vzhledem k epidemiologickým opatřením) budou průběžně aktualizovány na www.vosmoa.cz.
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Výstava lisovaného skla z období socialismu
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou zve na nové výstavy i další zajímavé
akce.
Československé lisované sklo zná celý svět. Muzeum připravilo reprezentativní přehledovou
výstavu Hledání rovnováhy přibližující jeho historii a vývoj mezi lety 1948 až 1989. Představuje
dobové komerční hity, které byly součástí mnoha domácností či restaurací, ale také prototypy
i experimenty, s nimiž přicházeli designéři zvučných i méně známých jmen. Dnes je oblíbeným

Vázy, 1955, design Rudolf Schröter, Českomoravské sklárny,
Rosice, ručně lisované sklo, sbírka MSB, foto Aleš Kosina

sběratelským artiklem a předmětem vášnivého
zájmu nejen českých badatelů.
Scénografii výstavy vytvořil uznávaný architekt a designér Jiří Pelcl, uvedený v loňském roce do Síně slávy Czech Grand Design. Výstava
Hledání rovnováhy – Design československého
lisovaného skla 1948–1989 bude pro veřejnost
otevřena až do 10. dubna příštího roku.
K výstavě je na úterý 9. listopadu připraven
program pro seniory, zahrnující komentovanou
prohlídku s kurátorem Petrem Novým, a tvůrčí
dílnu se zdobením skleněné karafy gravírováním. Na program je potřeba se předem objednat,
začíná v 10 a ve 13 hodin.
Ve čtvrtek 18. listopadu přijďte od 17 hodin na
Meet & Greet – Duše skla, tedy přátelské setkání
s číší vína s výtvarníky zastoupenými na výstavě
Duše skla a komentovanou prohlídku, při níž
budou společně vámi a kurátorem Petrem
Novým hledat odpovědi na otázky vážné i nevážné. Samotná výstava je součástí neplaceného
prostoru muzea a je možné ji navštívit až do
konce ledna.
Blížící se předvánoční atmosféru navodí Víkend
Křišťálového údolí 20.–21. listopadu. Po oba dny
v čase mezi 9. až 18. hodinou budou probíhat
dílny s výrobou korálkových dekorací a návštěvníci si mohou vychutnat vánoční svařák ze skleněného hrníčku s vlastním motivem, který si na
místě vypískují. Vstup do muzea bude zdarma

Muzeum je otevřeno denně kromě pondělků od
10 do 18 hodin, každé úterý v listopadu je navíc
od 16 hodin vstup zdarma. Neseďte za dlouhých
zimních podvečerů doma a vydejte se do muzea.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
– jediné na světě! Více na www.msb-jablonec.cz
(mv)

Váza, 1968, design Jiří Brabec, Sklo Union–OBAS, Rosice,
ručně lisované sklo, sbírka MSB, foto Aleš Kosina

Občanská poradna pomáhá už 15 let
Od roku 2006 působí v Jablonci Občanská
poradna. Otevřená je pro všechny ty, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci, a obrátit se na
ni může každý, kdo potřebuje poradit.
Poradenství je možné zejména v oblastech bydlení, rodinného a pracovního práva, ochrany
spotřebitele, dluhové problematiky, sociální péče a sociálních dávek, občanského soudního řízení apod. Služby jsou bezplatné a anonymní.

Co občanská poradna dělá?
Odborně vzdělaný poradce poskytne bezplatnou,
nestrannou, nezávislou a diskrétní pomoc. Pomůže hledat řešení, poskytne pomoc při sepsání a podání podnětu k soudu, dopisu na úřad, zaměstnavateli či majiteli bytu, podá praktické informace
o insolvenci, zejména oddlužení, a to včetně podání insolvenčního návrhu, na což má potřebnou
akreditaci udělenou ministerstvem spravedlnosti.
Do občanské poradny může přijít každý, kdo

má nějaký problém, s nímž si neví rady.
„Nejčastěji se setkáváme s problémy týkajícími
se dluhů, rodinného a pracovního práva. Jsme
schopni poradit ve věcech exekučních i jejich
případném zastavení, pokud jsou exekuce vedeny neoprávněně,“ říká Romana Lakomá
z Občanské poradny a pokračuje: „Vysvětlíme
například, co znamená dopis doručený od soudu, jak je možné zjistit, který soudní exekutor
vede exekuci a jak je možné se jeho postupu
bránit, pokud jedná protiprávně. Jak dát výpověď zaměstnavateli a kdy je možné výpověď dostat. Jaké jsou podmínky rozvodu manželství
a jak se bude rozhodovat o péči o děti, jak je
možné požádat o zvýšení nebo snížení výživného. Jaké jsou podmínky sepsání závěti apod.“

Co občanská poradna nedělá?
Nenahrazuje advokátní služby, nemůžeme zastupovat klienta v soudních řízeních, ani před
orgány veřejné správy. Odpovědnost za rozho-

dování a postup v dané věci zůstává vždy na
klientovi, Občanská poradna může navrhnout
možnosti dalšího postupu a řešení.
„Také nemůžeme sepsat celé podání od začátku do konce, můžeme ale poskytnout vzor
podání a pomoc při jeho vyplnění. Můžeme také vámi připravené podání zkontrolovat, zda
obsahuje všechny náležitosti,“ informuje pracovnice Občanské poradny.

Kde poradnu najdete a kdy
Občanská poradna sídlí ve Spolkovém domě v ulici Emilie Floriánové, otevřená je v pondělí od 10
do 12 a od 13 do 16 hodin, ve čtvrtek 12–17 hodin.
V běžném režimu je pondělí pro klienty bez
objednání, ale v současné době je potřeba se
předem objednat na tel. 485 152 070 nebo na
775 077 618. Lze si také objednat telefonickou
konzultaci nebo poslat dotaz na e-mailovou adresu: poradna@d-os.net.
(RLa)

■ Obrazem: Vernisáž výstavy Vítězové bílé stopy

V prostorách Domu manželů Scheybalových v Kostelní ulici v Jablonci byla zahájena výstava Vítězové bílé stopy. Ta přiblíží nejen závodníky,
ale i trenéry, rozhodčí a další, kteří napomohli k tomu, aby se Česká republika stala v lyžařských sportech respektovanou zemí. Návštěvníci uvidí dobové fotografie
a artefakty, které ke sportovnímu životu patří – lyže, závodní čísla, dresy, servisní koutek a samozřejmě i medaile a poháry pro vítěze. Výstava se koná se u příležitosti
55. ročníku legendárního závodu v běhu na lyžích a potrvá do 30. dubna 2022. Více na www.kulturajablonec.cz. Foto Martin Kubišta, Petr Zbranek
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■ Ohlédnutí

■ Programy klubů

Kavárnička s němčinou

ve spolkovém domě

Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., nabízí celou
škálu volnočasových aktivit pro seniory z Jablonecka, v obecném měřítku se jedná o aktivity pohybové,
vzdělávací, společenské, zájmové
a klubové. Většina se odehrává
v prostorách spolkového domu,
klubové pak v jednotlivých klubech seniorů, tzn. Novoveská,
Palackého, Boženka a Kokonín.
Cestu do spolkového domu si za
15 let existence našlo nespočet návštěvníků, každý dle svého zaměření. Novinky a drobné úpravy
jsou znát napříč spektrem připravovaných aktivit. V kurzech s výpočetní technikou se zájem od
stolních počítačů přesunul k práci
s chytrým telefonem.
Změnu zaznamenaly i kurzy trénování paměti a kurzy německého
jazyka. Slovo kurz je v tomto případě již minulostí, od klasického
modelu ve smyslu lektor-frekventant se přešlo ke vzájemnému sdílení a obohacení. V obou případech se jedná spíše o společenské
setkání u kávy, kde trénování paměti a německý jazyk je důležitým, nikoli však dominantním
prvkem. U pohybových aktivit se
k procházkám, výletům, tréninku
kuželek a šipek, k tančírně a cvičení na židlích přidalo i cvičení na
podložkách s dalšími prvky, jako
jsou tyče, masážní a gymnastické
míče, elastické gumy apod.
Veškeré aktivity pod hlavičkou
CSS mají plnou podporu statutárního města Jablonec nad Nisou,
pro seniory jsou zdarma, nejsou
a nemohou být nárokové. Praxe
však ukázala, že díky rozmanitosti
nabídky a časovému plánu si
z programu vybere opravdu každý,
kdo nechce být sám, každý, kdo
chce žít kvalitní a plnohodnotný
život s přáteli se stejným nebo podobným zájmem.

Listopadové seniorské aktivity
a klubová setkávání budou
možná jen s ohledem
na aktuální epidemiologickou
situaci a vládní nařízení.

Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu
tel. 728 616 492
11. 11. /čtvrtek/ 10.00 hodin
Kafíčková společnost s trénováním paměti – malý sál CSS
Kavárnička s němčinou, foto CSS

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

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu
tel. 728 366 951
Program naleznete na webové
stránce www.centrumjablonec.cz
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – Kardio Jablonec
Cvičení na podložkách, foto CSS

Klub seniorek při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu
tel. 605 535 987
25. 11. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Vánoční tvoření s adventním
posezením, zveme i ostatní
veřejnost – velký sál, potvrzení
o bezinfekčnosti a roušky s sebou

Klub seniorů při STP MO 2
Informace u vedoucí klubu
tel. 720 623 595
9. 11. /úterý/ 13.00 hodin
Klubové setkání, jen pro členy –
jazykovka CSS

Informace, vzdělávání, výlety, zájezdy, společenské a pohybové aktivity, celodenní klub a prostor pro
setkávání seniorů.

Ve dnech 1.–5. září 2021 se zúčastnilo 24 členů Kardia každoročního
zářijového soustředění, tentokrát
v oblasti Kokořínska. Byli jsme
ubytováni v motelu Svatého Kryštofa v Tupadlech. Každé ráno byla
půlhodinová rozcvička, kterou
vedla naše fyzioterapeutka. Po snídani jsme vyjížděli na turistické
výlety, které byly velmi pečlivě
připraveny členy výboru Kardia.

Informace u vedoucí klubu
tel. 723 510 256
3. 11. /středa/ 13.00 hodin
Kolem Bílé sovy do cukrárny
Kafíčko, odjezd z konečné tram.
v Jbc

24. 11. /středa/ 14.00 hodin
Beseda s Lubošem Wejnarem
o dopravě nejen v Jablonci n. N.
– velký sál CSS

Informace z Centra sociálních
služeb

Soustředění TJ Kardio
Jablonec n. N.

Senioři ČR Jablonec

10. 11. /středa/ 14.00 hodin
Hudba k tanci i poslechu
– velký sál CSS

■ Aktivní věk

Informace k aktivitám, případně
k platným opatřením, získáte
v kanceláři volnočasových aktivit,
tel. č. 728 616 492, e-mail: volnocasoveaktivity@centrumjablonec.cz,
na webu centrumjablonec.cz nebo
na facebookovém profilu organizace.

18. 11. /čtvrtek/
Výlet, Minimuzeum skleněných
betlémů Železný Brod, bližší info
na uvedeném telefonním čísle

Rekondiční pobyt v Sezimově Ústí
je přeložený na srpen 2022.
Soustředění TJ Kardio, foto TJ Kardio

Podařilo se jim časově skloubit varianty tras podle výkonnosti členů,
jejichž věkový průměr je 77 roků.
Navštívili jsme nejkrásnější místa
oblasti Kokořínsko, první den jsme
si prohlédli hrad Houska a absolvovali jsme kratší trasu v blízkosti
motelu. Další den jsme procházeli
oblastí Želíz se zajímavými místy
jako Harfenice, Sfinga a Čertovy
hlavy. Třetí den jsme navštívili pískovcovou oblast s hezkými útvary
jako Obří hlava, Žába a Švédský
val. Součástí trasy byl i nejtěžší
úsek celého soustředění v místě
zvaném Bludiště, kde bylo nutné
zdolat pískovcovou stěnu s nepatrnými výstupky pro stoupání a nutností využít ukotveného řetězu pro

zdolání výstupu. Čtvrtý den jsme
prošli oblastí se známými místy,
jako jsou Pokličky, Boudecký mlýn
a Jestřebické pokličky. Poslední
den jsme se zastavili v Zahrádkách, cesta k zámku vedla Peklem
s čertovskými výjevy. Celý výlet
provázelo krásné slunečné počasí,
denně jsme ušli složitým terénem
pískovcové oblasti kolem 7 km. Po
návratu z túry a krátkém odpočinku jsme absolvovali různé nenáročné venkovní soutěže. Soustředění se jako každý rok zúčastnila
doktorka Jana Nosková, která měla dohled nad naším zdravotním
stavem, jako každý rok provedla
vyšetření všech účastníků. Soustředění splnilo svůj účel po všech
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Klub seniorů při STP MO 3
Informace u vedoucí klubu
tel. 739 550 083
Každou středu od 10.00 hodin
Klubové dopoledne, pouze pro
členy – cvičebna CSS
18. 11. /čtvrtek/
Výlet Liberec, muzea, pouze pro
členy
stránkách a prověřilo zdatnost členů TJ Kardio, která byla odvislá od
roční covidové přestávky. Děkujeme
Libereckému kraji, statutárnímu
městu Jablonec nad Nisou i Centru sociálních služeb v Jablonci
nad Nisou. Finanční příspěvky
nám umožňují přípravu každoročního soustředění i dalších aktivit
v průběhu roku.
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Víme, čím žil Jablonec před 100 lety
Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

Ukrajina a Podolsko. Povstalecké hnutí je spojeno s Petljurovými jednotkami. Sovětští úředníci prchají. Ukrajinské selské oddíly obsadily
část železnice Kyjev–Kowel.

1. listopadu 1921, 300, strana 1, R

Soudní humor. Žalující strana k obžalovanému: Vy jste prý řekl, že je moje žena stará dračice, čarodějnice a zmije! Je to pravda? – Pravda
to je, ale neřekl jsem to.

Praha. Smíchovský Národní dům. Proběhl zde
sjednocovací kongres všech sekcí KSČ pod jediné centrální vedení. Zúčastnilo se přibližně
400 delegátů.

2. listopadu 1921, 301, strana 4, 5, V
Inzerát. Otevřete oči! Drama o šesti aktech –
sexuální osvětový film s dramatickým dějem
hraje Kino invalidů od 5. listopadu.
Jablonec. Náš hřbitov byl o Dušičkách cílem
tisíců občanů. Počasí bylo příznivé. Navzdory
těžkým časům bylo jen málo hrobů bez výzdoby. Spojené jablonecké pěvecké sbory věnovaly
zesnulým několik smutečních písní za účasti
velkého počtu posluchačů. Osvětlené hroby nabízely zejména večer úchvatný pohled. U hlavního vchodu byly umístěny kasičky na dary pro
chudé školáky.
Jablonec. Vepřové maso bez lístků – ve čtvrtek
od 9 do 11 h v městském výseku za cenu 20 K/kg.
Zákazníci nechť si přinesou papír na zabalení!
Krkonoše. V posledních dnech silně sněžilo
a foukalo. Napadlo již 30 cm sněhu.

3. listopadu 1921, 302, strana 5, V
Jablonec. Z divadelní kanceláře. Dnes se hraje
Bitva motýlů od Sudermanna. Roli Růženy hraje slečna Alma Molliková – nová členka souboru. V sobotu 12. 11. se bude poprvé konat od 10
hodin večer noční představení: uvidíme vídeňskou umělkyni Annemarii Hegerovou a známého komponistu Bélu Laszkyho.

8. listopadu 1921, 312, strana 8, V
Inzerát. Kino Fortuna uvádí mravnostní drama Zničila mne žena s Erichem Kaiser-Tietzem
v hlavní roli. Vysoce napínavý děj přímo ze života. Dětem a mladistvým co nejpřísněji zakázáno. Hraje se 10. a 11. 11. 1921.

15. listopadu 1921, 314, strana 5, V
Jablonec. Včerejší jarmark byl pro obchodníky zklamáním. Návštěvníků bylo málo. O pánské látky byl malý zájem, žádalo se zimní prádlo a trikotáž. Poptávka byla také po botách,
méně po střižním zboží. Jako obvykle tržili nejvíce cukráři. Obsazeno bylo 260 stánků. Dobytčí trh: nabízelo se 18 koní a 4 podsvinčata,
prodáni byli čtyři koně a všechna prasátka.
Prosba k ušlechtilým filantropům. V Rádle prosí o pomoc paní Hübnerová, matka šesti dětí ve
stáří od jeden a půl roku do 12 let, jejíž manžel
je již tři roky nemocný a před rokem zcela
ochrnul. Paní prosí i o malé dárky nebo o staré
šatstvo a věci. Obecní výbor v Rádle žádost paní Hübnerové potvrzuje, protože sama leží
v nemocnici a nemůže si nic vydělat. Rodina žije v těch nejnuznějších poměrech. Dary můžete poslat přímo do Rádla nebo do redakce.

18. listopadu 1921, 317, strana 2, 4, 5, R, V
Sychrov. Dr. Alan Rohan prohlašuje, že nejedná
s žádnými svými anglickými příbuznými o prodeji svého majetku, jak píše České slovo. Nemá
anglické příbuzné a svůj majetek prodat nehodlá.
Jablonec. Dar. Továrník Heinrich Hoffmann
věnuje na památku své zesnulé manželky Josefiny 1 000 K na vánoční nadílku pro chudé děti
a stejnou částku Městskému domu pro matky
a kojence.
Jablonec. Německý alpský spolek v Jablonci
pořádá spolu s libereckým Spolkem zimních
sportů přednášku s diapozitivy s názvem Zimní
krása Krkonoš ve velkém sále liberecké tělocvičny. Přednáší Dr. Kuhfahl z Drážďan. Výtěžek
bude věnován na stavbu nové horské boudy na
Jínonoši.

25. listopadu 1921, 324, strana 5, V
Jablonec. U firmy Carl Gewis, výroba celuloidu
a kovového zboží, včera vypukla stávka. Zúčastní se celé osazenstvo, cca 100 osob. Nedávno se
shodli dělníci s majitelem na novém mzdovém
tarifu, ale Odborový svaz kovodělníků s tím nesouhlasil, protože dohodu nesignoval. Intervenci odborů však pan Gewis odmítl.

Černá kronika. Nájemníci se ukázali jako zloději. Číšník Johann Dressler a jeho družka,
26letá Hedvika Teschny, zmizeli 12. 11. v noci.
Vzali s sebou peřinu, dva polštáře v bílém povlečení, prostěradlo a ubrus, vše v ceně 1 080 K.

Jablonec. Sport. Mezinárodní zápasy v řeckořímském stylu v hotelu Geling. Dnes uvidíme
velmi zajímavý zápas MacDonalda ze Skotska
proti Josefu Smejkalovi z Prahy. Skot je zvláště
na podlaze velmi agresivní a nebezpečný.
Pěkné zápasy se očekávají i u dalších borců:
Solar × Voglhuber a Hissmann × Altmann.

17. listopadu 1921, 316, strana 1, R

26. listopadu 1921, 325, strana 2, R

Praha. Z poslanecké sněmovny. Dr. Beneš promluvil o maďarské otázce. Vyřešení habsburské
otázky umožní normální vývoj Evropy. Českopolská smlouva odstraní další zbytečné potíže.
V principu podporujeme politiku nevměšování
a akci pomoci hladovějícímu Rusku.

Údolí Horní Kamenice. Sbírky na pořízení nové
sanitky se zúčastnil velký počet dárců: ochotníci ze Smržovky darovali 134 K, místní skupina
sklářů z Maxova a Josefova Dolu 200 K, zaměstnanci lesů 150 K, spolek Salam Aleikum
50 K, Sdružení hostinských v údolí Kamenice
100 K, skláři 50 K, Klub turistů 220 K, kuželkáři 40 K, firma Karl Riedel 1 000 K, rezervní fond
firmy Riedel 800 K a mnozí další. Celkem se vybralo 21 378 K.

Inzerát. Kino Metropol hraje pohádkové drama
Malý Muk od 9. do 11. 11. a veselohru Vítězný
boxer.

Inzerát. Kartářka. Sděluji svým váženým zákazníkům, že již nebydlím v Zelené ulici 4, ale
v Plynární 4, 1. patro, dveře 3.

9. listopadu 1921, 308, strana 1, 5, R, V

30. listopadu 1921, 329, strana 10, V

Praha. Rozkaz prezidenta republiky. Důstojníci, poddůstojníci a vojáci! Byli jste povolání
k ochraně republiky. Splnili jste svou povinnost
s radostí a účelu bylo dosaženo. Mobilizace
ukázala, že je naše armáda demokratická a že
se můžeme na ni spolehnout. Ochránili jste
právo republiky! TGM.

Rozhledna na Černé studnici vyprojektovaná
architektem Robertem Hemmrichem oslavila
v srpnu 1921 již 16 úspěšných let od svého otevření

Inzerát. Velká zabíjačka. Hostinec Německý
dům pořádá ve čtvrtek 1. 12. zabíjačku. Dopoledne ovar, odpoledne a večer jitrnice a pečínka. Zve váš oddaný August Timpel.
R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

■ Znáte – víte – tušíte aneb Architektura Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha
V letošním roce si připomínáme 150 let od
narození architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha. Oba rodáci významně
ovlivnili stavební vývoj našeho města, a proto se i městská knihovna rozhodla téma letošní vědomostní soutěže Znáte – víte – tušíte věnovat architektuře těchto osobností.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna soutěžní otázka.

mestojablonec.cz/cs/knihovna-pro-deti/pro-zabavu/ soutezte-s-nami/
Správná odpověď z říjnového kvízu: Městský
dům č. p. 407 v Jablonci nad Nisou navrhl architekt Robert Hemmrich v roce 1908 ve stylu

geometrické secese. Kromě obchodů a bytů zde
byla i hojně navštěvovaná kavárna Café Habsburg, která měla v průběhu dalších let různá
pojmenování. Od 60. let 20. století dostala nový
název, pod kterým si ji pamatuje většina z nás,
kavárna Jizera.
Výhercem kvízu za říjen 2021 je čtenářka
Iveta Slavíková.

Otázka na listopad
Na ni mohou čtenáři odpovídat prostřednictvím webových stránek knihovny v sekci soutěží, tentokrát do 15. listopadu. Vyhodnocení každého kola proběhne losováním ze správných
odpovědí. Soutěží se o drobnou cenu.
Ceny do soutěží knihovny byly pořízeny z finančního příspěvku kanceláře primátora statutárního města Jablonec nad Nisou. Více informací získáte na webové stránce: https://knihovna.

Foto Graphis
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K vynikajícím ukázkám Hemmrichovy pozdní
geometrické secese v Jablonci nad Nisou patří
dvě velmi podobné rodinné vily, které byly postaveny pro bratry Josefa a Maxe Jägerovy, jejichž firma se zabývala výrobou bižuterie. Stavby
můžeme obdivovat:
a) v ulici Bezručova
b) v ulici Průmyslová
c) v ulici 28. října

jablonecký měsíčník

listopad 2021

Rok moderní architektury nejen v Jablonci
Péče o stavby moderní architektury

Kdo z nějakého důvodu nestihl navštívit
kulturní akce spojené s letošními jubilei významných architektů, má stále možnost toto
opomenutí do konce roku napravit. Pro
všechny zájemce bude v listopadu připraven
zajímavý tematický večer o architektuře,
navštívit mohou i ojedinělou výstavu věnovanou významným stavebním dílům naší
novodobé historie.

Od secese k dnešku
Letošek se stal v České republice neoficiálním
rokem české moderní architektury. Připomínáme si totiž 150. výročí narození Jana Kotěry,
který je považován za jejího zakladatele. Při této příležitosti se v Jízdárně Pražského hradu
koná rozsáhlá výstava Česká architektura od
secese k dnešku. Její návštěvu lze doporučit
každému, kdo se chce přehledně a názorně seznámit s vývojem novodobé architektury v našich
zemích od konce 19. století až do současnosti.
Mezi nejvýznamnějšími tvůrci moderních staveb najdeme na výstavě také jabloneckého rodáka, architekta Josefa Zascheho.

Přednáška Zdeňka Lukeše
Letošní rok byl v našem městě ve znamení architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha. Konala se výstava v Městské galerii MY,
proběhly slavnostní koncerty, odhalena byla
pamětní deska Roberta Hemmricha. Závěrečnou kulturní akcí bude večer s přednáškou histo-

Památník architekta Leopolda Bauera na náměstí
v Krnově. Dočká se podobné pocty Josef Zasche
v Jablonci nad Nisou?

rika architektury Zdeňka Lukeše. Tento vyhlášený odborník a oblíbený popularizátor moderní architektury nám tentokrát přiblíží osobnost
Jana Kotěry a jeho spolupracovníka a přítele
Josefa Zascheho. Tematický večer připravila
Městská galerie MY a bude se konat ve čtvrtek
25. listopadu od 18 hodin v sále Základní umělecké školy v Jablonci v Podhorské ulici 47.
Návštěvníci budou mít možnost získat jubilejní tiskovinu, která vyjde v limitovaném počtu k letošnímu výročí jabloneckých architektů
a bude obsahovat materiály věnované Josefu
Zaschemu a Robertu Hemmrichovi.

Loučení s rokem moderní architektury můžeme
zakončit přáním, abychom především věnovali
praktickou péči stavbám architektů, o nichž byla v letošním roce často řeč. Tím jim můžeme
prokázat ještě větší úctu, než pořádáním výstav
a zřizováním pamětních desek či památníků.
Z opravených historických staveb má dlouhodobý užitek celé město i jeho obyvatelé. Proto je
třeba si cenit citlivé opravy každé historické budovy. Za připomínku stojí obnova secesní fasády městského domu v Korejské ulici 1971/17,
který stojí v důležité lokalitě někdejšího jabloneckého zahradního města s mnoha stavbami
Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha. Oprava
získala ocenění Libereckého kraje. Příkladná je
i soustavná péče starokatolíků o secesní kostel
Povýšení svatého Kříže včetně jeho okolí. Doufejme, že i Zascheho římskokatolický kostel se
dočká citlivějšího zacházení a navrátí se mu
důstojný vzhled. Že se věž kostela nezmění
v anténní stožár, podobně jako Hemmrichova
rozhledna na Tanvaldském Špičáku. Že ustanou
neodůvodněné snahy stavět v okolí Zascheho
kostela, ačkoliv je Jablonec městem mnoha
proluk.
Architektům Josefu Zaschemu a Robertu
Hemmrichovi vděčíme za to, že našemu městu
dali punc jedinečnosti. Proto bychom se k jejich
stavbám měli ve vlastním zájmu chovat s potřebným respektem.
(JS / MGMY)

■ Jablonecké maličkosti LXIII.

Mšenská Pieta
Pramálo zůstalo ze starého Mšena: jen pár
domků, kostel, svatoanenská kaplička, mohutný dub – a Mšenská Pieta. Ta působí před
panelovým domem v Mozartově ulici jako
posel z jiných světů. Posel ze zaniklého světa
mšenských Hübnerů.

zději zde obchodoval se sklem. Byl to on, po
kom bylo původní Kittelovo hospodářství přejmenováno na Hübnerhof. Lilieho vlastivěda
zaznamenala, že Hübner proslul tím, že za
bramborové války roku 1778 občerstvoval

Hübnerové bývali opravdu velmi tradičním rodem na celém Jablonecku. Nebylo snad v jizerskohorském podhůří vesnice, kde by se nějaký
ten Hübner nenašel; jejich předkové sem přišli
již v 17. století a v různých rodových liniích se
zde rozvětvili do pořádně košatého stromu. Za
hlavní Hübnerovskou dynastii ve Mšeně byla
považována ta, která sídlila v tzv. Hübnerhofu
čili Hübnerově dvoře, poměrně výstavném domě,
který později nesl č. p. 57 a stával na křižovatce
dnešních ulic Mozartova a Palackého. V tomto případě šlo o Hübnery, kteří se do Mšena přestěhovali ze sousedního Jablonce v roce 1775 a stali
se zde velmi úspěšnými a uznávanými. Několik
Hübnerů bylo mšenskými rychtáři a poslední
obyvatel Hübnerburgu – Karl Hübner, byl velký
dobrodinec mšenské obce, který rodovou usedlost nakonec odkázal zdejším sirotkům.
A právě Mšenská Pieta je jedinou památkou
na staré Mšeno a zdejší rychtáře Hübnery. Pískovcovou sochu Panny Marie s mrtvým Ježíšem,
výjev nejčastěji označovaný jako Pieta, nechal
v roce 1786 u cesty do Rýnovic postavit Johann
Josef Hübner. Vztyčil ji na pozemku svého tchána a bývalého mšenského rychtáře Johanna
Josefa Kittela, který byl především široko daleko proslulým brusičem kamenů. A byl to právě
tento Kittel, kdo nechal postavit usedlost č. 57,
v níž do roku 1781vykonával svoje řemeslo
i rychtářský úřad. Po jeho smrti rychtářské právo převzal jeho zeť Johann Josef Hübner, který
jej vykonával až do roku 1808, kdy zemřel.
Johann Josef Hübner se narodil roku 1752, ve
Mšeně zprvu působil jako kovářský mistr a po-

Kresba Petr Ferdyš Polda
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u svého dvora rakouské vojáky, což přímo na
místě ocenil i kolem projíždějící císař Josef II.
Pieta je pojata jako velmi členité dílo. Na dvou
nižších hranolovitých podstavcích stojí krychlový sokl s ozdobnými plochami. Na něm je umístěn
rokokový postament zakončený nahoře i dole
vinutými šneky volut, mezi těmi spodními je
vytesán letopočet 1786 a uprostřed je pak barokně pojatý nápis MARIA. Na každé ze stran
postamentu je vytesán nějaký symbol: dekorativní rokokový list vepředu, vinný hrozen a piniová šiška po stranách a mušle na straně zadní. Na římse postamentu bývaly umístěny ještě
dvě sošky andílků, jejichž hlavičky končily
zhruba v úrovni nohou Panny Marie. Původní
andílky zachytil na své kresbě z roku 1962 jablonecký etnograf Josef V. Scheybal, po roce 1990
byli ovšem ukradeni a následně se ztratily i jejich repliky pořízené městem Jablonec nad Nisou roku 2002. Bez andílků, kteří podstatně rozšiřovali horní část díla, je dnes tvar celé Piety
jaksi pokřivený a nevyvážený. Nad postamentem ční ještě jeden menší sokl ozdobený akantovým listem a teprve na něm je umístěna socha Piety. Ta představuje sedící postava Panny
Marie s mrtvým Ježíšem Kristem v náručí; zajímavé je, že obě postavy jsou poměrně nesourodé – Ježíš působí podstatně menší, než by měl
být, zato je znázorněn jako výrazný svalovec.
Lidový kameník, který Mšenskou Pietu vytvořil, není dnes již bohužel znám. Ale dívám-li
se na Pannu Marii Karlovskou stojící dnes před
jabloneckým kostelem sv. Anny a vytvořenou
roku 1773 turnovským kameníkem Janem
Chládkem starším (1742–1788), musím říci, že
zde vidím určitou podobnost. Je tak možné, že
se rychtář Hübner inspiroval v sousedním
Jablonci a Pannu Marii coby ochránkyni svého
rodu i celého Mšena objednal u tohoto českého
kameníka v Pojizeří jen dva roky před jeho
předčasnou smrtí.
Marek Řeháček
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Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/
Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

nout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto

územního samosprávného celku. Níže uvedená
sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto ustanovením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele.

li původcem minima směsného odpadu – jednou měsíčně vyvážená 80l popelnice byla často
poloprázdná. Nyní si musí povinně pořídit nádobu o velikosti 120 l a nechat si ji vyvážet 2× týdně, či 240litrovou nádobu se svozem 1× týdně.
Pokud nepřestanou třídit, bude od nich odvážen
prázdný vzduch a produkce emisí se zbytečně
zvýší. Jestliže na třídění rezignují, tak systém zapůsobí zcela opačně s proklamovaným účelem
vydávané vyhlášky a množství směsného odpadu naroste. Každopádně doposud platili 1 168 Kč
ročně, od příštího roku to bude 9 984 Kč.
Jaroslav má v centru bytový dům. Využívá
nádobu o 120 l při svozu 1× týdně. Vystačí pro
12 lidí, všichni poctivě třídí. Od ledna 2022 je
povinen navýšit kubaturu či svoz na dvojnásobek. Z ekonomického hlediska to znamená trojnásobné navýšení ceny za svoz, o pošramocené
motivaci k třídění nemluvě.

Efektivní systém musí vycházet ze skutečných
informací. Moderní obce v ČR to dělají takto:
Každá popelnice je za pár desítek korun elektronicky označena. Popelářský vůz při svozu popelnici zváží, městem vysoutěžená firma váhu
ve vozech má. A město provozuje informační
systém, který vám vystaví účet dle skutečné váhy vyvezeného obsahu. Paušálním poplatkem
se řeší pouze barevné nádoby na tříděný odpad.
Odnášíme si nějaké ponaučení? Jaroslav
s Markem jistě ano, zaplatí v součtu o 15 594 Kč
ročně víc za svoz vzduchu v prázdných nádobách. I díky jejich příspěvku je plánovaný výběr
v kolonce „příjem od občanů“ v oblasti odpadového hospodářství v příštím roce o 20 milionů
větší oproti roku letošnímu. A tak volič může
zvážit, do nádoby jaké barvy vhodí volební lístky se jmény zástupců této koalice.
Jaroslav Šída, Vladimír Opatrný – Piráti

Třídíš? Zaplatíš
Na červnovém zastupitelstvu byly schváleny
dvě odpadové vyhlášky. Co to mj. pro občany
města znamená? Všechny jablonecké domácnosti (5 500) musí nově registrovat stávající popelnici. Dále nový systém nakládání s odpadem
povede k dramatickému navýšení ceny, nárůstu produkce směsného odpadu a většímu počtu
najetých km při svozu. A největší ránu dostanou ti, kteří se naučili poctivě třídit.
Přístup města byl dosud liberální. Sám občan
rozhodl o velikosti nádoby na směsný odpad
a důsledným tříděním se vyhnul jejímu brzkému naplnění. S novou vyhláškou ovšem nastupuje systém tvrdě regulační s povinnou nádobou minimálně 60 l.
Oba následující příklady jabloneckých občanů
vychází ze skutečnosti a doloží, proč je vyhláška
špatně. Marek je majitelem nemovitosti, kde
bydlí 13 členů. Všichni dosud poctivě třídili a by-

Třídíš? Šetříš své místo k životu
Jak už jsme mnohokrát říkali, k vydání OZV
město přistoupilo na základě nové legislativy –
a zastupitelé vyhlášku schválili. Při její tvorbě
jsme volili ze dvou variant – jít cestou paušálního poplatku za osobu nebo zvolit poplatek za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Zvolili jsme druhou variantu a svázali ji
s kapacitou 60litrové nádoby za občana a měsíc. Stejnou cestu jako Jablonec jdou např.
Karlovy Vary, Fulnek nebo Bohumín. V sousedním Liberci mají roční poplatek 720 Kč/osoba/rok, v Turnově 660, v Semilech 800 korun.
Nejen v Jablonci se tedy bude platit za odpad,
jak to prezentují kolegové.
Je chvályhodné, že nájemníci domů Marka
a Jaroslava příkladně třídí. Je však s podivem,
že v Markově domě i při důsledném třídění stačí
13 lidem na celý měsíc jedna 80litrová nádoba.
To znamená, že každý vyprodukoval měsíčně
něco málo přes 6 l odpadu, přičemž jablonecký

denní průměr je 2–3 l, v paneláku 4–5 l. Skutečně Markovi nájemníci třídí tak dobře nebo
jen odkládají svůj odpad jinam, kde to pak platíme všichni? Pokud třídí tak dobře, pak by měli Jablonečany školit.
Občané Jablonce totiž obecně třídí dobře už
teď, avšak stále směsný komunální odpad tvoří
52 % celkového množství odpadu, jen 37 % z toho je tříděný, zbytek velkoobjemový. A před námi všemi stojí velký úkol – tříděný odpad by
měl totiž postupně tvořit 60, pak 65 a nakonec
70 % všeho produkovaného odpadu, a to už
v roce 2035!
Pokud mohu poradit, pak Marek by pro svých
13 nájemníků mohl zkombinovat nádobu 120
a 80 litrů s vývozem jednou týdně. Zaplatil by
pak 8320 Kč. Jaroslav zase může zvolit pro 12
lidí nádobu o kapacitě 340 l s vývozem 2× do
měsíce a celkem zaplatí 7 072 Kč. Každý Jablonečan za likvidaci odpadů ze své peněženky

průměrně měsíčně vydá 50 korun. Je to opravdu tak moc?
Faktem je, že lidé zaplatí za odpad více.
Faktem ovšem také je, že odpad, i ten vytříděný,
se prostě nevypaří. Musí se odvézt a zpracovat.
A to něco stojí. Obyvatelé Jablonce si zvykli velmi správně odkládat bio nebo nebezpečný odpad do kontejnerů, které město několikrát do
roka na různá místa rozmisťuje. Správně odváží olej a velký elektroodpad do sběrných dvorů.
To vše zdarma – platí město. Když si své odpady zaplatí lidé, může město ušetřené peníze investovat do oprav škol, školek, ulic, chodníků,
sportovišť, do údržby a výsadby nové zeleně
apod. Ale také za ně může nakoupit další kompostéry i nádoby na tříděný odpad a přistavit je
přímo před vaše dveře. To stojí za zamyšlení, co
říkáte.
Milan Kouřil,
náměstek

ria z Prahy. Poděkování za dlouholetou krásnou
spolupráci a velkou podporu, které si velice vážím, patří zástupcům našeho města, všem rodičům s jejich dětmi, kolektivu mateřské školy
Mšeňáček a její ředitelce Evě Tuhé, dlouholetým jabloneckým sponzorům Nadaci Preciosa,
firmě Ligum a Nadaci Jablotron. V současné

době mají zpěváčci napilno. Na pozvání pražské společnosti by se měl sbor představit na
koncertě Musica Orbis Gloria, který je plánován na 6. a 7. listopadu v koncertním sále
Bohuslava Martinů v Lichtenštejnském paláci
na Malé Straně a v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
Věra Pokorná, sbormistryně

■ Došlo do redakce
Dětský pěvecký sbor Skřivánek slaví
35 let od svého založení
Dětský pěvecký sbor Skřivánek, z. s., z Jablonce nad Nisou si 19. listopadu připomene 35
let od svého založení. Na základě podnětu odboru školství byla tehdy vedením sboru pověřena učitelka mateřské školy Věra Pokorná z mateřské školy Mšeňáček, kde sbor působí do
dnes. Za dobu svého trvání se vystřídalo hodně
zpěváků, vystupovali na přehlídkách, benefičních koncertech, v rozhlase, televizi, festivalech
v Praze, Českém Krumlově, Karlových Varech
a Mariánských Lázních. Děti nahrály několik
CD a jejich pódiem jim byla Bertramka, Smetanova síň Obecního domu, divadlo Ungelt,
koncertní sál Bohuslava Martinů, Křižíkova
fontána, Kongresové centrum či kostel svatého
Mikuláše. V zahraničí děti reprezentovaly své
město v Itálii, ve Španělsku, v Chorvatsku, v Německu, ve Francii a ve Vídni. Dlouhodobou
spolupráci má sbor s magistrátem statutárního
města Jablonec nad Nisou, s Krajským úřadem
LK, s OO ČUS Jablonec nad Nisou, se společností RAUL, s Prahou, s Vídní, s německou společností Music & Friends a s Musica Orbis Glo-

Foto archiv DPS Skřivánek
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Tímto tempem energeticky úsporným městem nikdy nebudeme
Materiál Jablonec nad Nisou – energeticky úsporné město II, který v červnu předložil zastupitelstvu náměstek Kouřil, aby jej zase stáhl k dopracování, jsem kritizoval v zářijovém čísle.
V reakci se náměstek Kouřil rozepsal, že Jablonec je energeticky úsporným městem a ten
projekt má zařídit, aby jím zůstal. A materiál
neopravil a v září nepředložil.
Zatím město se svým majetkem nehospodaří
tak, aby bylo energeticky úsporné a předložená
podoba projektu by na tom moc nezměnila. Co
města v Evropě i u nás dělají pro to, aby energií šetřila co nejvíc, a Jablonec to nedělá a náměstkem Kouřilem předložený materiál s tím
také nepočítal?
Prvním krokem je důsledný energetický management provozu budov, který sleduje parametry budov i uživatelskou zkušenost a spokojenost a navrhuje nejen jaké vybrat spotřebiče
a dodavatele energií, ale i kde iniciovat staveb-

ní úpravy a propojit úspory energie se zlepšením provozu. Pokud by byla zohledněna zkušenost uživatelů, nestalo by se, že v bazénu je i po
rekonstrukci zima, nebo že vzduchotechnika
ve škole na Šumavě půl roku neúnosně hlučí
a nikdo to neřeší.
Druhým krokem je kvalitní projekce a dozor
rekonstrukcí a novostaveb. Dnešní metody projektování (BIM) umožňují modelovat a zvažovat velké množství variant už ve fázi studie. Je
třeba řešit nejen zateplení, ale i řízené větrání
s rekuperací (nutné, aby se úspory nepustily
okny ven, a přitom byl uvnitř zdravý vzduch),
vnější stínící prvky (v létě sníží nároky na chlazení) a u novostaveb a větších přestaveb i tvar
budovy (poměr ochlazovaných povrchů k celkovému objemu). To vše je možné modelovat
v řadě variant a volit optimální řešení. To je ale
sci-fi v situaci, kdy se třeba v pavilonu urgentní
medicíny vymýšlela elektroinstalace až za prů-

běhu stavby. Když město nedokáže samo dobře
modelovat možnosti rekonstrukce a nechává to
na externí firmě v rámci EPC, je výsledek řešení výhodný pro zhodnocení peněz té firmy, ale
už ne tolik pro dlouhodobou úsporu města.
Kromě úspor je třeba rozšiřovat využití obnovitelných zdrojů. Německý Freiburg dokázal
vyrobit z vlastních obnovitelných zdrojů všechnu energii potřebnou v jeho objektech a na provoz MHD už před víc než 10 lety. Praha na tom
pracuje. Jablonec je spokojen s kogeneračními
jednotkami spalujícími zemní plyn.
Mít v této oblasti malé ambice je dnes velký
ekonomický průšvih. V nejbližších deseti letech
nateče do úspor energie a obnovitelných zdrojů
z EU i soukromých firem obrovské množství
peněz – a to tam, kde budou připraveni. Jestli to
má být Jablonec, musí přepnout na o řád vyšší
rychlost.
Petr Klápště,
zastupitel za Společně pro Jablonec

Místo laciného teoretizování konáme
Materiál, který jsem v červnu předložil, byl výstupem pracovní skupiny složené ze zástupců
města a městské energetické společnosti. Úkolem pracovní skupiny bylo společně vyhodnotit
dosažené výsledky energetických úspor za období 2014–2020 a definovat si nové cíle a úkoly
pro následující období 2021–2027 ve vazbě na
nově připravovaný strategický plán.
Mezitím se na trhu s energiemi rozpoutalo
turbulentní dění, které má velmi významné do-

pady do ekonomiky. O tom se ostatně zmiňuji
i v úvodníku tohoto čísla. Proto je přirozeně namístě tento koncepční materiál doladit a více
v něm reflektovat aktuální vývoj. To však neznamená, že se v této oblasti neposouváme dopředu. Tak, jak je uvedeno v závěrečných doporučeních, k 30. září jsme skutečně podali žádosti o dotaci v programu EFEKT 2017–2021
na zpracování územní energetické koncepce
a zavedení systému hospodaření s energií v po-

době energetického managementu. Že kritika
zastupitele Klápštěho zcela ignoruje fakt, jakých pozitivních výsledků Jablonec v posledních letech dosáhl a stále dosahuje, je nejspíš
dáno jeho opoziční rolí. Sami dobře víme, že to
samozřejmě neznamená, že není co dál zlepšovat a posouvat se dynamicky dopředu. To však
nezajistí žádný koncepční materiál, ale činy.
A my konáme!
Milan Kouřil,
náměstek primátora pro ekonomiku

■ Podněty jabloneckých občanů
Parkování v ulici Na Úbočí
Ulice Na Úbočí, věčný problém s parkováním.
My řidiči jsme trestáni za to, že máme auta,
používáme je a také chceme večer mít kde zaparkovat.
Dennodenní stres – budu mít kde? Před nedávnem bylo slíbeno, že v naší ulici vzniknou
novým označením parkovací místa. Všichni
jsme se těšili. A co se nestalo? Místo nových
míst ubylo nejméně 17. A proč? Protože se namalováním žlutých čar, které nikdo nepochopil, zakázalo několik stání. A pevně věřím, že se
to bude městskou policií důkladně kontrolovat,
případně pokutovat. A až přijde zima a s ní
sníh, bude se muset dodržovat při chodníku zákaz stání za sněhu.
Bylo nám před časem slíbeno, že se zde udělá na nevyužité ploše parkoviště a nic. Zato si tu
vesele parkují služební dodávky, které zabírají
i dvě místa pro osobní vozy. Je to denně stres,
kdeže tedy můžeme parkovat. Hodně si večer
rozmyslíme, jestli můžeme odjet třeba někam
za kulturou, protože se nebudeme moci kam
postavit. Okamžitě bude uvolněné místo zabráno jiným autem.

Revizi dosavadního způsobu parkování vozidel
na sídlišti v ulici Na Úbočí vyvolaly několikaleté stížnosti rezidentů, kteří poukazovali na
časté porušování svislých dopravních značek
Zákaz stání s dodatkovými tabulkami Za sněhu. Častá oznámení řešila i městská policie.
Dalším důvodem k revizi byl fakt, že obyvatelé
využívali jeden jízdní pruh dvouproudé obousměrné komunikace k podélnému stání, aniž
by takové parkování bylo vyznačené. Silniční
zákon říká, že při stání na vozovce musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh o šířce tři metry pro každý směr jízdy. Vozidla stála také
v rozhledových polích směrových oblouků,
přechodů pro chodce a křižovatek, což výrazně
snižovalo bezpečnost a obyvatelé tento stav
právem kritizovali.
Proto nechalo oddělení správy komunikací
dopravní situaci odborně posoudit, autorizovaný dopravní inženýr zpracoval projektovou do-

kumentaci, kterou schválil silniční správní
úřad a Dopravní inspektorát Policie České republiky v Jablonci nad Nisou. Cílem projektu
bylo legalizovat podélné stání na vozovce, zachovat ve stísněných úsecích obousměrný provoz po jednopruhové komunikaci a vytvořit výhybny, zpřehlednit místní provoz vodorovným
a svislým dopravním značením, rozšířit Obytnou zónu s rychlostí 20 km/hod. na celé území,
celoplošně zavést přednost zprava a odstranit
závadné úpravy provozu. Tím se snížila rychlost, parkovat se smí jen na vyznačených stanovištích a bezpečnost se zvýšila.
Legální parkovací místa neubyla, naopak.
Původně zde bylo 120 legálních kolmých parkovacích míst a cca 60 „divokých“ podél komunikace (tedy celkem cca 180 stání), nově je v ul.
Na Úbočí celkem 173 legálních parkovacích
stání v souladu s předpisy. Vliv na počet zaparkovaných vozidel bude mít však také to, jak
úsporně se podaří řidičům parkovat v podélných parkovacích pruzích, které jsou flexibilnější než pevně určená podélná parkovací stání.
Martin Křivanec,
odd. správy komunikací

Ivetou Bartošovou, Ladislavem Štaidlem, Rudolfem Roklem a dalšími předními českými
zpěváky a umělci.
Jan Žižka byl také spoluzakladatelem jazzrockového Pražského výběru Michaela Kocába.
Zavzpomínal na Karla Gotta nejen jako na velkého profesionála a celosvětově uznávaného hudebníka, ale také jako na esoterika, znalce historie a politiky s širokým rozhledem, který by
mu mohl závidět leckterý akademik. Nevyhnul
se ani osobním dotazům ohledně svého poměrně negativního vztahu k českému bulváru a své
osobní vazbě k Dominice Gottové, který navázal v jejich 16 letech. Celou besedu proložila
zpěvem manželka Jana Žižky Olívie Žižková.

V jejím podání mohlo aplaudující a dojaté publikum mimo jiné vyslechnout písně Zvonky
štěstí a Včelka Mája. Sama pak zavzpomínala
na vznik své nejpopulárnější písně Evropo dýchej z roku 2016 a na herce Jiřího Krytináře,
který byl v posledních letech svázán právě
s Jabloncem na Nisou (kde zemřel v roce 2015)
a se kterým Olivie spolupracovala v rámci jeho
divadla. Na listopad připravuje Spolek Kokonín
obdobnou besedu se spisovatelkou Marií
Formáčkovou, která bude vzpomínat na herečky Helenu Růžičkovou a Zitu Kabátovou.
Všichni případní zájemci jsou předem zváni.
Jan Kopal,
předseda Spolku Kokonín, z. s.

O tom, že by se měla zachovat zeleň, nemůže
být řeč, protože zeleně je v Jablonci tolik, že už
přes ní ani není vidět.
Zdena Stránská

Odpověď Zdeně Stránské

■ Došlo do redakce
Jan Žižka besedoval v Kokoníně
V podvečer ve středu 22. září 2021 uspořádal
spolek Kokonín v prostorách restaurace Sokolovna v Jablonci nad Nisou-Kokoníně první letošní besedu pro místní občany. Hostem byl hudebník a bubeník Jan Žižka, který v minulém
roce vydal poutavou knihu svých memoárů přiléhavě nazvaných Zlatá éra s Karlem Gottem
aneb čtvrt století za zády Mistra. Kniha vydaná
v nákladu téměř 30 000 kusů je v současnosti
již téměř rozebrána. Přesto byla na besedě
k prodeji za sníženou cenu. Během řady dotazů
z publika rekonstruoval svou hudební kariéru,
během které spolupracoval nejen s Karlem
Gottem, ale také s Helenou Vondráčkovou,
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DVE¤E HYBNER.CZ
Dveﬁe obloÏka + klika od 2 750 Kã
PROTIPOÎÁRNÍ od 2 950 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ vch. do bytu sleva
Dveﬁe bílé od 890 Kã, posuvné,
Shrnovací, stavební pouzdra.
Okno 140*130 dvoukﬁídlé tﬁe‰eÀ
zánovní jen 2 350 Kã
Zamûﬁení, odvoz star˘ch dveﬁí ZDARMA
Palubkové dveﬁe od 2 850 Kã,
V˘prodej nov˘ch dveﬁí
sleva 50 % od 600 Kã
V˘prodej obloÏek nov˘ch 500 Kã–1 300 Kã
BAZAR dveﬁí, zárubní, v˘ﬁez zárubní
RELAX POD ST¤ECHOU
JÓGA PILÁTES
Posezení pro radost
novû ST, âT 15–19 sledujte FCB
R¯NOVICKÁ 31, tel. 604 404 861

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

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE
malování bytÛ, firem,
‰kol a panelov˘ch schodi‰È.
Tel.: 607 886 687
e-mail: first.r@centrum.cz

KOUPÍM BYT
v osobním vlastnictví, nebo druÏstevní
pﬁed rekonstrukcí,
i v zanedbaném stavu
za seriózní nabídku Vám pﬁedem dûkuji.
F. Mastník, tel.: 732 274 865

Jan Rejsek – PODLAHY
RÛÏová 29, Jablonec n. N.
Nabízíme
moderní vinylové dílce, tradiãní dﬁevûné
podlahy, pﬁíjemné koberce,
mûkãené PVC, komfortní korek.
Koberce pokládáme na podloÏku,
která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû
a tepelnû izoluje. Instalujeme ji napínáním
nebo dvojím lepením.
www.rejsek-podlahy.cz
mobil +420 724 119 523
AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
ve‰keré opravy vã. spolupráce
s poji‰Èovnami
prohlídka, diagnostika ¤J, údrÏba
(olej, filtry, svíãky, brzd. kapalina)
pneuservis, nové pneu
certifikované brzdové centrum ATE
antikorozní nástﬁik podvozku a dutin
www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín
BEZPLATNÉ KOMPEXNÍ FINANâNÍ SLUÎBY
Máte-li dotaz nebo problém
související s financemi (pojistky, hypotéky,
refin, úvûry, spoﬁení), ráda Vás pozvu do
kanceláﬁe v centru Jablonce a u kávy
spoleãnû probereme Vá‰ problém,
poÏadavek nebo zkontrolujeme smlouvy.
Prosím nejprve zavolejte
a domluvíme si vyhovující ãas
Moko‰ínová Monika, tel.: 604 209 202
Pracuji diskrétnû a s osobním pﬁístupem.
Mám certifikaci u âNB
– poji‰tûní, úvûry, investice, DPS
âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ
MYTÍ OKEN, DEZINFEKCE OZÓNEM
Tel.: 777 302 666
E-mail: ota@ok-uklid.cz
Web: www.ok-uklid.cz

ROLETY, ÎALUZIE, MARK¯ZY,
stínící technika CLIMAX
záruka 4 roky na v‰echny v˘robky.
Nyní zamûﬁení a doprava zdarma.
Mail: p.mikez@hotmail.com
Tel.: 604 719 539

LEVNEUBYTOVAT.CZ
tel. 739 369 308
Nabízíme levné ubytování
v pﬁíjemném prostﬁedí.
MOTOSERVIS – PNEUSERVIS
– ÚâETNICTVÍ
9. kvûtna 309/8,
Jablonec n. N.
Tel. 602 323 415, 603 195 404
Facebook: pneuvrba
Motoodtahovka
KOUPÍM POUÎITÉ
KOVOOBRÁBùCÍ STROJE
– soustruh
– frézku
– vrtaãku
– a jiné stroje na kov
Tel.: 604 549 515
Tel.: 605 891 390

TELEVIZNÍ DOTACE
Novasport 3, 4 a Eurosporty do Va‰í televize
MontáÏ nového satelitu u Vás zdarma
NemÛÏete mít satelit? Zprovozníme
televizi pﬁes internet s 50% slevou.
www.satelitnidotace.cz
tel.: 778 880 006
ÚZKOST, STRACH, TÍSE≈, DEPRESE,
BEZNADùJ?
Znáte tyto nepﬁíjemné pocity
a NECHCETE JE?
Nabízím odblokování emocí metodou
ACCESS BARS, NLP modality,
RU· metoda a léãebnou VISCERÁLNÍ
masáÏní terapii, také Ayurvédskou masáÏ,
Reflexní, Relaxaãní aromamasáÏ, Lávové
kameny, Lomi lomi aj.,
také DÁRKOVÉ vánoãní POUKAZY.
www.metoda-rus.cz
Pavlína Ráli‰ová, tel.: 722 937 996

REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTÒ
tel. 724 026 747, 603 422 043
www.abcremesla.cz
www.abc-rekonstrukce.cz
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

PRAV¯ ·VÉDSK¯ BRUSINKOV¯ DÎEM
v˘bornû chutná i léãí moãové cesty
s nízk˘m obsahem cukru
ideální pﬁíloha k letnímu grilování
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
AUTOPÒJâOVNA JBC Trans
Fiat Talento BUS, 8 míst – 999 Kã/den
Fiat Doblo, 5 míst – 799 Kã/den
Fiat Ducáto dodávka – 899 Kã/den
Tel. 736 636 585
MD-INTERIER
Perlová 8 (naproti policii, ul. 5. kvûtna)
e-mail: miloslavdrbohlav@tiscali.cz
tel.: +420 602 417 505
Prodej a montáÏe:
Ïaluzie, rolety, plise, ﬁímské rolety,
japonské stûny, mark˘zy,
venkovní Ïaluzie,
velk˘ v˘bûr materiálÛ
a barev dodavatelÛ KASKO,
BEMATECH, CLIMAX.
Prodej barev + tónování:
HET, HERBOL,
PNZ, COLORLAK.
V˘roba nábytku na míru.
TANEâNÍ KURZY – JARO 2022
Eurocentrum Jablonec nad Nisou
Pﬁihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance
pro mládeÏ i dospûlé pﬁijímáme neustále
na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz
Podrobné informace
o kurzech vám poskytneme
na telefonu 603 512 887.

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

Stanislav Vaistauer
604 324 433 • www.pilaservis.cz
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SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ
ELEKTROINSTALACE
Inteligentní elektroinstalace budov
Domovní silnoproudé a slaboproudé
instalace, mûﬁení a regulace
IT sítû, automatizace
Telefon: 775 594 377
Email: info@novotny-automation.cz
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Rybáﬁské potﬁeby v Jablonci n. N.
Tomá‰ Pﬁáda
Sokolí 276/29, Jablonec nad Nisou

Totální likvidace
skladov˘ch zásob
Slevy 40 procent
na ve‰keré zboÏí
(tj. pruty, navijáky, de‰tníky, kﬁesla, biÏuterie, atd...)

Tel.: +420 723 020 200, +420 483 312 093
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