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Není všechno zlato, co se třpytí
Za pár týdnů uplyne pět měsíců od mého nástu-
pu do funkce náměstka primátora pro ekonomi-
ku a majetek města. Ze soukromého sektoru
jsem vkročil do veřejné sféry, kde má všechno
trochu jiná pravidla, svůj čas a přirozený kolo-
běh. Přestože jsem se o politiku a správu věcí ve-
řejných intenzivně zajímal i před volbami, ně-
které záležitosti, které jsem viděl kriticky před
svým zvolením, jsem musel přehodnotit. Trpě-
livost sice není zrovna moje silná stránka, ale
pochopil jsem, že jít proti zdi zpravidla nemá
smysl. 

Vždy jsem si dával pozor, abych nikoho neoso-
čoval a nehodnotil jeho práci, aniž bych znal
všechny objektivní skutečnosti a informace.
Snažil jsem se druhou stranu pochopit. O to větší
šok mě na magistrátu čekal. Přestože by volení
politici měli mít stejný cíl i po volbách, a to prá-
ci pro občany města, agendu mi nikdo nepředal.
Byl jsem vhozen do vody a plaval jsem. Jako bý-
valý závodní plavec jsem to ale bral jako výzvu.
A po těch skoro pěti měsících už vím, že není
všechno zlato, co se třpytí.

Dva příklady za všechny jsou dluh a investice
města. Že má Jablonec nejnižší veřejný dluh
v historii, je jistě pozitivní, pokud k tomu ale ne-
přidáte i to B, čímž je závratná výše vnitřního

dluhu. Posledních patnáct let panovaly příznivé
podmínky pro výstavbu, ale nikdo už moc neře-
šil, jak městský majetek udržovat a z čeho se to
bude platit. Městské nemovitosti proto chátrají. 

Nemůžeme si dovolit ten luxus a vnitřní dluh
města dál ignorovat. Nemůžeme zavřít oči a vě-
novat se jen novým projektům. Nyní musíme
investovat peníze především do stávající infra-
struktury, která je pro fungování Jablonce klíčo-
vá. Třeba do dešťové kanalizace, kterou od roku
2009 nikdo neřešil. Do základních a mateřských
škol, a aby děti například nemusely chodit na
zrezlé toalety aby místnosti, ve kterých tráví čas,
bylo možné pořádně vyvětrat. Nebo do měst-
ských bytů, které zoufale potřebují opravu a na
které čekají lidi v pořadníku, kteří se ocitli v ne-
lehké životní situaci. Paradoxem při tom je, že se
v minulosti prodalo městských bytů přes sedm
tisíc. Na opravy těch zbylých osmi stovek se ale
peníze nenašly. 

A mohl bych pokračovat dál. Než se ale ohlížet
do dob minulých, rád bych se soustředil na bu-
doucnost. Třeba i na to, jak aktualizovat plán
zimní údržby, abychom příští zimu zvládli ještě
lépe.

Hezké dubnové dny vám přeji,
Štěpán Matek, náměstek primátora

V pondělí 11. března zemřel dlouholetý
jablonecký zastupitel a porevoluční

místostarosta Václav Vostřák, 
vzpomínku na tuto osobnost najdete

na 13. straně. Foto archiv MMJN

Foto Jiří Koudelka, www.zonerama.com/jiri-koudelka-jbc/ 
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Během letošní zimy sníh zavalil Jablonec cel-
kem třikrát, 10. ledna byl v Jablonci dokonce
vyhlášen kalamitní stav, protože neustávající
sněžení komplikovalo dodržování časových
lhůt při odklízení sněhu na komunikacích III.
tříd a chodnících. Kromě více než tří desítek
odklízecích strojů se do úklidu města zapojili
všichni ruční pracovníci technických služeb
a čtyřicet pracovníků veřejně prospěšných pra-
cí s hrably a lopatami. V nejkritičtějších dnech
pomáhala s úklidem sněhu i dvacítka odsouze-
ných z věznice Rýnovice. 

„Do úklidu sněhu jsme během kalamity za-
pojili kromě vlastní techniky a lidí i externí do-
davatele. Spotřebovalo se více posypových ma-

teriálů, než je v zimním období běžné. Celkem
nás kalamita vyšla na tři miliony korun,“ dopl-
ňuje náměstek primátora pro ekonomiku a ma-
jetek města Štěpán Matek s tím, že se náročná
zima rovněž více podepsala na místních komu-
nikacích. 

Zima pro město formálně začala 1. listopadu
loňského roku a oficiálně zkončila 31. března.
Za zimní údržbu v tomto období město zaplati-
lo přibližně 22 milionů korun.

Srovnání nákladů za zimní údržbu
leden 2017 (kalamita) 13 000 000 Kč
leden 2018 5 000 000 Kč
leden 2019 (kalamita) 12 000 000 Kč

Spotřeba materiálu
písek drť ekodrit

Zimní údržba 2017–18 211 t 237 t 1,50 t
Zimní údržba 2018–19 333 t 649 t 2,85 t
Nárůst o 57 % 173 % 90 %

Podněty občanů se promítnou do nového
plánu zimní údržby
„Nejen během kalamity jsem zaznamenal hod-
ně kritických podnětů směrem k technickým
službám. Trvám však na tom, že v technických
službách i na magistrátě pracují profesionálo-
vé, kteří vědí, co dělají. Řídí se plánem zimní ú-
držby, který v říjnu 2018 schválila tehdejší rada
města, a dělají maximum pro to, aby byl v zimě
Jablonec bezpečný pro auta i pro chodce,“ zdů-

razňuje náměstek Matek s tím, že v kritických
dnech sám objížděl autem Jablonec a ověřoval
si, že všechny vozy technických služeb byly
v terénu. 

„Prostor ke zlepšení je tu ale vždy. V první řa-
dě musíme otevřít současný plán zimní údržby,
pečlivě zvážit všechny podněty občanů, které
jsme za zimu nasbírali, a ověřit situaci na mís-
tě. Pak můžeme plán aktualizovat tak, abychom
letošním nedostatkům příští zimu předešli,“ ří-
ká náměstek a dodává: „Počítáme také s opti-
malizací vozového parku technických služeb,
abychom mohli na náhlé změny počasí reago-
vat pružněji. Zároveň zvažujeme možnost, že
by si občané mohli sami na internetu ověřit,
kde se technika pohybuje.“

Během letošní zimy se podle náměstka Matka
rovněž ukázalo, že je stávající režim spoluprá-
ce Jablonce a Libereckého kraje, co se týče zim-
ní údržby, neudržitelný. „Už se nemůžeme spo-
léhat na gentlemanské dohody. Potřebujeme
jistotu, že v případě vyhlášení kalamitního sta-
vu v Jablonci patřičně zareaguje i Krajská sprá-
va silnic Libereckého kraje a nasadí na krajské
silnice v Jablonci dostatečné množství techni-
ky, což je třeba stvrdit také smluvně,“ vysvětlu-
je Matek. 

S jarním úklidem se začalo dříve
Město má ze zákona povinnost udržovat komu-
nikace v režimu zimní údržby až do 31. března,
a to bez ohledu na počasí. Přesto technické
služby začaly postupně uklízet město už v prů-
běhu března. Uklidit se musí tuny posypových
materiálů z jabloneckých ulic a následně po-
stupně opravit poničené vozovky a chodníky.
Pracovníci magistrátu osobně mapují úseky ko-
munikací, které se budou opravovat pouze lo-
kálně, tzv. do obrazců, a komunikace, které se
budou muset opravit tzv. velkoplošnou opravou
– zhotovením nového povrchu. Vycházejí u toho
i z podnětů občanů, které chodí na magistrát
prostřednictvím aplikace Lepší Jablonec nebo
Otázky a odpovědi.

„Máme od pracovníků technických služeb
předem stanovený plán jarního úklidu od prv-
ního dubna. Jeho přesný časový harmonogram
se bude odvíjet od aktuálního počasí, množství
posypového materiálu po zimní údržbě a par-
kujících vozidel, která ztěžují jeho průběh,“ vy-
světluje pověřený vedoucí technického odboru
Pavel Kozák s tím, že technické služby začaly
provádět přípravné úklidové práce už na přelo-
mu února a března. 

„Od 5. března bylo na ruční hrubé práce vyu-
žito 35 pracovníků veřejně prospěšných prací
a zhruba 30 zaměstnanců technických služeb
města Jablonec. Pracovníci veřejně prospěš-
ných prací narušovali a rozhazovali sněhové
hromady, aby urychlili odtávání sněhu. Tech-
nické služby také začaly s prořezávkami poros-
tů u důležitých dopravních značek tak, aby by-
la zachována viditelnost na silničních komuni-
kacích,“ upřesňuje ředitel Technických služeb
Jablonec nad Nisou Milan Nožička.

Velmi poškozené jsou po letošní zimě rovněž
silnice Libereckého kraje. „Apeluji proto na
krajskou správu silnic, abychom měli k dispo-
zici harmonogram prací na krajských komuni-
kacích. Konkrétně mám na mysli například uli-
ce U Přehrady, Pražskou nebo Podhorskou,“
doplňuje Štěpán Matek s tím, že práce je nutné
zkoordinovat tak, aby jarní opravy jablone-
ckých komunikací zkomplikovaly dopravu co
nejméně. 

Kromě čištění komunikací se začalo s po-
stupným otevíráním schodišť, která byla přes
zimu uzavřená, a vracením režimu na komuni-
kacích ze zimního na letní. Rovněž se budou
čistit ucpané uliční vpusti. Použitý posypový
materiál se recykluje. Technické služby ho ná-
sledně využívají jako výplň do výkopů a pís-
kem spárují dlažbu.

(ař)

Náročná zima prověřila
technické služby 
i městské komunikace

Klimatické podmínky se ve střední Evropě postupně mění. Změny se
dotýkají i České republiky a Jablonce nad Nisou. Přechody mezi
jednotlivými ročními obdobími se stírají, léta jsou horká a suchá. Stačí si
jen vzpomenout, jak se loňské léto podepsalo na jablonecké přehradě.
V zimě se zase musíme připravit na častější přívaly sněhu a náhlé oblevy.

Foto archiv MMJN

Foto archiv MMJN
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Tradiční cyklus setkání startuje v dubnu
Sedm městských částí, sedm setkání. Tra-
diční cyklus, kdy se vedení města potkává
s Jablonečany, začne letos 2. dubna v malém
sále Eurocentra. Poprvé se tak za občany po-
dívá nové vedení radnice. V přípravě jsou
ale i další příležitosti, kdy se občané budou
moci s vedením města setkat.

Prvním místem, kde primátor Milan Kroupa,
jeho náměstci Jakub Chuchlík, Štěpán Matek
a David Mánek i uvolněný radní pro participa-
ci Petr Klápště budou diskutovat s občany, bude
malý sál jabloneckého Eurocentra. Postupně
pak vedení města projde Hasičskou zbrojnicí
v Proseči, školními jídelnami v Rýnovicích,
Mšenem v Mozartově ulici a Kulturním domě
v Kokoníně a letošní řetěz setkání zakončí v jí-
delnách škol na sídlištích Šumava a na Žižkově
Vrchu. Začátek setkávání zůstává stejný jako
v minulých letech, tedy od 17 hodin. Přesné ter-
míny jsou na této straně v přehledné tabulce.
Najdete je ale také na webových stránkách
města, na vývěskách a plakátech v autobusech. 

Od dubna začnou také pravidelné Otevřené
dveře kanceláře primátora. V praxi to znamená,
že se obyvatelé Jablonce budou moci jednou
měsíčně obrátit se svými podněty přímo na pri-
mátora Milana Kroupu. První otevřené dveře se
budou konat ve středu 3. dubna od 8.00 do
20.00 v jeho kanceláři. Na schůzku s primáto-
rem se, prosíme, objednejte předem, a to na te-
lefonním čísle 483 357 184 nebo pošlete e-mail
na adresu: hujerova@mestojablonec.cz. V ně-
kterých případech může přijet primátor i za vá-
mi!

A to není všechno. Pokud dáváte přednost on-
line komunikaci, budete se moci ptát vedení
města i prostřednictvím Facebooku. V živém
online chatu bude na vaše dotazy jednou mě-
síčně odpovídat primátor Milan Kroupa nebo
některý z jeho náměstků či uvolněný radní.
Kdo má raději neformální setkání a rád jezdí na
kole, bude moci vyrazit s primátorem na cyklo-
jízdu. 

Všechny důležité termíny včas upřesníme. Sle-
dujte stránky www.mestojablonec.cz a Face-
book Jablonec nad Nisou – oficiální. 

(jn/ař)

Setkání s obãany
VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû

úter˘ 2. dubna | centrum – mal˘ sál Eurocentra
ãtvrtek 4. dubna | Proseã nad Nisou – hasiãská zbrojnice
úter˘ 9. dubna | R˘novice, Luká‰ov – ‰kolní jídelna Z· Pod Vodárnou
úter˘ 30. dubna | M‰eno – ‰kolní jídelna Z· Mozartova
úter˘ 7. kvûtna | Kokonín, Vrkoslavice – Kulturní dÛm Kokonín
ãtvrtek 9. kvûtna | ·umava, Jablonecké Paseky – ‰kolní jídelna Z· Na ·umavû
úter˘ 14. kvûtna | ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská

Foto Jiří Endler

Nožička: Občanům se snažíme vyhovět
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o,
zajišťují pro město zimní údržbu. Dlouho-
letým ředitelem společnosti je Milan No-
žička, se kterým jsme právě o ní hovořili.

Kdy začínají přípravy na zimu?
Ty se dějí během celého roku, připravuje se
plán zimní údržby, do kterého se zahrnují po-
žadavky občanů, školských zařízení a IZS.
Spolu se správou komunikací magistrátu města
připravujeme plán, který následně schvaluje
rada města a zastupitelstvo.

Dochází často ke změnám?
K lehkým úpravám ano, zejména k rozšíření
údržby chodníků ve městě, což přináší jisté
komplikace vzhledem k jejich technickým pa-
rametrům. Mnohdy to není snadné, asfaltové
plochy jsou nerovné a často dochází k poškoze-
ní techniky. Dalšími dílčími úpravami se snaží-
me vyhovět občanům.

Co dalšího předchází zimě?
Před 1. listopadem, kdy začíná zimní údržba,
musíme přestavit stroje, navézt posypové mate-
riály, inertní a posypovou sůl a tzv. solanku, což
je tekutý roztok soli, který používáme v případě
mrazů. Solanka společně se solí totiž okamžitě
přilne k povrchu komunikace, začne působit
a nedochází k jejímu rozfoukání projíždějícími
vozidly na krajnice komunikací.

Zimní období je v Jablonci stanoveno od
1. 11. do 31. 3. Po celou dobu je v nepřetrži-
tém provozu i dispečink?
Ano, jede nonstop. Je vybaven přístroji, zá-
znamníky hovorů, mapou, kontakty na lidi ve
směnách a dodavatele. Dispečink podle klima-
tických podmínek rozhoduje o nasazení techni-
ky a zapojení dodavatelů.

Kolik techniky máte k dispozici?
Vlastních strojů máme 38, v záloze je pak 15
dalších dodavatelských, které jsou nasazovány
po dohodě s městem a hrazeny z předem dané-
ho ceníku. Každý týden podáváme zprávu, kolik
bylo nasazeno techniky a kolik nás týdenní
údržba stála. Máme 12 průtahových strojů
s radlicemi, některé mají čelní i zadní radlice,
pět sněhových fréz na různé typy strojů, nakla-
dače smykové plus nakladače dodavatelů, tzv.
Stalinovy ruce, dvě nákladní auta na vyvážení
sněhu a jeden super nakladač. V každé směně
je 15 pracovníků na ruční rajony doplněných
o pět externistů. Ti se starají o údržbu přecho-
dů, autobusových zastávek apod.

S čím se v zimě nevíce potýkáte?
S kritikou občanů, někteří totiž nejsou sezná-
meni se zimním plánem a vůbec netuší, jak
úklid města probíhá. Snažíme se nekomplikovat
dopravu, sníh odvážíme v noci a průjezdnost
komunikací zabezpečujeme dle harmonogra-
mu. Bohužel se často potýkáme s neukázněný-

mi řidiči, kteří nerespektují dopravní značení
a blokují průjezd, zejména se to děje na sídliš-
tích. Tím zpomalují úklid a naši řidiči se na ta
místa musí opakovaně vracet. Každý stěžovatel
a kritik by se měl seznámit s plánem a lhůtami,
které na úklid máme a jsou rozepsány v plánu
zimní údržby vyvěšeném na stránkách města.
Také si stěžují majitelé garáží a domů, že jim
pluh zahrnuje průjezd, a poté nám sníh hází
zpět na silnici. Perličkou jsou i majitelé domů,
u kterých odklidíme sníh, a oni poté chodník
zablokují s tím, že tam umístí upozornění na
padající ledy. Často k nám také volají lidé
z okolních obcí, např. Jílového, Alšovic, Nové
Vsi apod., že bychom tam měli jet, protože tam
vůbec nejezdí pluh, přitom se ani nesnaží obrá-
tit na svého starostu. Lidé také neví, že neodvá-
žíme komunální odpad, a lamentují, že jsme
nevyvezli popelnice.

Co se naopak daří?
Osvědčilo se rozmístění nádob na posypový
materiál, které využívají jednak naši pracovní-
ci, ale mnohdy i občané přilehlých obydlí. Také
se osvědčilo uklízení parkovišť na sídlištích, kdy
umístíme cedule „úklid sněhu“ předem a obča-
né v daný termín na dvě až tři hodiny přepar-
kují auta. My odvezeme sníh, oni mají opět kde
parkovat a nemusí řešit parkovací problémy. 

Na co si s příchodem jara mají dávat řidiči
pozor?
Určitě na změnu značení, neboť v zimě se zjed-
nosměrňují ulice a právě v současné době do-
chází ke změnám. Sice jsou rozmístěny infor-
mační značky, ale řidiči je často nevnímají
a dochází k častější nehodovosti. Také bude
probíhat jarní úklid a opět by měli řidiči re-
spektovat dopravní značení oznamující úklid
dané lokality. (end)

Foto Jiří Endler
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Jak bude vypadat Horní Proseč?
Občané Proseče dostali možnost se vyjádřit
k budoucí podobě regulačního plánu RP5 –
Horní Proseč – Jih. 

Jaká jsou současná pozitiva Horní Proseče?
Jaké služby a aktivity pod širým nebem by oby-
vatelé ocenili? Jaká jsou možná rizika spojená
se změnami a výstavbou? Na tyto otázky 11.
března hledal odpovědi na prvním veřejném
plánovacím setkání s občany uvolněný člen ra-
dy města pro územní a strategické plánování
a participaci Petr Klápště. 

„Na diskuzní setkání o budoucí podobě Horní
Proseče přišlo pět desítek občanů. Této lokality
se týká regulační plán RP5 – Horní proseč – Jih,
který by měl pro zastavitelné plochy vymezené
zastupitelstvem v roce 2010 nyní stanovit po-
drobná pravidla. Chtěli jsme na setkání od ob-
čanů například zjistit, jaká jsou na Horní
Proseči funkční, užitečná a zajímavá místa
a proč je lidé navštěvují. Zjišťovali jsme také
možné aktivity, které by zde chtěli občané dě-
lat, nebo jaké služby by zde měly být v budouc-
nu nabízeny. Ptali jsme se také na problémy,
kterým bychom měli při tvorbě regulačního
plánu předejít. To vše je užitečné vědět ještě
předtím, než architekti zpracují návrh regulač-

ního plánu, byť to zákon nevyžaduje,“ říká Petr
Klápště.

Po úvodním slovu a vysvětlení důvodů spo-
lečného setkání se občané rozdělili do tří sku-
pin, kde blíže diskutovali k vytyčeným cílům.
„Každá skupina nejprve sestavila seznam pod-
nětů, které pak byly hodnoceny podle důleži-
tosti,“ informuje Klápště. Diskuzi pozorně sle-
dovali pozvaní architekti ze sdružení SAUL, s. r. o.,
Liberec, kteří budou následně zapracovávat
získané výstupy ze setkání s občany do regu-
lačního plánu. 

Na setkání se nejvíce opakovala pozitiva sou-
časného stavu a to, že si občané uvědomují dů-
ležitost vodního zdroje a mokřadů v oblasti.
Často byla skloňována otevřená krajina s ves-
nickým charakterem, kterou lidé využívají
například pro pouštění draků, venčení psů i ly-
žování. Do budoucna by Prosečtí uvítali vybu-
dování cest pro pěší, včetně posezení v místech,
kde jsou zajímavé výhledy do okolí. Velký dů-
raz byl kladen i na zachování stávajícího rázu
krajiny a ponechání přirozeného koridoru pro
migrující zvěř.

Občané Proseče vnímají jako největší riziko
spojené s novou výstavbou možnost narušení
pramenů a vodního režimu, pokud bude vý-
stavbou zasaženo skalní podloží, a také snížení
přirozeného vsakování dešťové vody do krajiny.
Obávají se zvýšeného provozu a hluku v ulici
Horní, která není vhodná pro nákladní auta, jež
by na stavbu jezdila. 

„Veškeré podněty, které vzešly od občanů do-
tčené lokality, jsme předali architektům k dal-
šímu zapracování do regulačního plánu.
Předpokládám, že druhé setkání s občany, kde
už bude představena budoucí podoba Horní
Proseče k připomínkování, se uskuteční na
podzim tohoto roku,“ uzavírá Klápště. (hj)

Foto Jana Hajná

Informační středisko magistrátu v přízemí
radnice již spustilo vydávání čipových bez-
kontaktních karet Opuscard, které mohou
cestující využívat v prostředcích hromadné
dopravy v rámci celého Libereckého kraje.
Předpokládá se, že ročně v radničním íčku
vyrobí okolo 1 500 kusů karet.

Dosud šlo žádat o Opuscard pouze na jablonec-
kém autobusovém nádraží s tím, že kartu ža-
datel dostal zhruba s týdenním odstupem, pří-
padně si pro ni musel zajet do Liberce. Čipové
karty bylo možné v infocentru pouze dobíjet.
V současné době je podání žádosti i výroba kar-
ty možná na počkání v infocentru v radnici
ve zkušebním provozu; ostrý provoz začne 18.
dubna.

„Snažíme se služby pro cestující neustále
zkvalitňovat. Jsem proto rád, že se nám podaři-
lo vyjednat, a tím i rozšířit služby radničního

infocentra, které bude Opuscard vydávat na poč-
kání,“ vysvětluje primátor Jablonce nad Nisou
Milan Kroupa s tím, že cestování s Opuscard
nejen městskou, ale i meziměstskou hromad-
nou dopravou vyjde levněji než zakoupení jíz-
denky u řidiče bez jakékoliv přirážky. Pořízení

nové karty vyjde na 140 korun a cestující si ji
může nechat nabít libovolnou částkou.

Vydávání Opuscard v infocentru usnadní ces-
tujícím přechod na nového poskytovatele auto-
busové městské hromadné dopravy v Jablonci
nad Nisou a s tím spojené zrušení papírových
jízdenek. „V únoru a březnu jsme jednali se
společností KORID LK, spol. s r. o., která nám
dodá veškeré programové vybavení a město po-
řídí hardware v hodnotě cca 50 tisíc korun,“ ří-
ká tajemník jabloneckého magistrátu Marek
Řeháček a dodává: „Samotnou výrobu karet bu-
de dle pravidel KORIDu provádět pracovnice
radničního informačního centra.“ (www.ko-
rid.cz/).

Karta Opuscard je bezkontaktní čipová karta,
kterou lze používat v rámci celého Libereckého
kraje, a to především ve veřejné dopravě, v pří-
stupových systémech i jako elektronický identi-
fikační doklad. (hj)

Podhorskou ulici otevřou v květnu
Silnice v ulici Podhorská v Jablonci nad
Nisou, která je z důvodu špatného technické-
ho stavu budovy Centra odborného vzdělá-
vání již třetí měsíc uzavřena, bude zprovoz-
něna nejdříve v květnu.

Sanaci budoucího Centra odborného vzdělává-
ní zajistí firma Metrostav, a. s. „Rozhodla o tom
rada kraje na své druhé únorové schůzi. Firma
musí na základě smlouvy podepsané v pátek
22. února 2019 zabezpečit budovu do tří měsí-
ců od předání a převzetí staveniště. Řidiči by
mohli projet bez dopravního omezení kolem
školy nejpozději na začátku letošního května,“
říká Filip Trdla, tiskový mluvčí Libereckého
kraje, pod který správa budovy patří. Celkové
náklady na zabezpečovací práce nepřesáhnou
rozmezí mezi 18 až 25 miliony korun. Konkrét-
ní částku stanoví kraj na základě skutečně od-
vedených prací.

„Od letošního ledna jsme vedli s firmou Met-
rostav celkem šest jednání, abychom co nejdů-
kladněji prodiskutovali podmínky plnění smlou-

vy. Naší prioritou je bezpečnost občanů a ne-
chtěli jsme proto nic podcenit. Budu velice rád,
když na zabezpečení objektu plynule navážou
práce na vybudování Centra odborného vzdělá-
vání. Byla by škoda, aby tak unikátní projekt
nepokračoval,“ uvedl Petr Tulpa, náměstek
hejtmana pro resort školství, mládeže, tělový-
chovy, sportu a zaměstnanosti a jablonecký za-
stupitel.

Smlouvu podepsal Liberecký kraj s Metrosta-
vem v pátek 22. února. Firma poté musela do os-
mi pracovních dnů dodat část projektové doku-
mentace na ocelovou konstrukci a do dalších
dvaceti pracovních dnů ji doplnit. Došlo již k pře-
vzetí staveniště od stavební společnosti BAK, a. s.,
která pracovala na stavbě do listopadové částečné
havárie cihlové zdi a stropů. Metrostav musí do
dvou měsíců vyhotovit ocelovou konstrukci. Nej-
zazší termín pro zajištění stability objektu jsou tři
měsíce od předání a převzetí staveniště. (end, ft)

Nástin rozsahu zabezpečovacích prací:
1) vybudování ocelové konstrukce a podepření

podélné nosné zdi v ulici Podhorská
2) montáž systému zabezpečení objektu k oce-

lové podpůrné konstrukci
3) zabezpečení příčných zdí kolem havarova-

ných stropů před jejich pádem či vážným po-
škozením

4) provizorní podepření a tzv. „stojkování“ ko-
lem havarovaných konstrukcí a jejich oprava

5) odvoz havarovaných konstrukcí

Foto Jiří Endler

Foto 
Jana Hajná

Informační středisko vydá Opuscard
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Nový ředitel strážníků – Roman Šípek
Městská policie Jablonec nad Nisou má od
dubna nového ředitele. Roman Šípek vzešel
z výběrového řízení, do něhož se přihlásili
celkem tři uchazeči. 

Výběrové řízení na určeného strážníka pověře-
ného plněním některých úkolů při řízení měst-
ské policie (MP) vyhlásil jablonecký magistrát
v únoru. „Přihlášku poslali tři uchazeči, všich-
ni odborníci, kteří mají zkušenosti a dlouhole-
tou praxi u městské nebo státní policie. Kromě
praxe bylo další podmínkou také vysokoškol-
ské vzdělání,“ popisuje zadání primátor města
Milan Kroupa s tím, že on od vedení městské
policie očekává nejen detailní znalost prostředí,

příslušných zákonů a nařízení, ale také mana-
žerské schopnosti a dovednosti. 

Výběrová komise, složená ze tří zástupců
města a dvou specialistů na problematiku bez-
pečnosti a policejní práce, doporučila primáto-
rovi, aby funkcí ředitele pověřil Romana Šípka.
Rodilý Jablonečan vystudoval Gymnázium U Bal-
vanu, Policejní akademii ČR, Bezpečnostní ma-
nagement na CEMI Studie Praha, kde získal ti-
tul MBA, bakalářský a magisterský titul má
z Metropolitní univerzity Praha, kde studoval
Veřejnou správu a mezinárodní vztahy. Napos-
ledy pracoval jako vedoucí Obvodního oddělení
Policie ČR v Jablonci nad Nisou. 

(jn)

Město má po letech architekta
Jablonec nad Nisou má externího městského
architekta. Z výběrového řízení vzešel David
Pavlišta, který začne ve městě působit od
dubna. 

„Výběr probíhal dvoukolově. Hledali jsme od-
borníka, který bude mít komplexní a koncepční
přístup k zadaným úkolům a smysl pro detail.
Oceňovali jsme také zkušenosti s vlastními pro-
jekčními pracemi veřejných prostranství i bu-
dov a dobrou znalost Jablonce,“ vysvětluje ná-
městek pro rozvoj města Jakub Chuchlík. 

Hlavní náplní práce městského architekta
bude konzultační a poradenská činnost v ob-
lastech architektury a urbanismu pro potřeby

města, která zahrnuje i konzultace pro občany,
investory a developery. Architekt bude rovněž
připravovat návrhy drobných úprav a na zákla-
dě plné moci zastupovat město jako účastníka
správních řízení vedených odborem stavebního
a životního prostředí v oblastech architektury
a urbanismu.

David Pavlišta je jablonecký rodák, architek-
turu studoval v Praze a pak na Technické uni-
verzitě v Liberci v atelieru profesora Jiřího
Suchomela. Jako diplomovou práci navrhl no-
vou podobu jabloneckého Horního náměstí, za
kterou v roce 2011 získal 1. místo v soutěži dip-
lomových prací České komory architektů
a Cenu Josefa Hlávky v soutěži YAA. (jn)

Nejlepším Městem pro byznys je Jablonec
Jasným vítězem letošního ročníku výzkumu
Město pro byznys se v Libereckém kraji stalo
statutární město Jablonec nad Nisou. Pod-
nikání se výborně daří také v Železném Bro-
dě a v Turnově. Výzkum, jehož výsledky jsou
vyhlašovány na krajských setkáních Svazu
měst a obcí, zpracovává analytická agentu-
ra Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí
s rozšířenou působností v České republice
a městské části Hlavního města Prahy.

Jablonec nad Nisou si v regionu udržuje velmi
vysoký podíl právnických osob, stejně jako podíl
malých a středních firem. Rovněž přírůstkem
obyvatel se v rámci Libereckého kraje drží na
předních příčkách, a přesto si stále dovede za-
chovávat velmi nízkou dlouhodobou nezaměst-
nanost. Pochvalu si za svoji péči o podnikatele
zaslouží především jablonecká radnice. V pří-
stupu veřejné správy se totiž může pyšnit vůbec
nejkvalitnějšími webovými stránkami, na nichž
podnikatelé naleznou v přehledné formě veške-
ré informace, které potřebují pro komunikaci
s městem. Radnice má také vysoký scóring
úředních hodin, ve vítězném městě je rovněž
nízká daň z nemovitosti.

„Jablonec se v každém případě snaží být vel-
mi vstřícný k podnikatelům. Nejenže pružně
reaguje na jejich potřeby, ale snaží se samo-
zřejmě úřad otevřít podnikatelům tak, aby
i úřední doba a procesy byly pro ně co nej-
vstřícnější. Do budoucna budeme pracovat
hlavně na tom, aby se jablonečtí podnikatelé
spolu potkávali, uzavíraly se místní úzké vazby
a Jablonec ekonomicky fungoval, dá se říci, v té
komunitě, jež zde existuje,“ říká primátor Jab-
lonce nad Nisou Milan Kroupa.

Výsledky srovnávacího výzkumu Město pro
byznys jsou vyhlašovány na krajských setká-
ních Svazu měst a obcí. Na již tradičních kraj-

ských setkáních pro starosty a starostky se od-
borníci na danou problematiku letos zaměřují
například na aktuální legislativu, konkrétní
projekty Svazu měst a obcí, na přípravu sčítání
lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021,
nebo na efektivní správu obcí.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již je-
denáctým rokem hodnotí podnikatelský poten-
ciál měst a obcí v České republice. Detailnímu
zkoumání jsou podrobena všechna města a ob-
ce s rozšířenou působností v České republice.
Analytici agentury Datank, která za výzkumem
stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do
dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostře-
dí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocu-
je za jednotlivé kraje a také za celou republiku.

Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele,
ale i širokou veřejnost je sestavován jedinečný
žebříček nejlepších měst s největším podnika-
telským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu
jsou shrnuty všechny důležité informace a sta-
tistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývo-
ji podnikatelského prostředí v ČR. (hj)

Celkové pořadí
1. Jablonec nad Nisou
2. Železný Brod
3. Turnov
4. Česká Lípa
5. Frýdlant

6. Liberec
7. Semily
8. Tanvald
9. Jilemnice

10. Nový Bor

František Lufinka, Milan Kroupa a Jana Svobodová

Foto Jiří Endler

Foto Jana Hajná
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■ Personální inzerce
Referent odboru stavebního a životního
prostředí
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referent odboru stavebního a životního pro-
středí (oddělení životního prostředí a státní pa-
mátkové péče – agenda lesy, myslivost, rybář-
ství), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
nebo vyšší odborné vzdělání na úseku životní-
ho prostředí se zaměřením na obor lesní hos-
podářství, myslivost; znalost zákona č. 289/
1995 Sb., o lesích ve znění doplňujících předpi-
sů, zákona č.449/2001 Sb., o myslivosti ve zně-
ní doplňujících předpisů a předpisů souvisejí-
cích; uvítáme znalost dalších právních předpi-
sů v oblasti veřejného práva (stavební zákon,
správní řád), znalost práce s mapovými podkla-
dy a orientaci místopisu statutárního města Jab-
lonec nad Nisou a okolí; odpovědnost, samo-
statnost, flexibilita; dobré komunikační schop-
nosti pro jednání s právnickými a fyzickými o-
sobami; uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: jedná se o výkon
státní správy v přenesené působnosti na úseku
životního prostředí - výkon státní správy na ú-
seku ochrany lesa, myslivosti a rybářství v roz-
sahu svěřeném obecním úřadům obcí s rozší-
řenou působností podle zákona č. 289/1995 Sb.,
o lesích ve znění doplňujících předpisů, zákona
č.449/2001 Sb., o myslivosti ve znění doplňují-
cích předpisů, zákona č. 99/2004 Sb., o rybář-
ství ve znění doplňujících předpisů, zákona č.
149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním mate-
riálem lesních dřevin včetně souvisejících pro-
váděcích předpisů.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem k 1. květnu 2019 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 8. dubna 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,
Volná místa.

Referent odboru územního 
a hospodářského rozvoje
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referent odboru územního a hospodářského
rozvoje (specialista na kvalitativní výzkum
a participativní plánování na oddělení územní-
ho plánování), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání společenskovědního směru (sociální
antropologie, sociologie, sociální geografie),
anebo projekčního směru (architektura, územní
plánování, krajinné plánování apod.) za pod-
mínky zkušenosti s participativním plánová-
ním, anebo kvalitativním výzkumem; schop-
nost strukturovat informace; facilitace; základní
znalosti kvalitativních metod výzkumu a parti-
cipace; projektové řízení, komunikativnost;
schopnost řízení; zkušenost s plánováním par-
ticipace a facilitací vhodná; dobrá orientace
v prostředí výkonu samosprávy výhodou; vý-
borné komunikační a vyjednávací schopnosti,
aktivní přístup k řešení problémů; flexibilita,
loajalita, samostatnost a zodpovědnost; uživatel-
ská znalost práce s PC (Word, Excel, internet).

Popis vykonávané práce: zpracovává v rám-
ci územně analytických podkladů rozbor udrži-
telného rozvoje území pro sociální pilíř. Tvoří
zadání pro kvalitativní průzkumy a výzkumy
zadávané odborem územního a hospodářského
rozvoje. Ve spolupráci s odpovědnými osobami
z jiných oddělení/odborů plánuje participaci na
přípravě projektů. Sestavuje a vede pracovní
skupiny k přípravě participace zřízené.
Vytipovává, o čem je třeba informovat veřejnost
a podnikatele pro jejich zdárné zapojení.
Připravuje libreta plánovacích setkání a úkolu-
je ostatní facilitátory. Facilituje plánovací setká-
ní. Spolu s odpovědnými osobami z jiných od-
dělení/odborů vyhodnocuje plánovací setkání
a navrhuje shrnující závěry.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s ná-
stupem ihned nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 5. dubna 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,
Volná místa.

Referent odboru územního 
a hospodářského rozvoje
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici,
Referent odboru územního a hospodářského
rozvoje (specialista na strategické plánování na
oddělení územního plánování), 11. platová tří-
da.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání; schopnost strukturovat informace;
projektové řízení, komunikativnost; schopnost
řízení; facilitace; zkušenost s projektovým říze-
ním, strategickým plánováním, plánováním
participace a facilitací vhodná; dobrá orientace
v prostředí výkonu samosprávy výhodou; vý-
borné komunikační a vyjednávací schopnosti,
aktivní přístup k řešení problémů; flexibilita,
loajalita, samostatnost a zodpovědnost; uživa-
telská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net).

Popis vykonávané práce: vede tvorbu strate-
gického plánu, provádí jeho redakci. Vede tvor-
bu akčního plánu jako podkladu pro plánování
činnosti pro rozpočet a rozpočtový výhled a vy-
užití kapacity zaměstnanců magistrátu. Facili-
tuje plánovací setkání. Spolupracuje na pláno-
vání participací na přípravě projektů. Procesně
zajišťuje participativní rozpočet. Ve spolupráci
s oddělením interního auditu připravuje zavá-
dění metody kvality Místní agenda 21.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s ná-
stupem III. čtvrtletí 2019 popř. dle vzájemné
dohody.

Přihlášky do 5. dubna 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,
Volná místa.

(zk)

Volby do evropského parlamentu /24.–25. 5. 2019/
Ve dnech 24. a 25. května se budou konat vol-
by do Evropského parlamentu. První volby
do EU proběhly v České republice v roce
2004, letos se tak konají volby, ze kterých
vzejdou čeští zástupci do Evropského parla-
mentu.

Kdy k volbám?
Volby do Evropského parlamentu upravuje zá-
kon číslo 62/2003 Sb. Prezident republiky vyhlá-
sil tyto volby na dny 24.–25. května 2019. V pátek
budovu volební místnosti otevřeny od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Aktivní volební právo
Specifikem těchto voleb je to, že volič, který se
přestěhuje do jiné obce (změní trvalý pobyt) po
14. 4. 2019 (40 dnů před volbami), aby mohl
být zapsán do seznamu voličů ve svém no-
vém bydlišti (obci), musí obecnímu úřadu
v novém bydlišti doručit nejpozději do 22. 5.
2019 do 16.00 hod. potvrzení vydané, na jeho

žádost, obecním úřadem v původním bydliš-
ti o vyškrtnutí ze seznamu voličů.

Volba občana ČR v cizině 
Občan České republiky může hlasovat pouze
na území České republiky. Volby do Evropské-
ho parlamentu se na zastupitelských úřadech
(v zahraničí) nekonají.

Český občan, který nemá trvalý pobyt na úze-
mí České republiky, se může účastnit hlasová-
ní na území ČR pouze za předpokladu, že je za-
psán ve zvláštním seznamu voličů vedeném na
zastupitelském úřadu ČR v zahraničí a ten mu
na jeho žádost vydá voličský průkaz. 

Český občan, který má trvalý pobyt na území
ČR, ale je zapsán ve zvláštním seznamu voličů
vedeném zastupitelským úřadem ČR v zahrani-
čí, se může účastnit hlasování na území ČR na
základě voličského průkazu nebo potvrzení
o vyškrtnutí voliče ze seznamu voličů do 14. 4.
2019 vydaným zastupitelským úřadem. 

Volby mimo volební místnost
Občan s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou,
který bude v den voleb v jablonecké nemocni-
ci, bude mít své aktivní volební právo VELMI
omezené.

Osoby s trvalým pobytem mimo Jablonec
nad Nisou

Do zvláštního seznamu voličů volebního okr-
sku, jehož komise navštíví nemocnici, mohou být
voliči s trvalým pobytem mimo Jablonec nad
Nisou zapsáni k datu 4. 5. 2019 (20 dní před vol-
bami). Podkladem bude vyjádření ošetřujících
lékařů, zda pacient bude v den voleb ještě v ne-

mocnici. Osoby s trvalým pobytem mimo Jab-
lonec nad Nisou přijaté do nemocnice po tom-
to datu mohou v nemocnici volit pouze tehdy,
když budou vybaveni voličským průkazem.

Osoby s trvalým pobytem v Jablonci nad
Nisou mohou v nemocnici volit pouze tehdy,
když budou vybaveny voličským průkazem, a to
bez ohledu na datum přijetí do tohoto zařízení. 

Voličský průkaz
Zákon o volbách do Evropského parlamentu
umožňuje volit i mimo trvalé bydliště na území
České republiky. Volič může požádat o vydání
voličského průkazu od vyhlášení voleb, a to pí-
semně v listinné podobě opatřené úředně ověře-
ným podpisem voliče (ověření je osvobozeno od
povinnosti hradit správní poplatek), nebo v elek-
tronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky fyzické osoby nebo podnikající fyzické
osoby (ID datové schránky statutárního města
Jablonec nad Nisou je wufbr2a) doručené nej-
později do 16 hodin dne 17. 5. 2019. O voličský
průkaz je možné žádat i osobně (Magistrát měs-
ta, Komenského ul. 8, oddělení správních agend)
nejpozději do 16 hod. dne 22. 5. 2019. 

Magistrát města předá voličský průkaz přímo
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu, a to nejdříve
9. 5. 2019. Voličský průkaz opravňuje voliče
uplatnit své aktivní volební právo v kterémko-
liv volebním okrsku na území ČR.

Marek Řeháček, tajemník magistrátu města
Ilustrační foto Evropský parlament
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Zdravotní záznamník nejen pro seniory
Základní přehled o podávání a dávkování
léků, informace o pobytu v nemocnici, kon-
takty na nejbližší příbuzné a osoby blízké.
To všechno lze najít v dobrovolném zdravot-
ním záznamníku pro seniory a osoby se
zdravotním omezením. 

Ten pomáhá zdravotnickým i sociálním pra-
covníkům, kteří o seniora pečují, ale také v pří-
padech náhlého zhoršení zdravotního stavu ne-
bo hospitalizace. Zdravotní záznamník je spo-
lečným projektem Centra sociálních služeb
a Českého červeného kříže.

„Iniciativu Centra sociálních služeb a Českého
červeného kříže velmi vítám. Na první pohled
malá knížečka může zachránit i lidský život.
V Jablonci nad Nisou a okolí už má zdravotní
záznamník přes čtyři tisíce lidí a věřím, že se

jejich počty ještě rozšíří,“ říká náměstek pro
oblast humanitní David Mánek s tím, že infor-

mace v záznamníku mají význam nejen pro lé-
kaře, ale také pro sociální pracovníky, pečova-
tele a rodinné příslušníky.

Jablonecký Český červený kříž a příspěvková
organizace Centrum sociálních služeb Jablo-
nec nad Nisou se inspirovaly tzv. Zdravotním
průkazem dospělého, který v minulosti navrhla
docentka Milada Emmerová na základě vlast-
ních zkušeností z lékařské praxe a komunikace
s pacienty seniorského věku. Papírový záznam-
ník má velikost A6. Lidé ho mohou nosit u se-
be, nebo ho mohou mít na viditelném místě do-
ma tak, aby byl kdykoliv v případě nutnosti po
ruce. 

Papírové zdravotní záznamníky jsou zdarma
k dostání v Centru sociálních služeb Jablonec
nad Nisou a na pobočce Českého červeného
kříže. (hj)

Přidejte se k akci Ukliďme Česko
Stalo se vám, že jste při procházce narazili
na místo, které by stálo za to uklidit? Patříte
k těm, co nečekají, až se věci stanou a jste
ochotni sami pomoci? Nevadí vám, že se
ušpiníte? Již pravidelně se s příchodem jara
můžete přidat k akci Ukliďme Česko a spolu
s dalšími dobrovolníky strávit sobotu 6.dub-
na úklidem ve svém okolí. 

„Vyjma vlastního dobrého pocitu, že jste krajině
pomohli zbavit se odpadu, potkáte i další po-
dobně smýšlející lidi. Společná brigáda může

být skvělým způsobem, jak přivítat jaro,“ říká
Klára Halamová z technického odboru města.

Informace o skupinách přihlášených k úklidu
ve vašem okolí najdete na webu uklidmeces-
ko.cz. „Objevíte tam také návod, jak se jarního
úklidu zúčastnit v roli dobrovolníků,“ vysvětluje
Halamová. Cílem akce je seznámit širokou ve-
řejnost prostřednictvím vlastní iniciativy a zážitku
se závažností výskytu černých skládek a odpa-
du jak v přírodě, tak ve městě, zviditelnit pro-
blém týkající se nesprávného nakládání s odpa-
dy, a tím předcházet vzniku černých skládek.

Rozhodnete-li se úklidu účastnit, tak kromě
přihlášení na webu kontaktujte také Barboru
Šnytrovou (e-mail snytrova@mestojablonec.cz)
z oddělení správy místního hospodářství, u kte-
ré si v případě potřeby můžete vyžádat pytle na
odpad a nahlásíte lokalitu a termín úklidu pro
zajištění následného svozu naplněných pytlů.

Každý uklizený kus má smysl. Připojte se
k výzvě Ukliďme Česko. 

Komise pro ochranu zvířat 
a životního prostředí

Jarní svoz bioodpadu
Letošní první svoz bioodpadu se uskuteční
v sobotu 30. března 2019. Velkoobjemové
kontejnery budou přistaveny na 10 místech
dle níže uvedeného rozpisu. 

Pokud březnový termín nestihnete, můžete vy-
užít některý z dalších termínů. Bioodpad se
v letošním roce bude svážet každou lichou so-
botu. Kontejnery budou rozmisťovány v růz-
ných lokalitách, aby šanci odložit bioodpad mě-
lo co největší množství obyvatel.

Do označených kontejnerů budou moci obča-
né odevzdat pouze trávu, listí, větve a zbytky
rostlinného materiálu ze zahrad apod. Nebude
zde možné odložit bioodpad živočišného půvo-
du. Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby se
snažili minimalizovat jejich objem. V platnosti
zůstává možnost odložení neomezeného množ-
ství bioodpadu na sběrných dvorech (Proseč,
Dalešická, Belgická, Želivského) pro občany
města zdarma.

Svoz bioodpadu 30. 3. 2019
Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 9.00–11.20
Liliová × Lesní 9.30–12.00
Smetanova × Mánesova 10.00–12.40
Panenská × Družstevní 10.30–13.20
1. máje (u kontejnerů na tříděný odpad)

11.00–14.00
Pivovarská (u kontejnerů na tříděný odpad)

11.40–14.25
Růžová (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
Vrchlického sady 13.00–15.15
Horní (otočka autobusu) 13.40–15.40
Zemědělská × Na Stráni 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 13. 4. 2019
Ke Starému buku × Turistická 9.00–11.20

Pod Hájem (u kontejnerů na tříděný odpad)
9.30–12.00

Mlýnská × Pasecká 10.00–12.40
Jindřichovská (u parčíku) 10.30–13.20
Žitná (nad heliportem) 11.00–14.00
Nerudova × Panenská 11.40–14.25
Korálková (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
Trpasličí (u kontejnerů na tříděný odpad)

13.00–15.15
Lučanská × Zahradní 13.40–15.40
Arbesova (otočka autobusu) 14.20–16.00

Svoz bioodpadu 27. 4. 2019
Tyršova stezka × Zvonková 9.00–11.20
Ještědská × Pasířská 9.30–12.00
U Zastávky (u kontejnerů na tříděný odpad)

10.00–12.40
U Zahrádek × Vedlejší 10.30–13.20
Jindřichovská × Na Pláni (u garáží)

11.00–14.00
Janáčkova (u hasičské zbrojnice) 11.40–14.25
Na Náspu (u kontejnerů na tříděný odpad)

12.20–14.50
Lovecká × Sokolí 13.00–15.15
Československé armády × J. Suka 13.40–15.40
Krátká × V Luzích 14.20–16.00

Ambulantní svoz velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 11. dubna 2018 odpoledne budou na
několika místech v Jablonci nad Nisou přista-
veny kontejnery na velkoobjemový odpad. 

Kontejnery budou k dispozici až do pátečního
rána, kdy se začnou postupně odvážet. Občané
mohou do kontejnerů odložit např. nábytek,
matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, ko-
la, dveře, WC, umyvadla, plastové vany, atd.

Upozorňujeme občany, že do kontejnerů ne-
patří: stavební suť, komunální odpad, který pat-

ří do klasické popelnice, využitelné složky ko-
munálního odpadu, které patří do barevných
kontejnerů na tříděný odpad, vysloužilé elektro-
spotřebiče, biologicky rozložitelný odpad (listí,
tráva a větve), odpad z podnikatelské činnosti.

Pokud občané nestihnou ambulantní svoz,
mají nárok na bezplatné odevzdání velkoobje-
mového odpadu (do 200 kg za rok) ve sběrných
dvorech (překladiště Proseč, Dalešická ul.
v Kokoníně, Belgická ul., Želivského ul.). Pod-
mínkou je uzavřená smlouva na odvoz a zneš-
kodnění směsného komunálního odpadu.

Rozpis zastávek ambulantního svozu 
velkoobjemového odpadu:
1. Antala Staška (nad přejezdem)
2. B.Němcové (naproti domu č. 30)
3. 1. máje × Hluboká
4. J.Hory (u parkoviště)
5. Mládí (pod policií)
6. F. L. Čelakovského × U Hřiště
7. Mšenská (u č. 26 na parkovišti)
8. U Zahrádek × Vedlejší
9. Na Úbočí (u domu č. 17)

10. Polní (u garáží)
11. Na Roli × Polní
12. Stará Osada
13. Prosečská (za hasičárnou)
14. Na Kopci × Panenská
15. Na Výšině (u garáží)
16. Nová Pasířská × U Balvanu
17. Pivovarská (stanoviště kontejnerů)
18. Pod Hájem (stanoviště kontejnerů)
19. U Zastávky
20. Vysoká (u pošty)
21. Zlatá (u hřiště)
22. Erbenova (u domu č. 17)
23. Na Vršku (u domu č. 16)
24. Vrchlického sady 

Foto Jana Hajná
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■ Obrazem Den s hejtmanem

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta zavítal ve čtvrtek 28. února do Jablonce nad Nisou. Společně s primátorem Milanem Kroupou
navštívili střední uměleckoprůmyslovou školu, křižovatku ulic Palackého a U Přehrady, Jabloneckou nástrojárnu, Centrum terénních a ambulant-
ních služeb, Vratislavickou kyselku či biatlonovou střelnici. Celodenní program v Jablonci zakončili besedou s občany a vernisáží výstavy v budově
radnice. Foto Jana Hajná a Adéla Říhová

Do zastupitelských lavic zasedli studenti 
V březnu jednalo ve velkém sále jablonecké
radnice výrazně omládlé zastupitelstvo. Slo-
žené bylo ze studentů 1. a 2. ročníku Gym-
názia U Balvanu a organizovali jej Mladí
demokraté. 

Na rozdíl od simulovaného studentského zastu-
pitelstva v roce 2016, které organizovala spo-
lečnost Agora CZ, to letošní řídili studenti zcela
sami. Do křesel zvolených zastupitelů usedli
podle politických klubů, které tvoří skutečné
jablonecké zastupitelstvo. Vedení města dorazi-
lo v podstatě v roli hostů. 

Dopoledne bylo spíše v duchu teoretickém,
kdy se studenti seznamovali s tím, jak zastupi-
telstvo, rada a magistrát pracuje, čím se musí
řídit. O samosprávě a státní správě zasvěceně
hovořil tajemník magistrátu Marek Řeháček
a ve svém vystoupení prošel několika historic-
kými obdobími. 

Další slovo patřilo primátoru města Milanu
Kroupovi, jenž hovořil o svém působení na rad-
nici a zkušenostech, které od listopadových vo-
leb v čele města nabyl. „Moje zkušenost je čtyř-
měsíční. Když sem člověk vstupuje, má určité
představy – ale že vstoupíte do samosprávy
a změníte svět, je představa naprosto lichá.
Způsob práce v samosprávě je odlišný od ko-
merčního světa, je třeba brát v úvahu dlouhou
řadu zákonů. Za sebou máme čas učení a zís-
kávání zkušeností, jak město rozvíjet a dělat ho
stále hezčím a lepším,“ konstatoval Milan
Kroupa a připomněl studentům několik kauz,
které provázely začátek jeho působení na rad-
nici. „Všechny jsme ustáli a jsem přesvědčený,
že jsme se vydali správným směrem,“ dodal
primátor a přidal konkrétní příklad lednového
jednání o městské hromadné dopravě v Jab-
lonci. Vysvětlil, že práce primátora není jen
o rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků
a předávání květin významným osobnostem.
Ale že je to spousta práce náročné na čas a po-
kud se studenti budou chtít politické činnosti
věnovat, pak se musí připravit také na setkání
s médii, která nejsou vždy jednoduchá. „Ale po-
kud se pro tuhle práci rozhodnete, pak vám
rozhodně budu držet palce,“ uzavřel své vy-
stoupení primátor statutárního města Jablonec
nad Nisou Milan Kroupa. 

Studenti pak podrobili zvídavým otázkám ta-
ké zbytek vedení města, náměstky Jakuba
Chuchlíka a Štěpána Matka i radního pro parti-
cipaci Petra Klápštěho. Hovořilo se např. o ma-

jetku města, o plánovaných opravách bytového
fondu, o městském rozpočtu apod.

Odpolední část simulovaného zastupitelstva
se pak už nesla v duchu skutečného jednání za-
stupitelstva. Studenti si vybrali tři body z ledno-
vého programu jabloneckých zastupitelů: vlajku
pro Tibet, problematiku K-centra a finančního
příspěvku města na vybudování jeho střediska
ve Střelecké ulici uvedl a se studenty diskutoval
náměstek pro humanitní a sociální oblast
David Mánek, vznik osadních výborů probíral
radní Petr Klápště. 

Mladí demokraté jsou spolkem mladých lidí
s aktivním přístupem k životu a společenskému
dění. Spolek se zabývá vzděláváním, pořádáním
tematicky zaměřených konferencí, simulačních
jednání zastupitelstva formou naučných soutě-
ží, seminářů, přednášek a neformálních dis-
kusních setkání.

(jn)

Peter Freestone přijede mezi gymnazisty
Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci
nad Nisou připravuje na úterý 16. dubna pro
své studenty mimoškolní program, neboť ve
škole budou probíhat přijímací zkoušky.
Letošní program bude vskutku unikátní,
gymnazisté nejen, že zhlédnou film Bohe-
mian Rhapsody, ale setkají se i s Peterem
Freestonem – osobním asistentem zpěváka
Freddieho Mercuryho.

„Každý rok, kdy na naší škole více jak sto ucha-
zečů píše jednotné přijímací testy, se pro naše
studenty snažíme najít originální mimoškolní
program, který by je zaujal a přitom nepatřil
mezi běžně dostupné. A tak se v předchozích
letech setkali třeba s kompletní biatlonovou re-

prezentací nebo navštívili film o Janu Masa-
rykovi s historickou přednáškou o předmni-
chovských událostech,“ říká Tomáš Hofrichter,
ředitel Gymnázia Dr. Antona Randy.

Letos bylo téma od počátku jasné. Životní pří-
běh Freddieho Mercuryho hýbal v minulých
měsících návštěvností nejen českých kin. „Bylo
jen třeba tomu dát právě onen rozměr, s nímž
se studenti běžně nesetkají. Byli jsme proto
moc rádi, že naše pozvání přijal Peter Free-
stone, který byl zpěvákovým osobním tajemní-
kem. Ten totiž žije v Hradci Králové a společně
s Milanem Šatníkem z agentury Musicase při-
pravil projekt zaměřený na osvětu v oblasti pre-
vence HIV,“ vysvětluje obsah letošního progra-
mu pro studenty ředitel.

Peter Freestone bude studentům vyprávět
o svém životě po boku slavné megastar, ale
i o tom, jak Freddieho život virus HIV postupně
ničil. Zpěvák Petr Šatník, který zpívá Freddieho
hity, je zase jediným Čechem, který si ve filmu
Bohemian Rhapsody zahrál. „Doufáme, že de-
bata právě s těmito pány bude pro naše studen-
ty před zhlédnutím filmu zajímavá a poučná,“
je přesvědčen Tomáš Hofrichter.

Ředitel jabloneckého gymnázia se zároveň do-
mluvil s produkční Klubu Na Rampě Milenou
Bauerovou, která návštěvu Petera Freestona vy-
užila a aktuálně zařadila besedu s ním do progra-
mu klubu. Ta se pod názvem Titanic Freddie AIDS
uskuteční v Klubu Na Rampě v úterý 16. dubna od
19.30 hodin a bude překládána do češtiny. (end)

Foto Radka Baloghová Foto Radka Baloghová
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Provoz nemocniční
lékárny 
Také o velikonočních svátcích bu-
de pro veřejnost nemocniční lé-
kárna otevřená. V sobotu 20. 4.
a pondělí 22. 4. je provoz lékárny
zajištěn od 8 do 16 hodin. Zavřeno
bude v pátek 19. 4. a neděli 21. 4.
O květnových státních svátcích,
středy 1. a 8. 5., bude lékárna
v provozu od 8.00 do 16.00 hodin.
Nemocniční lékárnu najdete neda-
leko hlavního vchodu, stačí jít po
zelené či červené barvě. Informace
k běžné otevírací době a sortimen-
tu včetně prodejny zdravotnických
potřeb jsou zveřejněny na webu
www.nemjbc.cz.

Z českých 
a moravských luk
a strání
V polovině dubna se jablonecká
nemocnice rozloučí s putovní vý-
stavou s názvem 100 let v bílém
plášti a kresbami Pro radost
a uzdravení malíře Lukáše Černé-
ho. Obě výstavy se setkaly u veřej-
nosti s kladným ohlasem.

Chodba za bistrem však prázdná
dlouho nezůstane. Návštěvníci si
budou moci prohlédnout fotogra-
fie Jaroslavy Fojtíkové, která ve
dvou blocích, s názvem Orchideje

naší přírody a I u nás máme stepi,
představí svá oblíbená místa Čes-
ké republiky. „Ráda bych vám svý-
mi snímky zprostředkovala malou
procházku po stepních lokalitách
u nás. Z nepřeberného množství
druhů rostlin jsem vybrala pár zá-
stupců typických pro tato místa
v průběhu jedné vegetační sezony.
Alespoň několik záběrů jsem mu-
sela věnovat i zástupcům říše živo-
čišné, bez které by malý exkurz do
našich stepních lokalit nebyl mysli-
telný,“ doplňuje autorka výstavy.
„Fotografie Jaroslavy Fojtíkové bu-
dou k vidění v nemocnici do konce
června,“ informovala organizátorka
výstavy v nemocnici Jana Válková.

Podělíte se s námi 
o vaše vzpomínky? 
V listopadu uplyne 30 let od same-
tové revoluce. Jak na tuto dobu

a život v 70. a 80. letech minulého
století vzpomínáte? Připravujeme
výstavu v ulicích a hledáme dobo-
vé fotografie, negativy, příběhy,
předměty, deníky a kroniky, zkrát-
ka cokoliv z té doby. 

Materiály sbíráme do konce
června. Stačí nás kontaktovat na e-
mailu matechova@mestojablonec.cz
či telefonu +420 483 357 321. 

Pro Meritis 2019
Cena PRO MERITIS, veřejné oce-
nění za přínos k rozvoji města,
občanského života či dobrého jmé-
na Jablonce, je předávána každo-
ročně v úvodu Novoročního kon-
certu. 

Znáte-li někoho, kdo by si toto
ocenění zasloužil, pošlete návrh
na jeho nominaci do 30. června t. r.
na adresu: Magistrát města Jablo-
nec nad Nisou, sekretariát primá-
tora, Mírové náměstí 19, Jablonec
nad Nisou.

Návrh musí obsahovat kromě
jména, data narození a místa byd-
liště nominovaného také zdůvod-
nění nominace a souhlas navrho-
vaného vyjádřený jeho podpisem.
Chybět by neměl ani kontakt na
osobu, která nominaci podává.
Navrženými nominacemi se bude
zabývat pracovní skupina, která je
vyhodnotí v souladu s Pravidly pro
udílení ceny města

Lampionový průvod s ohňostrojem  
Již tradičně poslední dubnový den vypukne ohňostroj
u jablonecké přehrady. I letos je naplánován lampio-
nový průvod, který opět vyrazí od Rybářské bašty
k prostoru před loděnicí. Ohňostroj bude odpálen
z hráze a pontonů umístěných na vodní hladině. Hráz
bude pro veřejnost nepřístupná a platí přísný zákaz
pohybu na vodní hladině v době odpalování ohňostro-
je mezi 21.00 a 22.00 hodinou. 

Sraz účastníků je od 20.30 do 21.00 hodin před Ry-
bářskou baštou a ve 21 hodin vyrazí původ pod vede-
ním mažoretek DDM Vikýř (Jablonecká jablíčka)
a bubenické skupiny Banda Grande od Rybářské baš-
ty po hrázi k prostoru před loděnicí. Ohňostroj z hrá-
ze a z pontonu na hladině přehrady bude odpálen ve
21.25 hodin. Akci pořádá statutární město Jablonec nad
Nisou ve spolupráci s Eurocentrem Jablonec nad Nisou.

Upozornění: ve večerních hodinách bude zpomale-
na doprava v blízkosti přechodů pro chodce na silnici
U Přehrady. Doprovodnou hudbu k ohňostroji naladí-
te na Radiu Contact.

Vítání dětí
Sobota 2. 3. 2019
Dominik Vítek, Eliška Pácaltová,
Matěj Sedlmajer, Xavier Julio Ku-
čerak, Rozálie Novotná, Kristýna
Zounková, Simona Huková, Eliš-
ka Semeráková, Mikuláš Šulc,
Adéla Doubková, Michal Mayer,
Marek Kollár, Lilly Pikulová,
Anna Antonie Jonová, Josef Kuna,
Amálie Černá.

Jubilea
Zlatá svatba
V dubnu oslaví zlatou svatbu
manželé Anna a Josef Cermanovi.
Děti s rodinami jim přeji mnoho
zdraví, lásky a radosti do dalších
let společného žití.

Poděkování
Děkujeme všem zúčastněným
pracovníkům, kteří se podíleli na
tom, aby se mohly opět zprovoznit
tolik potřebné WC na autobuso-
vém nádraží. 

Za spolucestující, B. Benešová.

Ocenění dárců
Primátor ocenil dárce krve
Dobrovolní dárci krve převzali
v pondělí 18. března na jablonec-
ké radnici stříbrné a zlaté medaile
Dr. Janského za 20 a 40 bezplat-
ných odběrů. Ocenění a drobné
jim předávali primátor města
Milan Kroupa, ředitel Věznice Rý-
novice Vlastimil Kříž a ředitelka
jabloneckého spolku Českého
červeného kříže Kateřina Havlo-
vá. Společně tak vyjádřili díky
všem dobrovolným dárcům.

Stříbrná medaile (za 20 bez-
platných odběrů): Petr Černý,
Miroslav Fichtner, Leoš Havrda,
Jan Martikán, Hana Medková,
Michaela Pavelková, Martin Pikeš,
Jaroslava Skokanová, Monika Šrýt-
rová, David Tolar, Filip Zelinka.

Zlatá medaile (za 40 bezplat-
ných odběrů): Roman Hlubuček,
Miloš Kašpar, Jarmila Kašparová,
Martin Miksa, Miroslav Pokorný.

Primátor statutárního města Jablonec
nad Nisou Milan Kroupa a náměstek
pro oblast humanitní David Mánek
v některých seniorských klubech
Centra sociálních služeb předali ženám
tulipány k jejich svátku – Mezinárod-
nímu dni žen. Foto Radka Baloghová

Náměstek Jakub Chuchlík (vpředu)
a radní Petr Klápště si u památníku
v Tyršově parku připomněli 15. březen
1939 – 80. výročí okupace nacistic-
kým Německem, den, který před-
cházel vyhlášení protektorátu Čechy
a Morava. Foto Jana Hajná

Velké ceny Jablonce v judu se v Měst-
ské hale zúčastnili borci ze 135 klubů,
z Česka, Polska i Německa. Celkem se
na tatami pralo 1 138 závodníků a ti
svedli v 68 kategoriích 2 217 soubojů.
Foto Václav Novotný

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Václav Novotný

Foto Jana Hajná



(10)

jablonecký měsíčník duben 2019

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
V letošním roce se zápis do jabloneckých
mateřských škol uskuteční v úterý 7. května
v čase od 8.00 do 16.00 hodin. Výjimkou je
MŠ Nemocniční, kde bude zápis 14. května.

Zápis probíhá v režimu správního řízení a jed-
notlivé žádosti o přijetí jsou bodovány dle pře-
dem nastavených a zveřejněných kritérií.
Nezáleží tedy na tom, v jakém pořadí se rodiče
k zápisu dostaví. 

„K zápisu jsou ze zákona povinni přijít všich-
ni rodiče, jejichž děti do konce letošního srpna
oslaví páté narozeniny nebo děti, kterým bude
u zápisu do ZŠ udělen odklad povinné školní
docházky a které doposud žádné předškolní za-
řízení nenavštěvují. Pro tyto děti je předškolní
vzdělávání povinné, a tedy i bezplatné (hradí
pouze stravu),“ říká Zdeňka Květová, vedoucí
oddělení školství, kultury a sportu.

Garantované místo v mateřské škole mají ze
zákona všechny děti, které do konce srpna
dovrší věku minimálně tří let, mají trvalé byd-
liště na území města Jablonec a přijdou ve vý-
še uvedený den k zápisu do MŠ. Není však
možné s naprostou jistotou zaručit, že budou
všechny tříleté děti přijaty do té MŠ, kam při-
jdou k zápisu. Nebude-li mít daná škola dosta-
tečnou volnou kapacitu pro přijetí všech dětí
starších tří let, bude rodičům nabídnuta jiná
mateřská škola, kam by mohlo být jejich dítě
přijato.

Rodiče si mohou vybrat, do jaké školky k zá-
pisu přijdou. „Na rozdíl od základních škol pro
MŠ neplatí školské obvody, což rodičům dává
naprostou svobodu v rozhodování, kterou MŠ
pro vzdělávání svého dítěte zvolí. Rozhodovat
se tedy mohou nejen na základě svého bydliště,
ale i dopravní dostupnosti v návaznosti na je-
jich pracovní povinnosti,“ upozorňuje na mož-
nosti rodičů Květová. Řada rodičů si MŠ vybírá
i dle zaměření školy, nadstandardní činnosti,
zájmových kroužků apod. S tím vším se mohou
rodiče seznámit během dnů otevřených dveří,
které většina jabloneckých MŠ pořádá.

Informace ohledně zápisu do jabloneckých
mateřských škol (kdy bude, co mít s sebou atd.)
lze najít taktéž v informačním letáčku, který
k této příležitosti již tradičně oddělení školství,
kultury a sportu zpracovalo. Letáček bude di-
stribuován do veřejných prostor, kde se rodiče
s předškolními dětmi pohybují, ordinací pediat-
rů či bude k dispozici v informačním centru
magistrátu. Dalším zdrojem podrobnějších in-
formací budou před zápisem webové stránky
mateřských škol.

Přijímání dětí mladších tří let
Od roku 2011 v Jablonci nad Nisou pozvolna
klesal počet narozených dětí a stalo se tedy zvy-
kem, že byla volná kapacita v MŠ doplňována
dětmi, které tří let dovršily až v průběhu škol-
ního roku (zpravidla hned na podzim). „V roce
2016 však došlo k opětovnému a velmi razant-
nímu nárůstu počtu narozených, a je tedy prav-
děpodobné, že i přes snahu neustálého navyšo-
vání kapacit a budování nových tříd, nebude při
letošním zápise možné děti mladší tří let do
běžných MŠ přijmout. Přesto by měli rodiče,
kteří mají zájem o přijetí svých dětí, k zápisu
přijít,“ tvrdí Zuzana Brodská, oddělení školství,
kultury a sportu.

V případě, že je v MŠ nebude možné při-
jmout, mají šanci, že jim bude nabídnuta jiná
MŠ s volnou kapacitou, nebo budou informová-
ni, aby šli k zápisu do MŠ Nemocniční, kde se
právě z tohoto důvodu bude konat zápis o týden
později, tedy 14. května 2019.

Zápis do MŠ Nemocniční /14. 5. 2019/
MŠ Nemocniční sídlí v areálu jablonecké ne-
mocnice a již od svého vzniku se orientuje na
děti mladší tří let, čemuž má přizpůsobeny pro-
vozní a personální podmínky. Děti zpravidla po
jednom školním roce, ve kterém dovrší věku tří
let, přestupují do jiných jabloneckých MŠ a uvol-
ňují tak místa mladším kamarádům. Přednost
mají děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci Ne-

mocnice Jablonec. Volná kapacita pak bude do-
plňována prioritně dětmi, které se narodily na
podzim roku 2016. Až v případě volné kapacity
budou přijaty i děti mladší, které tří let dovrší
až v roce 2020. Podrobná kritéria k přijetí do
MŠ Nemocniční včetně bodového ohodnocení
jsou zveřejněna na webových stránkách školky.

Dětské skupiny a jiná soukromá zařízení
Malým dětem, které nebudou přijaty do jablo-
neckých MŠ, mohou pomoci soukromá zaříze-
ní, která na území města působí. Ty mají opro-
ti státním školkám výhodu v podobě výrazně
menších kolektivů dětí, individuálního přístu-
pu zkušených pracovnic a možností přizpůsobit
provoz a program zdravotním či jiným speciál-
ním potřebám dítěte. „Pro zvykání na kolektiv
dětí a budování prvních sociálních vazeb jsou
dětské skupiny a jiná zařízení fungující na po-
dobné bázi v podstatě tou nejlepší variantou,“
je přesvědčena Květová.

Město Jablonec již řadu let přispívá jablonec-
kým rodinám na umístění dítěte v soukromých
zařízeních, která se u města registrují a podepí-
ší s ním smlouvu o spolupráci na daný školní
rok. Aby rodiče mohli zažádat o příspěvek měs-
ta, musí být jejich dítě starší dvou let, musí mít
trvalý pobyt na území města Jablonec nad
Nisou a oba rodiče dodají potvrzení o zaměst-
nání. V neposlední řadě je zjišťováno, zda rodi-
če nemají vůči městu žádné dluhy. (zb)

Město podpoří i další nápady školáků
Náměstek pro oblast humanitní David Má-
nek si pozval na radnici žáky ze ZŠ Ar-
besova, Kokonín, Liberecká, Pasířská a Rý-
novická, kteří se zúčastnili se svými projekty
soutěže Lepší místo pro školy. Důvodem set-
kání bylo hledat společně způsob, jak nápa-
dy školáků zrealizovat, i když nevyhráli fi-
nanční odměnu. 

„Originální a dobře zpracované byly nejen dva
vítězné nápady, ale také ty ostatní. Byla by ško-
da, kdyby skončily v šuplíku. Proto jsme se roz-
hodli je alespoň zčásti finančně podpořit,“ vy-
světlil David Mánek a znovu ocenil dva vítězné
projekty ZŠ Šumava a Ant. Bratršovského, kte-
ré si za svou výhru odnesly po 50 tisících ko-
run. „Ostatní děti si musí peníze s pomocí uči-
telů zajistit samy,“ připomněl náměstek s tím,

že nemá strach, že by děti způsob, jak chybějí-
cí finance získat, nenašly. Už na radnici padaly
takové nápady, jako je aukce výtvarných děl,

burzy nepotřebných věcí, pořádání výtvarných
dílen v rámci školních slavností nebo kampaně
na sociálních sítích. Finanční podporu přislíbi-
li také rodiče a vedení škol. O konkrétní výši
částky na každý projekt z městského rozpočtu
budou rozhodovat jablonečtí radní, půjde však
o 10 až 20 tisíc korun. 

„Projekty jsou nadčasové. Pokud se je podaří
zrealizovat, budou je moci využívat i děti, které
do škol teprve nastoupí. Soutěž a realizace jsou
však skvělou příležitostí pro autory nápadů, jak
získat cenné životní zkušenosti a jak se spolé-
hat jen na vlastní síly,“ dodal David Mánek.

Soutěže Lepší místo pro školy se zúčastnilo
sedm jabloneckých škol. Finále, ze kterého vze-
šli vítězové, proběhlo na konci ledna v Euro-
centru. Šeky v hodnotě 50 tisíc korun věnovala
do soutěže Nadace Jablotron. (jn)

Ilustrační foto Jiří Endler

Foto Radka Baloghová
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Každoročně mateřské školy před zápisem
otevírají své dveře a nechávají veřejnost na-
hlédnout do svých království vyzdobených
množstvím dětských prací a prosycených
prvním objevováním, poznáváním a dět-
skou radostí.

Během dnů otevřených dveří se veřejnost může
seznámit nejen s prostředím a zázemím školy,
ale i se školním vzdělávacím programem, s pří-
stupem pedagogů k dětem, s prioritami ve
vzdělávání, kroužky, které školy nabízí, a další
každodenní i nadstavbovou činností. Ty školky,
kde se den otevřených dveří nekoná, je možné
navštívit po předchozí telefonické domluvě
s ředitelkou dané školky.

Termíny dnů otevřených dveří:

9. 4. /úterý/ 9.00–15.00 hodin
MŠ Pohoda
Tichá 19, ředitelka Pavla Macháčková, 
tel.: 734 315 540

10. 4. /středa/ 9.30–11.00 a 15.00–16.00 hodin
MŠ Mšeňáček
Josefa Hory 31, ředitelka Eva Tuhá, 
tel.: 734 441 722

11. 4. /čtvrtek/ 15.30 hodin
MŠ Pod Peřinkou
Havlíčkova 4, ředitelka Jolana Stejskalová, 
tel.: 733 644 370
Den otevřených dveří spojený s velikonoční dílnou.

11. 4. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
MŠ Kostička
Dolní 3969, ředitelka Dana Chalupová, 
tel. 483 722 062
Možnost zhlédnutí celé mateřské školy, sezná-
mení s programem výchovné práce a akcemi
školy.

11. 4. /čtvrtek/ 15.00–16.30 hodin
MŠ Pampeliška
Lovecká 11, ředitelka Kateřina Sýkorová, 
tel. 734 315 545
Dětem a rodičům bude zpřístupněna jedna tří-
da, kde si budou moci s dítětem pohrát, dosta-
nou ucelené informace a budou moci se na co-
koliv zeptat.

12. 4. /pátek/ 14.30–16.30 hodin
MŠ Kapička
Husova 3, ředitelka Lucie Papoušková, 
tel. 778 061 314
Na rodiče čekají příjemní zaměstnanci spolu
s doktorkou Vondruškovou a fyzioterapeutkami.
Součástí prohlídky mateřské školy bude i ukázka
míčkování či inhalace. Připravena bude i ochut-
návka zdravých pomazánek, které jsou dětem
v MŠ připravovány.

16. 4. /úterý/ 9.30 hodin
MŠ Červená školka
Nemocniční 15, vedoucí pracoviště 
Jana Šůrová, tel. 483 345 340
Vzhledem k možnostem školy se nejedná o den
otevřených dveří, ale o informační schůzku.
Prosíme rodiče, kteří mají tu možnost, aby ne-
chali děti doma. 
Začátek schůzky je v 9.30 hod. 

23. 4. /úterý/ 10.00–15.00 hodin
MŠ Motýlek
Střelecká 14, ředitelka Eva Čáchová, 
tel. 734 315 445
Prohlídka školy vždy v celou hodinu v 10.00,
11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin.

23. 4. /úterý/ 8.00–16.00 hodin
MŠ Slunečnice
Slunečná 9, ředitelka Iveta Jeriová, 
tel. 608 600 051
Prohlídka MŠ s možností zhlédnout prezentaci
o zaměření a činnostech mateřské školy.

24. 4. /středa/ 14.30–16.00 hodin
MŠ Pastelka
Nová Pasířská 10, ředitelka Ivana Novotná, 
tel. 777 772 294

24. 4. /středa/ 9.00–15.00 hodin
MŠ Adélka
28. října 16, ředitelka Hana Nováková, 
tel. 777 766 790

24. 4. /středa/ 15.00–17.00 hodin
MŠ Čtyřlístek
Švédská 14, ředitelka Zuzana Lapáčková, 
tel. 483 319 993
Den otevřených dveří s názvem 
Odpoledne se Čtyřlístkem.

25. 4. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
MŠ Na Kopečku
V. Nezvala 12, vedoucí pracoviště 
Jana Luštincová, tel. 483 305 181
Tematicky zaměřený den otevřených dveří 
Za pohádkou na kopeček.

25. 4. /úterý/ 16.30–17.30 hodin
MŠ Hláska
Palackého 37, ředitelka Jana Brethová, 
tel. 777 863 494
Den otevřených dveří MŠ Hláska se představuje.

26. 4. /pátek/ 14.00–16.00 hodin
MŠ U Pěti veverek
Arbesova 50, ředitelka Zuzana Křivancová, 
tel. 778 056 140

MŠ, které den otevřených dveří 
nepořádají, ale lze je navštívit 
po telefonické domluvě

MŠ Muchomůrka
Mechová 10, ředitelka Irena Šolcová, 
tel. 725 369 922

MŠ Jablůňka
Hřbitovní 10, ředitelka Hana Hušková, 
tel. 483 320 873

MŠ Pod Lesem
Československé armády 37, ředitelka 
Lenka Brunnerová Jínová, tel. 725 369 911

MŠ Montessori
Zámecká 10, ředitelka Vlasta Hillebrandová, 
tel. 483 302 625

Dny otevřených dveří v MŠ

Ilustrační foto Graphis

Foto Jiří Endler
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Jablonec získal skoro 19 milionů na JUDO arénu
Město Jablonec nad Nisou obdrželo od Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR dotaci ve
výši 18,8 mil. korun na výstavbu JUDO arény, kte-
rou musí letos proinvestovat. 

Radní na svém březnovém jednání probrali výběro-
vé řízení na realizátora stavby a vybrali nejvhodnější-
ho. Celková částka za stavbu je odhadnuta na 42 mi-
lionů korun včetně DPH a stavět by se mělo od dubna
tohoto roku do srpna 2020.

Dotační programy pro rok 2019
Program podpory výstavby technické infrastruktu-
ry pro rok 2019 bude opět podporovat výstavbu do-
movních čistíren odpadních vod a kanalizačních pří-
pojek. „Jediný rozdíl oproti minulosti je ten, že nebu-
de v rámci tohoto programu podporováno odkanalizo-
vání novostaveb,“ konstatuje náměstek pro rozvoj
města Jakub Chuchlík a připomíná výši letošní aloka-
ce, která se rovná částce 1,5 mil. Kč. 

O investiční dotaci mohou žádat majitelé rodinných
a bytových domů v katastrálních územích připadají-
cích pro obec Jablonec nad Nisou. Získat mohou 50 %
z celkových způsobilých výdajů, maximálně však
50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku. „Potvrzení
o schválení projektového záměru vydaná radou města
v letech 2013, 2014, 2016–2018 zůstávají v platnosti,
pokud splňují podmínky Programu pro rok 2019 a ne-
týkají se novostaveb,“ připomíná vedoucí oddělení do-
tací Iveta Habadová. 

Žádosti začne oddělení dotací přijímat 24. dubna,
konečný termín je 31. října. Podrobné informace jsou
na úřední desce a webu města www.mestojablonec.cz
v části Magistrát, sekce Životní situace, Finance. 

Program obnovy městské památkové zóny Jab-
lonec nad Nisou pro rok 2019 je tradičně určený
pouze majitelům objektů v městské památkové zóně,
které nejsou kulturní památkou, a proto nemohou žá-
dat o dotace z Ministerstva kultury ČR. Výše letošní a-
lokace je 1,5 mil. Kč, přičemž oprávněný žadatel mů-
že opět žádat o 50% neinvestiční dotaci, maximálně
však 100 tis. Kč na jeden rodinný či bytový dům. 

„Nově požadovanou přílohou žádosti o dotaci bude
souhlasné vyjádření městského architekta. Program
řeší také nevhodnost reklam na fasádě domu od 2. NP
až do doby ukončení udržitelnosti projektu,“ vysvětlu-
je náměstek Chuchlík. Dotace je určená na úhradu
nákladů spojených se zachováním a obnovou auten-

tických prvků i konstrukcí - na opravu střechy, výmě-
nu oken, obnovu fasády. „I v tomto případě bude od-
dělení dotací přijímat žádosti od 24. dubna, posledním
dnem je 31. říjen tohoto roku. Fyzická realizace pro-
jektu musí být dokončená do konce října 2020,“ říká
Habadová. Veškeré podklady pro žadatele jsou k dis-
pozici na www.mestojablonec.cz v části Magistrát,
sekce Životní situace, Památková péče a zveřejněné
na úřední desce města. 

Program regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón na rok 2019

Ministerstvo kultury stanovilo pro Jablonec nad Ni-
sou v programu kvótu ve výši 1,84 mil. korun. Tu měs-
to rozdělí podle Zásad Ministerstva kultury ČR a pod-
le vlastnictví objektů, příspěvky zvýší o povinný podíl
z vlastního rozpočtu v úhrnné výši 491 tisíc korun na
všechny projekty. Finanční příspěvek letos získá vila
v ulici Lípová na opravu fasády a repase oken, čtveři-
ce městských domů v ulici Mlýnské, Podhorské,
Korejské a na Mírovém náměstí na opravy střech,
oken i fasád. Na výmalbu spojovacího schodiště věže
mezi podkruchtím a kruchtou dostane příspěvek také
kostel Povýšení sv. Kříže na náměstí Boženy Němcové. 

Výstavbu krematoria zamítli 
Zastupitelé jednali o záměru vybudovat kremato-
rium na pozemcích města, které jsou v platném
územním plánu navrženy jako rozvojová plocha pro
rozvoj pohřebnictví – plochy občanského vybavení
hřbitov. Záměr neodsouhlasili.

V únoru 2019 uplatnili obyvatelé převážně ulic Okružní
a Na Roli petici s celkem 389 podpisy, kterou vyjadřují
nesouhlas se záměrem výstavby krematoria. Petenti
zvláště nesouhlasili s dopravním napojením z ulice
Okružní, které by navýšilo dopravní ruch dosud klid-
né lokality, a s rušením hojně užívaných zahrádek.
Zastupitelé záměr výstavby krematoria neodsouhla-
sili.  

Osadní výbor Proseč nad Nisou 
Osadní výbor Proseč nad Nisou už v minulosti pů-
sobil, ale jeho funkční období skončilo společně
s funkčním obdobím minulého zastupitelstva. 

Nově by výbor mělo tvořit sedm členů, z nich tři
jsou úplnými nováčky. Zastupitelé odsouhlasili slože-
ní výboru: Miloš Krčmář (předseda), Martin Schwarz,
Václav Landovský, Renata Drašarová, Nicole Rolanto-
vá, Hana Vinčálková a Stanislava Ďuračová. (jn)

■ Pocta Hubáčkovi
Do konce května je možné při-
hlásit vhodné objekty do 15. roč-
níku soutěže Stavba roku Libe-
reckého kraje. Ta letos prošla
změnami, je modernější, získala
nový název Soutěž Karla Hu-
báčka – Stavba roku Liberec-
kého kraje 2019, webové strán-
ky i podmínky. Nově je jedním
z partnerů také statutární měs-
to Jablonec nad Nisou. 

Cílem těchto inovací je zvýšit
prestiž soutěže a propojit jednot-
livé aktéry – města, obce i institu-
ce na území Libereckého kraje.
Přihlášky se podávají do konce
května na Krajský úřad Liberec-
kého kraje (KÚLK). Slavnostní vy-
hlášení je plánované na 24. října.

Nově se partnerem soutěže sta-
lo také statutární město Jablonec
nad Nisou. Náměstek primátora
pro rozvoj Jakub Chuchlík se po-
dílel na úpravách soutěže. 

„Konkrétně jsem se soustředil
na čtyři tematické okruhy,“ sdě-
luje Chuchlík, který zdůrazňuje,
že cílem soutěže musí být zlepše-
ní stavební kultury prostředí. „Už
jen sám název klade důraz na re-
gionální kulturní odkaz architek-
ta Hubáčka,“ dodává náměstek
primátora, který rozšířil kritéria
o hodnocení komplexní architek-
tonické kvality od konceptu po
řemeslný detail. „Porota musí mít
odborný kredit, aby vzbudila dů-
věru soutěžících v její úsudek.
Důležité je také to, aby možnost
přihlášení byla nízkoprahová, te-
dy aby nízké poplatky za účast
přinesly širší počet účastníků,“
vysvětluje Jakub Chuchlík. 

O titul Stavba roku Liberecké-
ho kraje 2019 mohou soutěžit
stavební díla uvedená do provozu
nebo zkolaudovaná do 31. května
tohoto roku a nacházející se na
území Libereckého kraje (pod-
mínky soutěže www.stavbaro-
ku.lk). Nominace budou posuzo-
vané v pěti kategoriích – Cena
Karla Hubáčka, Cena JUNIOR
(pro žáky SŠ, VOŠ a studenty VŠ
do 30 let), Cena za INOVACI,
Cena OSOBNOST ve stavitelství
a Cena VEŘEJNOSTI, která se
bude udělovat na základě hlaso-
vání na www.stavbaroku.lk, jež
bude probíhat od června 2019. 

Nad Soutěží Karla Hubáčka –
Stavba roku Libereckého kraje
2019 převzal záštitu hejtman LK
Martin Půta a krajská radní pro
řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských
projektů a územního plánování
Radka Loučková Kotasová. (jn)

Foto Jana Hajná

Ještěd – nejúspěšnější projekt 
architekta Hubáčka, foto Graphis
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Josef Jíra – maloskalský Chagall
Josef Jíra, jeden z nejznámějších a nejžáda-
nějších českých malířů, by se letos dožil 90
let. Kdo by si na něj nepamatoval. Byl své-
rázným obyvatelem Malé Skály, kde bydlel
a tvořil od poloviny 60. let minulého století.

Jeho obrazy přesáhly hranice našeho regionu
a jeho nezaměnitelný styl zdobil přední české
galerie. Od 5. dubna je část jeho díla mimořád-
ně k vidění v Jablonci nad Nisou v Domě náro-
dopisců Scheybalových na výstavě s názvem
Josef Jíra – malíř srdcem.

„Nikdy v životě bych asi nebyl schopen udě-
lat nějaký obraz, aniž bych se vázal k nějakému
místu, určité vzpomínce nebo prožitku,“ řekl
o sobě před lety Josef Jíra. Maloval srdcem.
Jeho obrazy jsou výrazné, plné emocí. „Jsme
velice rádi, že můžeme veřejnosti zprostředko-
vat zážitek z Jírovy tvorby právě v době, jež se
váže k Velikonocům. Obrazy, které jsme spolu
s paní Ivanou Jírovou pro výstavu vybrali, jsou
velmi sugestivní. Objevují se na nich motivy
našeho kraje i motivy náboženské. Mnoho lidí
má Jíru spojeného právě např. s křížovou ces-
tou,“ neskrývá radost z výstavy Petr Vobořil, ře-
ditel Jabloneckého kulturního a informačního
centra, jež výstavu pořádá. 

V rozhovoru pro Jizerskou kótu mluvil Jíra
o svém vztahu k Jablonci: „Jablonec zůstane
pro mě něčím, co nepatří do mé krevní skupi-
ny, ale přesto patří do mé rodiny. V dětství to
pro nás nebylo do Jablonce, ale přes kopec do
Němec. Nahoře na Filkách, tam u Sněhova, byl
předěl. Tady už člověk slyšel řeč, kterou se
u Jizery nemluvilo. Byla to pro mě cizina, a to
už mi zůstalo. V Jablonci bylo taky vždycky
o kabát studenějc…“

Výstava Josef Jíra – malíř srdcem uspořádaná
k umělcovým nedožitým 90. narozeninám bu-
de slavnostně zahájena ve čtvrtek 4. dubna v 17
hodin a potrvá do 18. května.

Navštívit ji můžete v Domě Scheybalových od
úterý do pátku v 10–12 a 13–17 hodin, v sobotu
10–13 hodin. Pro děti bude po celou dobu ko-
nání probíhat dílnička Namaluj si vlastní po-
hlednici. Vstup je zdarma.

Josef Jíra (1929–2005)
Narodil se 11. října 1929 v Turnově. Žil a malo-
val na Malé Skále a Praze, podněty k tvorbě si
přivážel také ze zahraničí. Začínal na šperkař-
ské škole v Turnově, sotva sedmnáctiletý byl
přijat na AVU. Byl spoluzakladatelem skupiny
MS (Makarská) a zúčastnil se všech jejích vý-
stav. Na výtvarné scéně byl nepřehlédnutelný
svými obrazy a vystupováním. Minulost a pří-
tomnost Malé Skály pochopil a malířsky vyjád-
řil jako žádný z jeho předchůdců a současníků.
V 70. a 80. letech organizoval Výtvarná léta Ma-
loskalska, v 90. letech pořádal výstavy v Bouč-
kově statku na Malé Skále. Pro kapli sv. Vav-
řince namaloval křížovou cestu, pro Boučkův
statek a Kryštofovo Údolí na Liberecku vytvořil
betlémy s řezanými figurami v nadživotní veli-
kosti. Se životem se rozloučil několika výstava-
mi a monografií Josef Jíra – zpovědnice, proč
jsem tady byl a co jsem zde udělal. Zemřel
15. června 2005. (rs)

Lidový vypravěč a průkopník slepých
cest vykročil na cestu poslední
Když jsem seděla proti nejvýbušnějšímu za-
stupiteli Jablonce, musela jsem se jeho po-
věsti usmát. Viděla jsem muže, který měl ru-
ce klidně složené na desce stolu a očekával,
nač se ho asi tak budu ptát. Vzpomněla jsem
si, kolik veselých historek jsem od něj slyšela,
ale také kolikrát jsem ho brunátného viděla
křičet na své kolegy, že takhle tedy ne! A tak
jsem se spontánně zeptala – proč se tolik roz-
čilujete? „Jsem nervák, ale mám tu výhodu,
že se po výbuchu okamžitě uklidním. A ne-
mám z toho žaludeční vředy. Někdy rozčí-
lím i sám sebe. Třeba, když si materiál do
zastupitelstva špatně přečtu, nachystám si
plamennou řeč a pak zjistím, že jsem pito-
mec,“ odvětil mi Václav Vostřák.

Tak takhle jsem začala rozhovor s Václavem
Vostřákem, který jsem psala pro Jablonecký
měsíčník v roce 2007. Pana Václava jsem znala
už spoustu let před tím, ještě z dob, kdy byl jab-
loneckým místostarostou. Lidi buď štval, nebo
v nich budil sympatie. Přesto jich za ním hodně
chodilo, stěžovalo si, ptalo se na vysvětlení, tře-
ba v hospodě u piva. 

„Člověk je zástupcem všech, takže nemůže
mluvit s jedním proti druhému, těžko je lidi žá-
dat, aby přiznali, že nemají pravdu. Záleží na
úhlu pohledu, jakmile ukážete více stran spor-
ného problému a vysvětlíte je, pak většinou při-
stoupí i na názor města. Když ne, pak je to sráž-
ka dvou gramofonů - každý si mele svou. Pak to
nemá cenu, protože nepokračuje diskuze lidí,
kteří se chtějí dohodnout,“ řekl mi Václav Vost-
řák o práci městského zastupitele a právě on
věděl, co říká. Po roce 1989 kandidoval ve všech
komunálních volbách – bylo jedno, zda z 20.,
17. či 11. místa. Vždy uspěl a patřil mezi zastu-
pitele s největším ziskem hlasů. Tvrdil, že ne-
existují nevolitelná místa, jsou pouze nevolitel-
ní lidé. Naposledy v zastupitelské lavici zasedl
na podzim roku 2018, i když ke konci své za-
stupitelské praxe už to nebyl úplně on. Jeho vý-
bušnost se někam ztratila, jen občas zajiskřila

se svou bývalou intenzitou. Stále častěji se zaví-
ral do radniční věže mezi své historické anály. 

Historii Jablonce miloval, i když věděl – ale
nikdy by nepřiznal – že jeho znalosti nejsou
vždycky tak úplně historicky přesné. Na své vi-
zitce uváděl, že je lidový vypravěč a průkopník
slepých cest. „Průkopníka jsem si vypůjčil od
Járy Cimrmana, který už ho nepoužívá – člo-
věk, který chodí po cestách, jež jsou zdánlivě
slepé. Protože slepý může být člověk, ne cesta.
Vždycky je nějaké řešení,“ vysvětlil mi Václav
Vostřák, první laureát ceny Pro Meritis, kterou
mu statutární město Jablonec nad Nisou uděli-
lo na Novoročním koncertě 1. ledna 2012.

Na jednu ze zdánlivě slepých cest, kterou my
ostatní nevidíme, se Václav Vostřák vydal v pon-
dělí 11. března. Jana Fričová

Nejsem zdaleka jediná, kdo na Václava
Vostřáka má velmi živé vzpomínky a komu
budou jeho trefné poznámky chybět. Za
všechny se vyjádřilo několik blízkých spolu-
pracovníků. 

S Václavem jsme se poznali na prvních jedná-
ních stávkových výborů a následně při formová-
ní Občanského fóra v roce 1989. Naše spoluprá-
ce pak pokračovala v městském zastupitelstvu.
Václav byl nejen vynikající společník, ale i ka-
marád, na kterého se člověk mohl vždycky spo-

lehnout a bavit se jeho postřehy a smyslem pro
humor. Jiří Musil, první porevoluční 

starosta Jablonce nad Nisou (1990–1994)

V. V. byl náruživý historik amatér, který (měl
jsem ten pocit) o historii Jablonce věděl snad
všechno. Byl také skutečným patriotem města.
Jeho pečlivost při shánění a zajišťování doku-
mentů byla obdivuhodná. Důkazem toho byl „je-
ho“ archív v radniční věži. Bavilo mě s Václavem
diskutovat, protože se dokázal pěkně rozpálit,
byl někdy až cholerický, a to v dobrém slova
smyslu, ale nakonec jsme se vždy dohodli a ro-
zešli ve smíru. Prožil jsem s ním v klubu zastu-
pitelů města za ODS skvělých 28 let a budu na
něj vzpomínat jenom v dobrém. Čest jeho pa-
mátce. Jiří Čeřovský, 

bývalý starosta (1994–2006)

Poslední dobou mám zprávy, které mě rmoutí.
Tahle patří mezi ně. Proto vzkazuji: „Václave,
tvůj humor a selský rozum mně budou chybět.“

Petr Tulpa, 
bývalý starosta (2006–2010)

Václav Vostřák byl bytostně spjat s naším měs-
tem. Pracoval nejen jako zastupitel a politik, ale
zejména jako občan. Stejně jako se zajímal o ak-
tuální dění v Jablonci, tak se možná ještě inten-
zivněji zajímal o historii našeho města a šířil své
nabyté vědomosti dál. Pracoval takříkajíc v prv-
ní linii, komunikoval s lidmi na ulicích i v růz-
ných hospůdkách a podněty,

které získával, velmi důrazně uplatňoval na
jednáních zastupitelstva. Právě pro svou občan-
skou odpovědnost a ochotu zapojit se do veřej-
ného dění byl nominován na historicky první
Cenu města Pro Meritis, kterou jsem měl tu čest
mu slavnostně předat na Novoročním koncertě
v roce 2012. Velmi si vážím toho, že jsem mohl
Václava Vostřáka poznat a měl tu čest s ním spo-
lupracovat. Občan jako on bude našemu městu
chybět. Petr Beitl, 

bývalý primátor (2010–2018)

Podzim pod Černou studnicí

Foto archiv MMJN
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Mírové náměstí
Kulturní program

Škaredá středa 17. dubna
10.00 ZDOBENÍ MÁJEK – děti

z jabloneckých MŠ
10.15 MŠ NA KOPEČKU
10.30 MŠ RÁDLO
10.45 MŠ MONTESSORI
11.00 ŽLUTÁ ŠKOLKA –

MŠ Jugoslávská
11.15 MŠ SLUNEČNICE –

MŠ Slunečná
11.30 DPS POD PEŘINKOU –

MŠ Havlíčkova
12.15 HUDEBNÍ STUDIO KOKOS –

vystoupení mladých jablonec-
kých muzikantů, kteří hrají
vlastní i převzaté písničky

13.30 BRASS JABLONEC – soubor
žesťových nástrojů pod vedením
Oleksandra Grygorenka

14.15 POHÁDKA – Jak šel Honza do
světa – Divadlo Na cestě Liberec

15.00 DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
JABLONEC n. N. pod vedením
Miroslava Halamy

16.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
SLAVNOSTÍ primátorem
statutárního města Jablonec n. N.
Milanem Kroupou

16.05 PUERI, GAUDETE! – veliko-
noční říkadla a písničky v podání
sboru ZUŠ

16.20 NISANKA a MALÁ NISANKA
III a IV – vystoupení jabloneckých

folklorních souborů s lidovými
tanci a písněmi z Podještědí,
Pojizeří a Podkrkonoší, 
www.nisanka.cz, www.vikyr.cz

Zelený čtvrtek 18.dubna
10.00 POHÁDKA – O chytré horákyni

– Divadlo Na cestě Liberec
11.00 JAZZTET ZUŠ Jablonec n. N. –

jazzové a jiné evergreeny zahrají
žáci ZUŠ pod vedením Vladimíra
Vláška

12.00 VENKOVSKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA BEDRNÍK – písničky
z jižních Čech

13.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA
MAJERÁN z Blanska – písničky
z Moravy, Čech i Slovenska

14.00 VENKOVSKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA BEDRNÍK – písničky
z jižních Čech

15.00 STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ
– staropražské a lidové písně

16.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA
MAJERÁN z Blanska – písničky
z Moravy, Čech i Slovenska

Velký pátek 19.dubna
10.00 POHÁDKA – O holčičce, která

zlobila a zlobila – představení
plné písniček, legrace i poučení
– Divadlo Kasperle

11.00 DECHOVÁ HUDBA
JABLONEČANKA

12.00 MLADÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
STRAKONICE – písničky
z Prácheňska a okolí

13.00 POHÁDKA – Kašpárkova
dobrodružství aneb Ó ten
chrabrý rek je Kašpárek, aneb
Kalupinka!, představení plné
legrace – Divadlo Kasperle

14.00 BARTOŠŮV SOUBOR ze Zlína
tance, písně a lidové tradice
Valašska, Zlínska
a Luhačovického Zálesí,
www.bartosuvsoubor.cz

15.00 SPOLEK JABLONECKÝCH
DAM A PÁNŮ s hudebními
hosty – kramářské, lidové
a staropražské písničky v podání
jablonecké skupiny, www.spo-
lekjabloneckychdamapanu.web-
node.cz

16.15 BARTOŠŮV SOUBOR ze Zlína,
tance, písně a lidové tradice
Valašska, Zlínska
a Luhačovického Zálesí,
www.bartosuvsoubor.cz

STYLOVÝ STÁNKOVÝ PRODEJ
denně 9.00–18.00 hodin
Mírové náměstí a pěší zóna

čtvrtek a pátek 18. a 19. 4.
Ekocentrum připravilo velikonoční
dílnu. Zdobení vajíček různými
technikami, výrobu velikonočních
dekorací, práci s papírem. Otevřeno
od 9.00 do 18.00 hodin. Občerstvení
s posezením v hlavním stanu před
radnicí denně od 9.00 do 18.00 hodin. 

VÝSTUPY NA RADNIČNÍ VĚŽ
Ve středu 17. 4. a ve čtvrtek 18. 4. od 10
do 15 hodin bude zpřístupněna radnič-
ní věž (za příznivého počasí – každou
celou hodinu, sraz v přízemí radnice).
Vstup zdarma. 
Akci financuje statutární město
Jablonec nad Nisou.

Bratrská jednota baptistů
Kostel v Máchově parku
tel.: 608 825 760, www.bjbjablonec.cz

19. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Velkopáteční bohoslužba

21. 4. /Velikonoční neděle/ 9.30 hodin
Slavnost vzkříšení

Církev bratrská
Smetanova 26, Jablonec nad Nisou
www.cbjablonec.cz

19. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužba

21. 4. /Neděle vzkříšení/ 10.00 hodin
Bohoslužba

Církev Československá husitská
Chrám Dr. Farského

14. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Eucharistická slavnost s žehnáním
ratolestí

18. 4. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin
Památka Poslední večeře Páně 
– eucharistická slavnost

19. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin
Bohoslužba památky umučení Páně

20. 4. /Bílá sobota/ 20.00 hodin
Vigilie – modlitební bdění – Slavnost
světla se Zpěvy z Taizé

21. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
10.00 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše
Krista

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
www.ksdz.cz

21. 4. /neděle/ 15.30 hodin
Velikonoční shromáždění ve velkém
sále spolkového domu

Českobratrská církev evangelická
Pod Baštou 10, tel.: 481 120 033
jablonec@evangnet.cz

18. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašijové bohoslužby

19. 4. /Velký pátek/ 9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře
Páně

21. 4. /Neděle Boží hod velikonoční/
9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Římskokatolická farnost
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz

14. 4. /Květná neděle/ 7.30 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

14. 4. /Květná neděle/
9.00 hodin – Žehnání ratolestí – kostel
sv. Anny a následně průvod městem do
kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
kde následuje mše svatá.
18.00 hodin – Mše sv. – Jablonec n. N.

14. 4. /Květná neděle/ 14.00 hodin
Mše sv. – Rádlo

15. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
17.30–18.00 hodin – Zpovídání

16. 4. /úterý/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
9.00–18.00 hodin – Zpovídání

17. 4. /středa/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
17.30–18.00 hodin – Zpovídání

18. 4. /Zelený čtvrtek/ 
16.00 hodin – Rychnov u Jablonce n. N.
18.00 hodin – Jablonec n. N.
18.00 hodin – Lučany n. N.

19. 4. /Velký pátek/
16.00 hodin - obřady Velkého pátku –
Rychnov u Jablonce n. N.
18.00 hodin - obřady Velkého pátku
Lučany n. N.
18.00 hodin – obřady Velkého pátku
Jablonec nad Nisou

20. 4. /Bílá sobota/
8.00 hodin – Modlitba se čtením a ran-
ní chvály – Jablonec n. N. (kaple)
8.00–18.00 hodin – Možnost tiché ado-
race u Božího hrobu
12.00 hodin – modlitba během dne –
Jablonec n. N. (kaple)
20.00 hodin – obřady Velikonoční
vigilie v Lučanech n. N.
20.00 hodin – obřady Velikonoční 
vigilie v Jablonci n. N.

20. 4. /Bílá sobota/ 18.00 hodin
Obřady Velikonoční vigilie – Rychnov
u Jablonce n. N.

21. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
7.30 hodin – Mše svatá – Rychnov
u Jablonce n. N.
9.30 hodin – Slavná mše svatá s obřa-
dem žehnání pokrmů, Jablonec n. N.
14.00 hodin – Mše svatá – Janov n. N.
18.00 hodin – Jablonec nad Nisou

22. 4. /Pondělí velikonoční/
9.30 a 18.00 hodin – Mše svatá

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže
nám. Boženy Němcové
www.starokatolici-jablonec.cz

14. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Eucharistická slavnost s žehnáním ratolestí

18. 4. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin
Památka Poslední večeře Páně 
– eucharistická slavnost

19. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin
Bohoslužba památky umučení Páně

20. 4. /Bílá sobota/ 19.00 hodin
Velikonoční vigilie

21. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
10.00 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše
Krista

Církev adventistů sedmého dne
Petra Bezruče 61, Jablonec n. N. 

19. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin
Netradiční sederová večeře

Řeckokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou

21. 4. /Květnová neděle/ 14.30 hodin
Mše svatá (svatá liturgie)

28. 4. /Velikonoční neděle/ 5.00 hodin
Zmrtvýchvstání Páně, bohoslužba 
utreňa, po ní mše svatá (svatá liturgie),
po ní žehnání pokrmů

29. 4. /Velikonoční pondělí/ 14.30 hodin
Mše svatá (svatá liturgie)

30. 4. /úterý/ 14.30 hodin
Mše svatá (svatá liturgie)

Pravoslavná církev
U Kaple, Jablonec n. N.
tel. 608 210 863
ohryhamichal@seznam.cz

21. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Mše svatá

25. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašie Pána našeho Ježíše Krista

26. 4. /Velký pátek/ 17.00 hodin
Vynášení pláštěnice

27. 4. /Bílá sobota/ 10.00 hodin
Mše svatá

28. 4. /Velikonoční neděle/
00.00 hodin – Vzkříšení Pána našeho
Ježíše Krista
1.00 hodin – Velikonoční svatá Liturgie
2.30 hodin – Paschální svěcení pokrmů

Poznámka redakce: Řeckokatolická
církev a pravoslavná církev slaví
Velikonoce podle jiného počítání, letos
o týden později.

Velikonoční slavnosti 17.–19. dubna /středa–pátek/

Velikonoční bohoslužby
Foto archiv MMJN
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Příměstské tábory s příspěvkem města
pro předškolní děti a žáky 1. tříd
Stejně jako v minulých letech se i letos statu-
tární město Jablonec nad Nisou rozhodlo
přispívat rodičům předškolních dětí a žáků
prvních tříd na příměstské tábory. 

Podpora zůstává ve stejné výši a na zcela stej-
ném principu, jako tomu bylo v minulých le-
tech. Rodiče ve své MŠ či ZŠ obdrží potvrzení
o docházce a bezdlužnosti, které v originálním
provedení odevzdají organizátorovi příměst-
ského tábora. Ten jim na základě tohoto potvr-
zení úplatu poníží o 100 Kč/1 dítě/1 den po do-
bu max. pěti dnů, tedy celkově o 500 Kč. Každé
dítě, které ve školním roce 2018/2019 docháze-
lo do některé z jabloneckých mateřských škol či
první třídy základní školy a má bydliště
v Jablonci nad Nisou, má nárok na jeden takto
zlevněný příměstský tábor.

Seznam příměstských táborů, 
kde lze příspěvek města čerpat:

TJ Sokol Jablonec nad Nisou –
Sportcentrum
Příměstské tábory Prázdninoví umělci 2019 pro
děti od 3 let – pohybové a výtvarné aktivity, výle-
ty, hry, termíny: 15. 7.–19. 7. a 22. 7.–26. 7. 2019,
cena: od 1 300 Kč/týden

Info: www.sokoljablonec.cz, e-mail: sokol.jbc.sc
@seznam.cz, tel.: 606 561 921 – Jitka Šťovíčková.

Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad
Nisou, p. o.
Příměstské tábory pro děti od 3 let – pohybové,
přírodovědné, výtvarné, adrenalinové, jazykové
a další tematické příměstské tábory, termíny:
červenec a srpen 2019, cena: 1 100 Kč/týden –
3 300 Kč/týden

Info: www.vikyr.cz, e-mail: info @vikyr.cz, tel.:
483 711 725 – Martina Šípková.

Jablíčko – centrum pro rodinu, z. s.
Příměstské tábory pro děti od 3 let – sportovní
a výtvarné aktivity, 

MINI příměstský tábor v Jablíčku, termíny:
8. 7.–12. 7. a 15. 7.–19. 7. 2019, cena: 1 500 Kč/týden. 

Příměstský tábor v městské hale, termíny:
5. 8.–9. 8. a 12. 8.–16. 8. 2019, cena: 1 500 Kč/týden.

Info: www.centrumjablicko.cz, e-mail: info@
centrumjablicko.cz, tel.: 773 270 271 – Zuzana
Novotná.

Free Time Activities, z. s.
Stroj času pro děti od 5 let, termín 1. 7.–5. 7. 2019,
cena: 2 200 Kč. 

Koňský příměstský tábor v Jizerských horách
pro děti od 6 let, termín: 8. 7.–12. 7. 2019, cena:
3 500 Kč. 

Sportík pro děti od 8 let, termín: 8. 7.–12. 7.
2019, cena: 2 500 Kč. 

Poznej své okolí pro děti od 8 let – výlety, ter-
mín: 12. 8.–16. 8. 2019, cena 2 400 Kč. 

Info: www.radimstryncl.cz, e-mail: radimstryncl
@seznam.cz, tel.: 777 634 221 – Radim Štryncl.

BUBLINA – JBC, z. s.
Příměstské sportovně-pohádkové tábory pro
děti od 2 let, termíny: 15. 7.–19. 7., 29. 7.–2. 8.,
5. 8.–9. 8., 12. 8.–16. 8., 19. 8.–23. 8. 2019, cena:
1 750 Kč/týden

Info: www. bublina-jbc.cz, e-mail: bublina-jbc
@seznam.cz, tel.: 777 477 122 – Andrea Pravcová.

Svobodná základní škola, o. p. s.
Příměstský tábor Hravé výlety pro děti od 5 let
– výlety do přírody, hry v přírodě, termín:
15. 7.–19. 7. 2019, cena: 2 000 Kč, 

příměstský tábor Šikovné ruce pro děti od 5
let – výtvarné tvoření uvnitř i v přírodě, termín:
19. 8. – 23. 8. 2019, cena: 1.800 Kč.

Info: www.szsjablonec.cz, e-mail: katka.divisova
@gmail.com, tel.: 737 030 065 – Kateřina Divišová.

Český červený kříž – Oblastní spolek ČČK
Jablonec nad Nisou
Příměstský tábor pro děti od 6 let – tábor plný
výletů, návštěv složek IZS, první pomoci, zába-
vy a her, termíny: 8. 7.–12. 7., 22. 7.–26. 7.,
5. 8.–9. 8. 2019, cena: 2 350 Kč/ týden.

Info: www.cck-jablonec.cz, e-mail: reditelka@
cck-jablonec.cz, tel.: 732 542 934 – Kateřina Hav-
lová.

Dětské centrum Neználek
Příměstské tábory pro děti od 2 let – tematické
týdny: 
Týden cestování – termín: 15. 7.–19. 7. 2019.
Týden se zvířátky – termín: 22. 7.–26. 7. 2019.
Týden s pohádkou – termín: 29. 7.–2. 8. 2019.
Duhový týden – termín: 5. 8.–9. 8. 2019.
Pohybový týden – termín: 12. 8.–16. 8. 2019, 
cena: 2 000 Kč/ týden. 

Info: www.dcneznalek.cz, e-mail: info@dcne-
znalek.cz, tel.: 720 172 196 – Veronika Fukalová.

SK Tuleň, z. s.
Příměstský tábor Jablonečák 2019 pro děti od 5
let – rafty, lanové centrum, lezení, výlety, hry
a další aktivity, termíny: červenec a srpen 2019,
cena: 1 990 Kč/týden. 

Info: www.jablonecak.cz, e-mail: jablonecak
@sundisk.cz, tel.: 485 100 500 – Pavla Másil-
ková.

ČLTK Bižuterie Jablonec n. N., z. s.
Letní tenisový kemp pro děti od 4 let – tenisové
tréninky a hry, termíny: 22. 7.–26. 7., 19. 8.–23. 8.,
26. 8.–31. 8. 2019, cena: 2.300 Kč/týden

Info: www.cltkjbc.cz, e-mail: m.hajatko@seznam.
cz, tel.: 777 736 980 – Miloslav Hajátko.

Oříšek – pro život s hudbou z. ú.
Anglicky hravý týden – hravá angličtina pro děti
od 5 let, termín: 15. 7.–19. 7. 2019, cena 2 500 Kč. 

Hudební týden s nástroji a zpěvem pro děti od
7 let, termín: 22. 7.–26. 7. 2019, cena 2 500 Kč,
info: www.studioorisek.cz, e-mail: orisek@stu-
dioorisek.cz, tel: 777 215 000 – Jitka Zenklová.

Sport klub Tygřík, z. s. – škola INLINE
bruslení
Příměstský tábor Léto na bruslích 2019 pro děti
od 5 let – kurz inline bruslení termíny: 1. 7.–4. 7.,
8. 7.–12. 7., 15. 7.–19. 7., 22. 7.–26. 7., 5. 8.–9. 8.,
12. 8.–16. 8., 26. 8.–30. 8. 2019, cena: 2 350 Kč/
týden. 

Info: www.skolainline.cz, e-mail: skolainline@
seznam.cz, tel.: 602 193 939 – Martina Chváta-
lová.

Výtvarný ateliér Nikol Rýdlové
Výtvarný příměstský tábor pro děti od 4 let –
tvoření v ateliéru i v přírodě, termíny: 8. 7.–12. 7.,
15. 7.–19. 7., 12. 8.–16. 8., 26. 8.–30. 8. 2019, ce-
na: 2 600 Kč/týden. 

Info: www.ateliernr.cz, e-mail: info@ateliernr.
cz, tel.: 724 039 425 – Nikol Rýdlová.

Muhu, z. s.
Příměstské tábory v přírodě pro děti od 3 let,
sportovně zaměřený, termín: 8. 7.–12. 7. 2019. 

Vzdělávací (téma pravěk), termín: 26. 8.–30.
8. 2019, cena: 2 000 Kč/týden.

Info: www.lkmuhu.cz, e-mail: les@lkmuhu.cz,
tel.: 608 192 845 – Renata Pospíšilová.

Deluko sports, s. r. o. 
Sportovní příměstské tábory pro děti od 6 let –
sportovní aktivity pro správný rozvoj dítěte, ter-
míny: červenec a srpen 2019, cena: 2 000 Kč/tý-
den.

Info: info@deluko.cz, e-mail: www.spinning-
jbc.cz, tel.: 703 146 506 – Klára Kopitáková.

Veselá věda, z. ú.
Příměstský tábor pro děti od 5 let – týden plný
pokusů, her a poznávání, termíny: 8. 7.–12. 7.
a 12. 8.–16. 8. 2019, cena: 1 950 Kč/týden.

Info: www.veselaveda.cz, e-mail: lenka@vesela
veda.cz, tel.: 603 811 914 – Lenka Žuchová.

Foto archiv DDM Vikýř

Foto archiv Radima Štryncla
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

1. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
ČESKÉ BAROKO
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2. 4. /úterý/ 14.00 hodin
HORNÍ VLTAVA
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

2. 4. /úterý/ 17.00 hodin
MEZINÁRODNÍ VESMÍRNÁ 
STANICE (historie a budoucnost).
Astronomické okénko Martina Gembece.

4. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
OPEVNĚNÍ Z ROKU 1938
V KRKONOŠÍCH A JEŠTĚ NĚCO
JINÉHO
Vyprávění v podání Jiřího Duška.

9. 4. /úterý/ 17.00 hodin
INDIÁNSKÉ ZNAKOVÉ JAZYKY
A JEJICH POSELSTVÍ
Přednáška Karla Redlicha pro každého,
koho zajímají znakové jazyky a řeč těla.

11. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
NULOROŽEC
Beseda a autorské čtení z nejnovějšího
románu spisovatele Petra Stančíka.

15. 4. /pondělí/ 15.45 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – velikonoční
dílnička
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď do oddělení dětí
a mládeže.

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

16. 4. /úterý/ 17.00 hodin
SÁM SOBĚ LÉČITELEM
Přednáška autorky populárně nauč-
ných knih Jarmily Mandžukové.

23. 4. /úterý/ 14.00 hodin
HAVAJSKÉ OSTROVY
Pravidelné promítání z cyklu
Nejkrásnější místa světa.

25. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
TŘEBOŇ A ŠIRŠÍ OKOLÍ
Cestopisná beseda s Milanem Vikem.

FOTOSOUTĚŽ
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan
vyhlašuje 11. ročník amatérské
fotografické soutěže na téma: 
SÍLA OKAMŽIKU.
Pravidla na http://bit.ly/fotosoutez2019.
Své příspěvky zasílejte do pátku
10. května 2019.

Pokračujeme v luštitelských 
a znalostních soutěžích:
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE
a KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI.

VÝSTAVY

KRAJINA A ZÁTIŠÍ
V prostoru schodiště vystavují členové
fotoklubu Nekras.

CESTAMI PROMĚN
Knihovny Jablonecka ve světle prvního
knihovnického zákona.
Výstava u příležitosti 100. výročí zákona
o veřejných knihovnách obecních ze
dne 22. července 1919. Expozice je
umístěna na chodbě k multimediálnímu
oddělení.

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

6. 4. /sobota/ 10.00 hodin
VIKÝŘÁCKÝ DRAK
Veřejná soutěž plastikových modelářů
v kategoriích I.c, I.b, II.a, II.c, 
NOVĚ – modely aut bez rozdílu měřítka
a věku modeláře, přejímka modelů:
8.30–10.00 hodin, startovné 30 Kč/osoba.
Zahájení soutěže v 10.00 hodin. 
Místo konání: OC Central Jablonec
nad Nisou, informace Pavel Dostál.

8. 4. /pondělí/ 17.00–20.00 hodin
MAKRONKY
Výroba makronek se zkušenou cukrář-
kou, cena 250 Kč, přihlášení do 5. 4.,
informace sipkova@vikyr.cz, akce ve
spolupráci s cukrárnou Pirát.

13. 4. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
JARNÍ TVOŘIVÁ SOBOTA – suché
a mokré plstění
Tvůrčí dílna s přírodním materiálem.
Výroba drobností z ovčího rouna –
panenky, motýlci, barevný míček
a náramek. Určeno pro začátečníky,
děti i dospělé, cena: 300 Kč (v ceně je
lektorné, materiál a drobné občerstvení).
Přihlášky Iveta Nyplová, e-mail: 
nyplova@vikyr.cz.

17. 4. /středa/ 16.00–17.00 hodin
VYSTOUPENÍ MALÉ NISANKY 
NA VELIKONOČNÍCH TRZÍCH
V rámci Velikonočních trhů vystoupí
soubor Malá Nisanka na Mírovém
náměstí v Jablonci nad Nisou, 
více informací Alena Francová.

19. 4. /pátek/ 14.00–16.00 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ
V INTEGROVANÉ BOCCII
Soutěžní i zábavné odpoledne týmů
v integrované boccii. Vhodné pro
handicapované i zdravé účastníky,
rodinné týmy i party kamarádů. Při-
hlášky Ilona Literová, tel.: 731 615 621,
e-mail: literova@vikyr.cz.

25. 4. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZEMĚ
Tradiční osvětová akce na podporu
světového Dne Země – tvořivé dílničky,
stezka s úkoly, zvířátka z Vikýře. 
Akce se uskuteční ve spolupráci se
SEV Český ráj a JKIC Jablonec nad
Nisou, SUPŠ a VOŠ Jablonec n. N.,

Útulek Dášenka v Lučanech n. N. 
Akce se koná za finanční podpory 
statutárního města Jablonec nad
Nisou. Informace Alena Francová.

27. 4. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
REGIONÁLNÍ KOLO ZPĚVÁČKŮ
A FOLKLÓRNÍCH SOUBORŮ
SEVERNÍCH ČECH 
16. ročník regionální soutěže dětských
zpěváků lidových písní a přehlídka
folklórních souborů severních Čech,
koná se v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou. Informace Alena Francová
a Iveta Nyplová.

30. 4. /úterý/ 16.00 hodin
ČÁRY S VIKÝŘEM
Penzion Jablonec u přehrady. Desítka
zastavení na čarodějné stezce plná
pohádkového čarování, oblíbený ská-
kací hrad. Převleky vítány, občerstvení
vč. buřtů k opékání zajišťuje pivovar
Volt, vstup na stezku 30 Kč. 
Informace Pavel Lufinka, 
e-mail: lufinka@vikyr.cz.

LETNÍ TÁBORY
Již máme připravenou bohatou nabíd-
ku letních příměstských i pobytových
táborů, domácích i zahraničních, pro
malé i velké děti, pro celé rodiny. 
Více informací na straně 15 straně 
a na www.vikyr.cz v sekci tábory.

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

1.–30. 4. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně. Určeno pro
děti od 3 měsíců s doprovodem.

1. 4. /pondělí/ 10.00–14.00 hodin
SWAP
Víte, co je swap? SWAP je anglický vý-
raz pro vzájemnou výměnu a v našem
překladu: Přinesu všechno, co se mi
nehodí, a odnesu si samé parádní
kousky. Přijďte se pobavit, povyměňo-
vat či jenom nasát atmosféru.
Swapujeme i pečené dobroty.

3. 4. /středa/ 10.00–11.00 hodin
SCHŮZE AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jak se stát aktivním členem Jablíčka?
Přijďte se zúčastnit naší pravidelné
schůzky. Rádi vás přivítáme mezi námi.

5. 4. /pátek/ 18.00 hodin
OBJÍMÁM SVOU NEDOKONALOST
Seminář s Lucií Šmahelovou, přihlášky
na tel. 607 038 554, více na 
www.psychologie-biofeedback.cz.

9. 4. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
Co by mělo dítě zvládat při nástupu do
MŠ? Jak to vypadá tento rok s naplně-
ním školek? Co s sebou vzít k zápisu?
To vše se dozvíte od vedoucí odd. škol-
ství Zdeňky Květové.

9. 4. /úterý/ 13.00–16.00 hodin
KLUB – MAMINKY SAMOŽIVITELKY
Jste na vše sama? Nemáte mnoho zku-
šeností a nevíte kam se obrátit? Nebo
naopak víte co a jak? Přijďte se sdílet
do Jablíčka, poradit se navzájem, vy-
povídat se a nasbírat nějaké zkušenos-
ti. Součástí klubu budou i návštěvy od-
borníků. Klub bude probíhat každé
druhé úterý v měsíci pod vedením
Zuzky Novotné.

11. 4. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin dětí s diagnostikou
ADHD, PAS – porucha autistického
spektra, logopedické vady. Předávání
zkušeností v příjemném prostředí,
pro děti program. 

16. 4. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
Máte problémy a nevíte si rady? 
Do poradny se vám nechce jít? 
Přijďte se poradit k nám. Individuální
poradenství zdarma.

18. 4. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Přijďte i s dětmi do Jablíčka a podělte
se o své radosti i starosti s ostatními.

23. a 24. 4. /úterý a středa/
DĚTSKÁ VÝSTAVA ZDRAVÍ
Vzdělávací program pro MŠ a ZŠ. 
Pro veřejnost je v tuto dobu Jablíčko 
uzavřené.

25. 4. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
CELIAKIE
Beseda s předsedkyní obecně prospěšné
společnosti Celia – život bez lepku
Helenou Sasovou o tom, co je to 
celiakie, kdo je touto nemocí ohrožen,
diagnostikování celiakie, její léčba,
celiak v rodině apod.

25. 4. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA
Setkávání těhotných a kojících mami-
nek v příjemném prostředí Jablíčka
s laktační poradkyní Eleonorou Kočí.
Přihlášky na tel.: 777 102 614. 

27. 4. /sobota/ 9.30–16.00 hodin
KONSTELACE V SRDCI JABLONCE
Workshop s Jindřiškou Jindrovou
o partnerských vztazích a sexualitě.
Více na www.jindriska-jindrova.cz

28. 4. /neděle/ 9.00–16.00 hodin
WORKSHOP ŠÍTÍ MIKIN
A TRIČEK
Přijďte si ušít originální mikiny nebo
trička pro sebe či svá dítka. 
Cena workshopu je 500 Kč (materiál
možno dokoupit na místě). 
Přihlášky do 19. 4. na tel.: 605 733 540.

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

9. 4. /úterý/ 
PUTOVÁNÍ FANTAZIÍ
ZUŠ Horní náměstí.

17. 4. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47.

Lyžařský bál 2019

6. 4. /sobota/ 20.00 hodin – Eurocentrum Jablonec
Tradiční Lyžařský bál se koná u příležitosti zakončení lyžařské sezony
v sále Eurocentra. K tanci zahrají Koneckonců, v průběhu večera bude
závod na lyžích a k vidění bude Freddie Mercury tribute show. Před-
prodej vstupenek na www.mladyhoral.cz

Foto archiv Ski klub Jablonec n. N.
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25. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL
Tradiční profilový pořad ZUŠ, účinkují
žáci hudebního a literárně-dramatic-
kého oboru školy. Městské divadlo
Jablonec nad Nisou.

26. 4. /pátek/ 17.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL
Tradiční profilový pořad ZUŠ, účinkují
žáci tanečního oboru školy. 
Městské divadlo Jablonec nad Nisou.

■ Kavárna Floriánka
Chráněná kavárna Floriánka, 
ve Spolkovém domě v Jablonci n. N.
Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin.

4. 4. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VERNISÁŽ
Výstava dětských malovaných obrazů.

■ Oblastní spolek 
Českého červeného kříže

Uhelná 991/5, 
tel. 483 356 216 
mob. 732 542 934

od 1. 4. /pondělí–pátek/ 
7.30–16.00 hodin
SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK
Doprava opět v provozu. Pro klienty
nutné mít uzavřenou smlouvu o služ-
bě a objednávky minimálně dva dny
předem. Více informací: doprava@cck-
jablonec.cz; tel. 702 191 003.

1., 8., 15. a 29. 4. /pondělí/ 
16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I a II
Základy anatomie, fyziologie – jak to
vlastně v tom těle funguje. 
První pomoc v teorii, 
při modelových situacích v praxi. 
Přihlášky předem.

19. 4. /pátek/ 
KROUŽEK MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ
Předávání dárků dětským pacientům
v Krajské nemocnice Liberec.

18. 4. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz v autoško-
lách včetně praktického výcviku
v poskytování první pomoci.
Přihlášky předem.

25. 4. /čtvrtek/ 12.30–15.30 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní kurz první pomoci pro za-
městnance, zaměstnavatele, širokou
veřejnost. Teorie a praktická cvičení,
modelové situace. Přihlášky předem.

27. 4. /sobota/ 8.00–18.00 hodin
28. 4. /neděle/ 9.00–12.30 hodin
ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI/
ZÁKLADNÍ NORMA
ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ
Kurz je určen pracovníkům, kteří vy-
jíždějí za prací do zahraničí, a zájmo-
vým skupinám, které chtějí prožít prv-
ní pomoc zážitkem (turisté, horolezci,
cyklisté, kynologové). Rozsah výuky je
zaměřen na znalost život ohrožujících
stavů. Kompetence při včasném dia-

gnostikování zdravotních obtíží a nava-
zující první předlékařská pomoc.
Zvládání psychické pomoci při zátěžo-
vých situacích. Na tuto normu je ČČK
držitelem certifikátu Evropské komise
pro první pomoc. Vydávaný průkaz má
mezinárodní platnost. Přihlášení nutné
http://www.cck-jablonec.cz (on-line
registrace).

27. 4. /sobota/ 8.00–18.00 hodin
28. 4. /neděle/ 9.00–16.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ 
Kurz je určen pro zájemce o funkce
zdravotníka zotavovacích akcí, pedago-
gům, instruktorům a vedoucím, kteří
si chtějí rozšířit své kompetence při
pobytu s dětmi a mládeží. Zaměřeno
na znalost anatomie, fyziologie a pato-
fyziologie člověka. Seznámení s ne-
zbytnými zákony a vyhláškami, před-
nemocniční první pomoc v teorii
a praxi. Zážitky a zkušenosti při reali-
zaci modelových situací. Více informa-
ci a přihlášení nutné na 
www.cck-jablonec.cz (ON_LINE RE-
GISTRACE).

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 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.

COPOEIRA
www.vemcamara.cz
5.–7. 4. /pátek–neděle/
18. MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ
A DOSPĚLÝCH
Pořádá Vem Camará Capoeira
Jablonec nad Nisou, z. s., celá hala.

FLORBAL
7. 4. /sobota/ 8.00 hodin
REGIONÁLNÍ LIGA MUŽŮ
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., centrkurt.

FUTSALL
www.futsaljablonec.cz/
13. 4. /pátek/ 9.00 hodin
FUTSALOVÝ TURNAJ
Ligum, spol. s r. o., Jablonec n. N. 
pořádá futsalový turnaj, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/
13. 4. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – HK BANÍK MOST
liga dorostu, centrkurt.

13. 4. /sobota/ 17.00 hodin
JABLONEC – HK BANÍK MOST
II. liga mužů, centrkurt.

JUDO
13. 4. /sobota/ 9.00 hodin
PRVNÍ LIGA MUŽŮ
Pořádá Judo klub Jablonec, z. s., kurt č. 4.

27. a 28. 4. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČR SENIORŮ 
V JUDU A SAMURAJSKÁ KATANA
Pořádá Judo klub Jablonec, z. s., celá
hala.

MODERNÍ GYMNASTIKA
20. 4. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONECKÁ PERLIČKA
Pořádá TJ Sokol Jablonec nad Nisou
– Sportcentrum, pořádá XXVII. ročník
soutěže jednotlivkyň v moderní
gymnastice.

■ Stadion Střelnice
U Stadionu 4586/1, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 773, e-mail:
recepce.atletika@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

6. a 7. 4. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
JABLONECKÁ HALA
Sdružení hasičů ČMS, okres Jablonec
n. N., pořádá v atletické hale na
Střelnici halovou soutěž v atletických
disciplinách požárního sportu.

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

13. 4. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC
– FC DUKLA PRAHA
Fortuna : liga, 28. kolo

27. 4. /sobota/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FC BANÍK OSTRAVA
Fortuna : liga, 30. kolo

■ Sportovní areál 
Břízky
www.fkjablonec.cz
13. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK PŘEPEŘE
Fortuna Divize C, 21. kolo.

27. 4. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK ČÁSLAV
Fortuna Divize C, 23. kolo.

■ Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz

13. 4. /sobota/ 
MČR, ČP – Aquatlon Jablonec n. N
Pořádá TJ Bižuterie oddíl plavání, TRI
CLUB Jablonec 
Tratě: 100 m plavání + 1 000 m běh
(0,1–1) do 8 let; 200 m plavání +
2 000 m běh (0,2–2) od 12 do 15 let;
400 m plavání + 5 000 m běh (0,4–5)
od 16 do 99 let.

24. 4. /středa/ 13.10 hodin
20. JABLONECKÝ MLÁDEŽNICKÝ
AQUATLON

Plavecko-běžecký závod. Pořádá oddíl
triatlonu a plavání TJ Bižuterie
Jablonec.
Akce určená pro širokou veřejnost
a školní mládež (kategorie 7 let a ml.,
8, 9, 10–11,12–13,14–15,16–19, 20 a st.)
Časový pořad: 
13.10–13.40 hodin:
prezence (vestibul plaveckého bazénu
v Jablonci), 
13.50 hodin: rozprava,
14.00 hodin: start plavání benjamínků,
po přestávce start do běžecké části.
Objemy: plavání 50 m (nejmenší) až
300 m (dorost); 
běh 700 m (nejmenší)
až 2 100 m (dorost).
Více na www.triatlon-bizuterie.cz

BAZÉN
Ranní plavání vždy út, st a čt od 6.00
do 8.00 hodin (pouze pracovní dny)
pondělí 13.00–15.00 hodin 
(pouze senioři nad 63 let)
pondělí 17.00–21.30 hodin
úterý až čtvrtek 

6.00–21.30 hodin
pátek 8.00–21.30 hodin
sobota 10.00–21.30 hodin
neděle 10.00–20.00 hodin

SAUNA
pondělí 13.00–21.00 hodin – muži
úterý 13.00–21.00 hodin – muži
středa 13.00–21.00 hodin – ženy
čtvrtek 13.00–21.00 hodin – rodiny

s dětmi, společná
pátek 13.00–21.00 hodin – ženy
sobota 13.00–21.00 hodin – společná
neděle, svátky

13.00–21.00 hodin – společná

■ Free Time 
Activities
www.radimstryncl.cz

Pondělí 18.00–18.50 hodin
POWER CLASS
Cvičení pro ženy a muže na zvýšení
tělesné a psychické kondice v Městské
hale v Jablonci n. N.

Čtvrtek 18.00–18.50 hodin
KICKBOX AEROBIC
Cvičení pro ženy a muže, během
kterého se určitě nudit nebudete.

Ilustrační foto Jiří Endler



(18)

jablonecký měsíčník duben 2019

■ Z knihovny 
Jan Schöttner: Harrachovská
sklárna Nový Svět v první
polovině 19. století
Grafické studio a nakladatelství
Tomáše Halamy v Českých Budě-
jovicích vydalo ve spolupráci
s Uměleckoprůmyslovým muzeem
v Praze velmi pěknou publikaci,
která se zabývá problematikou
výtvarného vývoje středoevrop-
ského skla, zejména v první polo-
vině 19. století. „Kniha seznámí
čtenáře s počátky sklářského ře-
mesla a především s historií sklárny
v Novém Světě. Poutavě napsaný
text je doplněn mnoha černobílý-
mi i barevnými fotografiemi,“ in-
formuje o knize Zbyněk Duda, ře-
ditel knihovny v Jablonci nad
Nisou. Začíst se či si knihu jen
prolistovat lze každý všední den
ve studovně v přízemí knihovny od
osmé do osmnácté hodiny.

■ Krátce 
Hudba vnitřních světů
Těmito slovy lze nazvat hudbu,
která prostupuje celým srdcem
a celou bytostí. Skvělý instrumen-
talista, zpěvák a skladatel Martin
,,MAOK“ Tesák přijal pozvání do
nádherně zrestaurovaného pro-
storu secesního kostela Povýšení
sv. Kříže na nám. B. Němcové
v našem městě. Skvělá akustika
tohoto chrámu je pro jeho jedi-
nečný styl ve snivých, až mysticky
laděných skladbách nenapodobi-
telným prostředím pro koncert,
který se zde uskuteční v neděli 5.
května od 18 hodin. Originální ru-
kopis doplňuje Maok na svých vy-
stoupeních skvělou improvizací.
Zazní doslova hudba z duše, ote-
vírající srdce. Umocní se zážitek
zastavení, splynutí s hudbou, kte-
rá vás obejme a naplní.

Není divu, že vnímaví posluchači
jsou poté nadšeni a Maok je díky
tomu zván i k tvorbě pro film a di-
vadlo (např. film Bathory). Máme
velkou radost, že vám výjimečný
zážitek z jeho hudby nyní může-
me naživo poskytnout i v Jablonci
nad Nisou. Vstupenky lze v před-
prodeji obdržet v jabloneckém
knihkupectví Serius vedle radnice.

Za starokatolickou farnost,
Jarmila Hudcová a Karel Koláček

Chtěl jste být vždy lékařem?
V podstatě ne, můj první dětský sen byl být řidičem fe-
kálního vozu a poté železničář. Táta byl učitel, a tím
jsem být nechtěl. Když jsem se rozhodoval, čím budu,
táta říkal, staň se doktorem, i když provedeš nějaký
malér, pořád jím budeš – i v kriminále. Prakticky mě
dostrkal na lékařskou fakultu, i když jsem se hlásil
i na Vysokou školu chemicko-technologickou, u které
bych mohl dál trénovat atletiku ve Spartě. Nakonec
jsem se rozhodl pro medicínu a s atletikou skončil.

Jak jste se dostal k onkologii?
V době mých studií se naši rozvedli. Táta mi dával nej-
prve 600 korun. Později podmínil další příjem prospě-
chem a dával 400 korun. Nakonec se mi podařilo zís-
kat krajské stipendium 1 000 korun s tím, že jsem se
upsal na dva roky a po skončení studií musel nastou-
pit na praxi do Severočeského kraje. Naštěstí mi po-
volili pracovat v Liberci, kam jsme přišli s manželkou
a dostali jsme na vybranou – onkologie nebo obvod,
byť žena chtěla být oční lékařkou a neurologem. Na
onkologii jsem nastoupil 1. srpna 1979 a o měsíc po-
zději jsem měl nastoupit na vojnu. Můj první pacient
se jmenoval shodou okolností Hanuš a umíral na ra-
kovinu plic. Rozhodilo mě to a říkal jsem, že to dělat
nebudu. Tehdejší primář mi řekl, že si o tom promlu-
víme po vojně. Z ní jsem se vrátil po prodělané tuber-
kulóze po třech měsících a na onkologii zůstal.

Nakonec jste se tomuto oboru věnoval po celou ka-
riéru.
Ano, i nyní, když jsem v důchodu, docházím do jablo-
necké nemocnice. Začátky byly krušné, ale člověk si
časem zvykl. Tehdy jsme neměli takové metody, jaké
jsou dnes. Léčba velmi pokročila, léčilo se chemote-
rapií, ozařovalo se kobaltem. Úspěšnost léčby byla
velmi nízká, vyšetření probíhalo zrakem a hmatem
a největší vymoženost byl rentgen. Dnes je vše jiné.
Nejdůležitější je prevence a rychlé odhalení nemoci.
Nyní jsou screeningové programy. Máme CT, reso-
nanci, sonograf atd. Také léčba je jiná, méně zatěžuje
pacienty a její úspěšnost je poměrně vysoká. Vždy
jsem se snažil pacientům pomoci, i jako mladý, byl
jsem takový bojovník, byť jsem často sváděl marné
boje.

Boje jste kromě nemocnice sváděl také jako atlet
na tartanu. 
To ano, asi jsem vůli ze sportu později uplatňoval
v praxi. Atletiku jsem dělal už jako žák a později jsme
s Tomášem Praxem přemluvili Vladimíra Zelinku,
aby nás začal trénovat. Byli jsme jeho první „stáj“, ve
které kromě nás trénovali i další atleti – Miroslav
Hribik, Pavel Farkaš a později i Karel Kolář a Hana
Slámová. Měli jsme dorosteneckou štafetu 4 × 100 met-
rů ve složení Prax, Hanuš, Hort a Čeřovský, ve které
jsme vytvořili dorostenecký československý rekord,
jenž byl překonán teprve nedávno. Spolu jsme běhali
i závody dospělých. Nebyl jsem individuálně tak ús-
pěšný jako moji kolegové, ale byl jsem, jak říkali, „na-
dějný atlet“, který po odchodu na medicínu svůj talent
nerozvíjel a věnoval se zcela studiu.

U sportu jste ovšem částečně zůstal jako sportovní
lékař. 

Sport mě vždy bavil, na VŠ jsem hrál i basketbal. Po
nástupu do praxe se naskytla možnost dělat lékaře
hokejistům Stadionu Liberec, kteří postoupili do dru-
hé ligy. Nakonec jsem tam zůstal 12 let. Poté přišla na-
bídka z Jablonce, kde v té době nebyla pořádná ne-
mocnice, takže jsem pro prvoligový klub začal zajiš-
ťovat vyšetření a léčbu hráčů. V roce 1993 jsem vy-
střídal u týmu primáře Jörga, kterého to příliš nebavi-
lo. Nakonec jsem u FK strávil 24 let. 

Stal se fotbal vaší srdeční záležitostí?
Lze to tak říci. V době minulé, zejména v začátcích,
bylo klima v klubu jiné. Tehdy nebyli agenti, řekl
bych, že dozníval jakýsi kolektivismus. Byla větší le-
grace a zábava, vše se podnikalo kolektivně. Možná to
je klišé, ale parta v kabině i mimo byla jiná. Oslava
postupu při zpáteční cestě z Opavy za Josefa Pešice se
stala nezapomenutelnou a následné vítání na zaplně-
ném náměstí také. Stejně oslavy vítězství poháru pod
vedením Jirky Kotrby. Lidé dříve chodili na fotbal víc,
zájem postupně upadl a podle mého za to může i ne-
gativní volební kampaň, vedená v letech minulých
proti fotbalu. Ta Jablonečany rozdělila na ty, kteří fot-
bal mají rádi, a na ty, kteří ho nenávidí.

Máte jistě i mnoho zážitků z té doby?
Zážitků mám mnoho, těžko je lze v krátkosti oko-
mentovat, to by vydalo na celou knihu. Jedny z nej-
větších byly s brankářem Zdeňkem Jánošem, to byl
prostě živel a s ním byly spojeny „nejslavnější akce“.
Zážitků mám opravdu hodně, s mnohými trenéry
a hráči jsme měli a máme přátelské vztahy. Na tu do-
bu velmi rád vzpomínám.

Jak jste se díval na fotbalisty, polehávající po tráv-
níku, ve srovnání s pacienty s onkologickými cho-
robami?
Mně osobně se to na fotbale nelíbí a děje se to pouze
v něm. Často jsem maséra brzdil, ať chvilku počkáme,
že vstane. Za ta léta jsem poznal, co je opravdu boles-
tivé a kdy si potřebuje hráč oddechnout. Ale máte
pravdu, je to paradox a je to nesrovnatelné. Lidé bo-
jující o život a hráči bojující o body. Je to nešvar.

Jiří Endler

Libor Hanuš 
Byl jsem takový bojovník

■ Tvář Jablonecka

Libor Hanuš se narodil v Jablonci, je původem ze Smržovky, kde vychodil základní školu,
maturoval na Gymnáziu U Balvanu a následně vystudoval Fakultu všeobecného lékařství
v Praze. V letech 1979–2005 pracoval na onkologii Nemocnice Liberec, z toho 12 let jako
primář oddělení. V roce 2006 nastoupil jako primář do jablonecké nemocnice. Zasloužil se
o výstavbu pavilonu jablonecké onkologie, kde pracuje dodnes. Kromě jiného se věnoval
atletice, pracoval jako sportovní lékař u hokejového týmu Stadion Liberec a FK Jablonec.

Foto Jiří Endler

Foto archiv 
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Na evropský film do Junioru
Dny evropského filmu (DEF) nabízejí to nej-
zajímavější ze současné evropské kinemato-
grafie a reflektují aktuální společenská té-
mata napříč filmovými žánry. V Jablonci
nad Nisou budou k vidění od 19. do 21. dub-
na v kině Junior. 

Milovníci dobrých filmů se mohou v Junioru
těšit o zmíněném víkendu na tři snímky. „V pá-
tek 19. dubna to bude film Dokud nás porno ne-

rozdělí – portugalský dokument o matce, která
se dozví, že její syn se v Německu živí natáče-
ním gay porna. Když se snaží zjistit víc přes
Facebook, noří se stále hlouběji do své samoty,“
říká Tereza Pušová z Jabloneckých kin. Film je
o současných fenoménech – o sociálních sítích
a jejich vlivu na mezilidské vztahy, o přeměně
významu slova rodina, ale i o vhledu do LGBT
problematiky, tedy života jinak sexuálně orien-
tovaných menšin. Ale je také o velké mateřské
lásce a pokoře. 

„V sobotu 20. dubna nabídneme další doku-
mentární snímek z roku 2017 v rakouskoně-
mecké koprodukci Strážci Země. Vypráví o kli-
matickém summitu v Paříži roku 2015, který
nastoluje otázku, zda je ekologická dohoda
v atmosféře různých politických zájmů vůbec
možná,“ pokračuje Pušová.

Letošní ročník DEF v kině Junior pak zakon-
čí film Únos ze Slovenska 90. let. Syn preziden-
ta byl unesen a podezření padne na mafii. Pak
se ale ukáže, že situace je složitější a že případ
možná sahá až do nejvyšších politických kru-

hů. Slovenský film režisérky Mariany Čengel-
Solčanské je politickým thrillerem, natočeným
podle skutečných událostí, jež v polovině 90. let
otřásly republikou a jež mají dodnes neblahý
vliv na slovenskou společnost i tamní politic-
kou scénu.

Začátky všech filmových představení Dnů ev-
ropského filmu jsou stanovené v kině Junior na
20. hodinu. 

(red)

■ Jablonecké maličkosti XXXV.

Mezi jabloneckými drobnými památkami
najdeme i opravdové perličky, jež se před
našimi zraky jen mihnou, a teprve když se
nad nimi více zamyslíme, zjistíme, že se jed-
ná o unikáty, které nám připomenou něco
velkého. 

Takovou kuriozitou je i mostek v parku při uli-
ci 5. května. Namísto kamenné dlažby je dnes
pokrytý jen zeleným travním kobercem. Je to
totiž mostek vedoucí „do nikam“: z levého bře-
hu Nisy na něj člověk může s trochou opatr-
nosti vstoupit, překročit tok řeky a – skončit
v plotu blízké školy. 

Mostek je jediným dochovaným pozůstatkem
velkolepé Haasisovy vily, která kdysi stávala na
pravém břehu řeky. Její historie je malou kro-
nikou rozvoje Jablonce nad Nisou ve druhé po-
lovině 19. století. Roku 1863 přišel z Berlína do
Jablonce dvacetiletý Richard Haasis, který byl
coby zdatný prodejce doporu-
čen obchodníkem Wilhelmem
Klaarem zdejší firmě Eduarda
Dresslera. Po dvou letech se si-
ce vrátil zpět do Berlína, ale už
roku 1866 je zase zpět v Jab-
lonci a pro pana Klaara zde za-
kládá pobočku jeho firmy; tra-
duje se, že ze začátku fungovala
jen v hotelovém pokoji. Schopný
Haasis se v roce 1872 stal podíl-
níkem Klaarovy firmy, kterou
záhy povýšil na jednu z nejvý-
znamnějších v Jablonci. Ačko-
liv přišel zdaleka, do jablonecké
smetánky dokonale zapadl: an-
gažoval se ve zdejší evangelické
církvi, podílel se na vzniku
elektrárny i Spořitelního a zá-
ložního spolku, který dokonce
vedl, byl taktéž členem zdejší
lože Schlaraffia zvané Preciosa
Iserina. Haasis také později část
firmy od Wilhelma Klaara pře-
vzal, osamostatnil ji a dále pro-
vozoval a rozšiřoval o další čin-
nosti společně se synem Richar-
dem, a to až do své smrti roku
1916. Že šlo o firmu opravdu

výjimečnou, dokazuje fakt, že ji v létě 1906 při
své cestě navštívil sám císařpán František Josef
I.; Richard Haasis senior byl nadto oceněn titu-
lem rytíře řádu železné koruny 3. třídy.

Na Podhorské ulici Richard Haasis nechal vy-
budovat rozsáhlý komplex firemních budov č.
54-62, z nichž většina dnes slouží vzdělávacím
účelům. Ale ještě před jejich dokončením si ro-
ku 1880 nechal ve dvoře za těmito domy posta-
vit podle projektu libereckého stavitele Adolfa
Bürgera rozsáhlou vilu. Šlo v tehdejším Jab-
lonci o mimořádně výstavný dům, postavený
v čistě historizujícím stylu. Pan Haasis si sice
zřídil svůj malý zámeček s věží hned za firem-
ními objekty, ale kvůli toku Nisy už mu nezbyl
prostor pro zahradu. Stavitel proto umístil dům
až těsně ke korytu řeky, které překlenul most-
kem, jenž přímo navazoval na trakt objektu
obrácený do parkově laděného pozemku na
druhém břehu. Mostek byl pojat taktéž v histo-

rizujícím stylu, ozdoben byl nejen bosáží z pís-
kovcových kamenů, ale také figurami připomí-
najícími sfingy či gryfy. Lze směle říci, že takto
luxusně pojatá vila s krásnou zahradou za vo-
dou byl dlouhá léta nejhonosnějším obytným
objektem ve městě. Jenže jako takový byl po
druhé světové válce vykraden a zdevastován.
I přes určité snahy vilu zachránit ze strany pra-
covníků podniku Jablonex, který převzal blízké
budovy na Podhorské, se to nedařilo. Jisté ob-
novy se dočkal pouze park, z něhož sice zmizel
skleník, sochařská výzdoba i tryskající fontána,
ale prostor se zachovalou zelení byl alespoň
zpřístupněn veřejnosti a udržován. Prázdná
Haasisova vila byla na konci 50. let 20. století
už na spadnutí. Dochovala se žádost, kterou
dne 24. 9. 1959 adresoval podnik Jablonex teh-
dejšímu národnímu výboru. Vyjadřuje ducha
své doby: „Vzhledem k desolátnímu stavu budo-
vy Gottwaldova 58a/817 žádáme o zavedení ko-

misionelního řízení za účelem
vydání demoličního výměru. Pro
informaci sdělujeme, že materiá-
lu bude využito při družstevní
výstavbě. Očekáváme kladné vy-
řízení a jsme s pozdravem Míru
zdar!“ 

Vila s propadlými stromy byla
zbořena roku 1963, na jejím mís-
tě pak vyrostla tělocvična. Objek-
ty firmy R. Haasis byly využity
pro školu; od parku u řeky byly
odděleny oplocením, které pak
definitivně zrušilo i původní
funkci mostku, který najednou
vedl z parku „do zdi“. 

Až v letech 2009–2010 se poku-
silo město vrátit původní zahra-
dě Haasisovy vily alespoň část je-
jí zašlé krásy. Byly obnoveny ces-
ty, lavičky, dokonce i původní
fontána, byť bohužel bez vody.
A mostek přes Nisu? Ten zde –
zbytečný, ale bizarně krásný –
naštěstí zůstal jako svědek za-
šlých časů jabloneckých korálko-
vých „zámeckých pánů“, jakým
kdysi býval i Richard Haasis.

Marek Řeháček

Haasisův most „do nikam“ 

Kresba Petr Ferdyš Polda

Film Strážci Země Film Únos ze Slovenska 90. let
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Znáte –víte – tušíte anebVýznamné stavby

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

1. dubna 1919, 89, strana 1, V
Jablonec. Zásobování. Výdej chleba z minulé-
ho týdne se ještě o den nebo dva protáhne. Na
cestě je větší množství americké mouky. Bude
se prodávat tento týden.

2. dubna 1919, 90, strana 5, 7, V
Inzerát. Konverzační kurz češtiny začíná 4. dub-
na večer v půl osmé. Informace v papírnictví
Böhme a v redakci.

Liberec. Ze soudní síně. Projednává se loupež-
ná vražda Ferdinanda Priebsche z Rýnovic. Na
lavici obžalovaných sedí mladí vrahové: Fried-
rich Zlatnik, narozený 1898 v Tanvaldu, a stejně
stará Rosa Priebschová z Rýnovic, neteř zavraž-
děného. Soudní spis o 16 stránkách strojopisu
popisuje hrůzný čin, který se stal 15. prosince
1918 v Rýnovicích číslo 15 (poblíž Ostrého ro-
hu). Již letitý, všeobecně vážený zámožný sed-
lář bydlel v domě sám. Bývalý voják Zlatnik
a dělnice Rosa žili v chudých poměrech a vedli
pomocí půjček a podvodů nepořádný život.
Priebsch neteři několikrát půjčil peníze, ale pak
s ní přerušil styky. Zlatnik a Priebschová si na-
plánovali jeho vraždu, ale třikrát jim to nevy-
šlo; čekali na něj marně, nebo je nevpustil do
domu. Až 15. prosince měli úspěch: vloupali se
zadním vchodem do domu a počkali uvnitř až
do večera, až se Priebsch vrátí domů. Zlatnik jej
zabil čtyřmi údery tupým koncem sekyry
a s Rosou prohledali a vyloupili byt. Odešli opět
zadním vchodem, zamkli a klíč zahodili. Za dva
dny sousedé, kterým bylo divné, že Priebsch
nevychází, zavolali policii. Policista otevřel dve-
ře a objevil v kaluži krve mrtvé tělo starce.
Podezření padlo ihned na neteř a jejího druha,
kteří byli viděni několikrát, jak se potloukají
kolem domu. Byli zatčeni a našly se u nich pe-
níze. Při výsleších Zlatnik zapíral a sváděl vinu
na Rosu, ale byl usvědčen.

5. dubna 1919, 93, strana 2, R a V
Vražda v Rýnovicích. Rozsudek. Soudní jed-
nání probíhalo celkem 3 dny, byli vyslýcháni
četní svědkové. Obvinění byli vyšetřeni psy-
chiatricky a shledáno, že jsou zodpovědní za
své činy. Zlatnik byl všemi hlasy poroty shledán
vinným a odsouzen k trestu smrti, který přijal
zlomen a s pláčem. Je to druhý rozsudek smrti
v mladé republice. Rosa byla naopak všemi hla-
sy poroty shledána nevinnou, což přijala s klid-
nou tváří. Zlatnikův obhájce podal odvolání.

Jablonec. Zpráva ze schůze městské rady.
Starosta K. R. Fischer připomněl oběti 4. března

a navrhl poslat 500 K do fondu pro pozůstalé.
Informoval, že epidemie neštovic ustupuje.
Trvají potíže s distribucí chleba. Byly slíbeny
dodávky rýže, ale brambory nebudou. Ame-
rická mouka leží nevyložena v přístavu Lun-
denburg kvůli stávce přístavních dělníků, ale
město dostane 5 vagonů mouky z Budějovic. Při
kontrole prodeje cukru se přišlo na mnohá po-
chybení, obchodníci dostali 5 pokut a 12 napo-
menutí. Firma Mahla věnovala 4 000 K pro míst-
ní chudé z pozůstalosti Jakuba Mahly. Městské
lázně vykázaly v lednu 5 085, v únoru 4 872,
v březnu 6 548 návštěvníků. Bude zahájena
oprava chlapecké školy, kde byl za války umís-
těn lazaret Červeného kříže.

7. dubna 1919, 95, strana 1, 5, V
Praha. Právo lidu píše, že si horníci z Kladna
stěžují u ministerstva obrany, že kladenští so-
kolové jsou ozbrojeni. Prý používají zbraně
a munici při cvičení. Po dobu hornických mí-
tinků měli sokolové pohotovost se zbraněmi. To
se stalo dvakrát. 15 000 horníků žádá odzbroje-
ní sokolů, jinak zastaví těžbu uhlí.

8. dubna 1919, 96, strana 7, V
Ze světa módy. Žena v kalhotách. Amerika se
zabývá politickou módou. Ženy chtějí rovno-
právnost a razí heslo: Už žádné šaty! V New
Yorku nosí teď průvodčí tramvají a dělnice pánské
kalhoty – a ty pronikají také do vyšších kruhů.
Pařížští krejčí jsou však skeptičtí, vždyť ženy ode-
dávna nosí šaty, a tak to bude až do konce světa!

Praha. Učebnice zdarma. Československý
školní výbor rozhodl, že veškeré učebnice pro
národní a měšťanské školy se budou dávat dě-
tem bezplatně.

12. dubna 1919, 100, strana 4, V
Žádám návrátilce z Turkestánu, zda mohou
podat zprávu o nezvěstném Maxi Finkovi, který

padl do zajetí v září 1914. Poslední zpráva od něj
byla odeslána ze Samarkandu v listopadu 1917.
Fidelio Finke, řídící učitel ve Mšeně nad Nisou.

15. dubna 1919, 103, strana 7, 8, V
Inzerát. Hledám sběrače vlasů – vyčesaných
nebo ustřižených. Josef Nägele, továrna na vla-
sy, Jihlava.

16. dubna 1919, 103, strana 5, 6, V
Praha 14. 4. Vojenská přehlídka před prezi-
dentem Masarykem se konala na cvičišti před
Invalidovnou v Karlíně. Nad vojáky kroužilo le-
tadlo s francouzským aviatikem Lachmanem.
Po přehlídce obdržel TGM československý vo-
jenský kříž a sám potom vyznamenal štábního
lékaře Dr. Fischera a devět legionářů. 

Redakční pošta. Válečné vdovy, hlaste se na
okresním hejtmanství, které spravuje podpůr-
né fondy. Sbírka pro invalidy, válečné vdovy
a sirotky vynesla 100 000 K.

22. dubna 1919, 109, strana 3, 4, 5, 7, V
Počasí o Velikonocích bylo strašlivé! Velký
pátek sliboval svým jarním počasím výlety do
hor, ale již první svátek se silným studeným
větrem zničil všechny plány. Dál se ochlazova-
lo a v pondělí létaly sněhové vločky. Sněžilo
i v noci na úterý: ulice, zahrady a louky byly
posypány 10centimetrovou vrstvou sněhu.

Právo lidu píše, že česká menšina potřebuje
peníze do volebního fondu pro připravované
místní volby.

Dobré vyhlídky pro kuřáky. Čím vyšší ceny
tabáku, tím více kuřáků. Také dámy, které dřív
s kouřením jen koketovaly, tvrdí, že potřebují
tabačenku. Situace s kuřivem se má však letos
rapidně zlepšit!

Rusko. Courier de Varsovie píše, že v Moskvě
vypuklo začátkem dubna povstání dělníků.
Rudá garda je potlačila s neobvyklou bezohled-
ností. Popravy zadržených trvaly tři dny – počet
zastřelených se odhaduje na 4 000.

24. dubna 1919, 111, strana 5,6, V
Vídeň. Na shromáždění služebnictva bylo jed-
nohlasně usneseno, že pozdrav „Rukulíbám“ se
ruší. Od teď se bude zdravit jen „Dobré ráno!“,
„Dobrý den!“ a podobně.

25. dubna 1919, 112, strana 3, V
Amerika posílá potraviny pro českosloven-
ské děti. Velká akce centrálního úřadu pro
ochranu dětí! První zásilka je už na cestě. Po
převzetí bude kakao a mléko rozděleno jednot-
livým krajům.

R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2019 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb Významné stavby na-
šeho kraje. V každém vydání Jabloneckého mě-
síčníku je zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. dubna 2019. Vyhodno-
cení každého kola proběhne losováním ze
správných odpovědí. Soutěží se o drobnou ce-
nu. Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. Správná
odpověď z březnového kvízu: Významná tech-

nická stavba zauhlovací a vodárenská věž ve Vra-
tislavicích se stala kulturní památkou v roce 2015.

Výhercem březnového kvízu je Kateřina
Chlumová. Gratulujeme.

Otázka na duben
Knopovsko, Jechovsko, Horynovsko, to jsou
názvy roubených a zděných klasicistních dom-
ků, které byly postaveny na přelomu 18. a 19.
století. Dohromady pak tvoří památkovou re-
zervaci Trávníky. 

Najdeme ji:
a) v Semilech
b) v Železném Brodě
c) v Zásadě

Ilustrační foto: 
Vojenská přehlídka samostatné čs. armády roku 1919
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■ Ohlédnutí
Vzdělávání seniorů
S podporou statutárního města
Jablonec nad Nisou se na jaře ko-
nají přednášky v rámci vzděláva-
cích aktivit seniorů s názvem
Chceme, abyste věděli. Přednáš-
kový cyklus volně navazuje na
Akademii seniorů a je určený pro
všechny seniory. Hlavním cílem
přednášek je naučit seniory, aby
dokázali rozpoznat dezinformace,
naučili se používat jednoduché
nástroje právě na odhalení fake
news a podpořili své kritické myš-
lení, kterého se dá využít jako pre-
vence před negativní manipulací.
Témata, která již proběhla, byla
zaměřená na kyberšikanu a její
dopad na společnost, zde se role
přednášejícího ujal náměstek pri-
mátora David Mánek. Přednášky
na téma Kladný přístup k životu,
Kritické myšlení aneb Jak se nene-
chat zmást a Proč tu jsem ještě po-
třebný? prezentoval Zdeněk Svobo-
da z nadace Lepší senior. V rámci
dalších setkání ve velkém sále
Centra sociálních služeb budou
přednášet zástupci Hasičského zá-
chranného sboru Libereckého kra-
je a Krajské hygienické stanice.
Senioři tak poznávají názory od-
borníků, své poznatky využívají
a přenášení dál ve svém okolí. Při
přípravě programů se vychází
z faktu, že vzdělávání je efektivní
způsob, jak pro svůj život něco
udělat, a to i v seniorském věku.
Letos na podzim připraví CSS opět
oblíbenou a vyhledávanou Akademii
seniorů. Zájemci se budou moci
přihlásit před prázdninami, po-
drobnosti budou uvedené v čer-
vnovém programu. (ik)

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

Informace k dubnovým aktivitám
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, email:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz, v recepci spolkového domu
nebo na www.centrumjablonec.cz
sekce Aktivity seniorů – Programy
ve spolkovém domě.

Klubová činnost bude v dubnu
zaměřená na Velikonoce. V rámci

sportovních aktivit se sejdou se-
nioři tří měst na Jablonecké šipce,
stane se tak 4. dubna. V úterý 24.
dubna začíná již 7. ročník oblíbe-
ného Jabloneckého škrpálu. 

Výlet na maxovský hřeben
Jizerských hor
Členové jednotlivých klubů seniorů
měli možnost zavítat na Bramberk.
Vydali se tam v pátek 22. února
a jednalo se o drobné překvapení
od Centra sociálních služeb mimo
plánovaný program. Počasí ve
městě a u rozhledny bylo diamet-
rálně odlišné, navíc přístup z par-
koviště do restaurace byl umrzlý
a kluzký. Přesto to všichni účastní-
ci zvládli a v příjemném prostředí
společně strávili hezké chvíle
u kávy a zákusku. 

KS při ČSŽ
Klub seniorek při ČSŽ stmeluje
svojí činností ženy v seniorském
věku již čtvrtý rok. Letošní akce jsou

již naplánované. V březnu jsme se
sešly společně s představiteli ma-
gistrátu KÚ LK na oslavě MDŽ
s kulturním programem, také jsme
navštívily v městském divadle před-
stavení DS Krakonoš z Vysokého n.
J. Do konce 1. pololetí 2019 ještě

připravujeme velice úspěšnou ve-
likonoční tvořivou dílnu, znovu se
sejdeme na besedě s promítáním
s Policií ČR a rády bychom zhlédly
i představení divadla F. X. Šaldy
v Liberci. V červnu plánujeme
celodenní autobusový výlet na zá-
mek Jemniště a do parku se zám-
kem ve Vlašimi. V září, pokud se
počasí vydaří, chceme uspořádat
ještě kratší autobusový zájezd. Do
konce roku pozveme na besedu
k sociální problematice náměstka
primátora Davida Mánka. Nezapo-
meneme ani na vánoční tvořivou
dílnu. Veškerá činnost je vedena
snahou umožnit seniorkám setká-
vání při kulturních, vzdělávacích
a poznávacích akcích, a tak snižo-
vat jejich izolaci v soukromí. Pů-
sobení na fyzickou i psychickou
stránku života umožňuje senior-
kám být co nejdéle soběstačné. To
vše můžeme realizovat jen za při-
spění magistrátu a spolkového do-
mu, za což děkujeme. (jh)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu – tel. 774 722 945
2., 9., 16., 23. a 30. 4. /úterý/ 
10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – velký sál CSS.

11. 4. /čtvrtek/ 
Výlet Chrastná-Kundratice 
– info u vedoucí klubu.

25. 4. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – velký sál CSS.

Dia club senior
informace u vedoucí klubu – tel. 724 206 367
2., 9., 16., 23. a 30. 4. /úterý/ 
13.00 hodin 
Cvičení v bazénu.

25. 4. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS.

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel. 723 510 256
3. 4. /středa/ 14.00 hodin 
Beseda s M. Albrechtovou
z Diakonie – velký sál CSS.

10. 4. /středa/ 14.00 hodin 
Hudba k tanci i poslechu.

17. 4. /středa/ 8.00 hodin
Autobusový zájezd, zámek
Brandýs nad Labem, židovský
hřbitov, skanzen Přelouč 
nad Labem. Pouze pro přihlášené
SENIORY ČR.

24. 4. /středa/ 14.00 hodin
Program na květen a měření tlaku.

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu – tel. 728 366 951
Program naleznete na 
www.centrumjablonec.cz v sekci
Aktivity seniorů – Kluby seniorů –
KARDIO Jablonec.

KS při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu – tel. 605 535 987
11. 4. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Velikonoční tvořivá dílna
velký sál CSS, i pro veřejnost.

Chceme, abyste věděli, foto CSS

Výlet na Bramberk, foto CSS

Jablonecký škrpál, foto CSS Jablonecký škrpál, foto CSS
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V Tulipanu věří, že i cesta je cíl
Jablonecká pobočka sdružení TULIPAN, z. s.,
má za sebou první rok. Jaký ten rok v Jab-
lonci nad Nisou byl, co přinesl a co nového
sdružení chystá? Na to jsme se zeptali Miro-
slavy Hochmannové, odborné projektové
pracovnice.

Jaký tedy byl ten uplynulý rok?
Do projektu Pracovní uplatnění není samozřej-
most se aktivně zapojilo 22 lidí a z nich už
devět práci našlo. Pro šest osob jsme zajistili
pracovní diagnostiku, která pomáhá zmapovat
potenciál každého člověka a je dobrým rozcest-
níkem, pokud se rozhodujete kam profesně
směřovat dál. V současné chvíli devět účastníků
absolvuje rekvalifikační kurz a rozšiřuje si svo-
ji stávající kvalifikaci. 

Dále probíhá trénink pracovních dovedností,
které napomáhají účastníkům projektu získat
objektivnější náhled na vlastní schopnosti
a reálnou představu o možnostech a podobě
potencionálního zaměstnání. Mají tak šanci po-
znat svou budoucí práci, spolupracovníky i za-
městnavatele. Pokud dojde k oboustranné spo-

kojenosti, můžeme zaměstnavatele podpořit
mzdovým příspěvkem až na jeden rok.

Jak ještě lidem pomáháte?
V rámci individuální podpory aktivně hledáme
vhodné uplatnění, oslovujeme zaměstnavatele
a společně se domlouváme, co je v dané chvíli
důležitým krokem k dosažení našeho záměru. 

Ke komplexní péči o účastníky projektu patří
i podpora psychologa přispívající ke stabilitě

duševního zdraví a možnost konzultace se so-
ciálním pracovníkem a dluhovým poradcem.

Nově nabízíte Klub pohodářů – co to je?
Věříme, že i cesta je cíl a je dobré užít si ji v ra-
dosti. Proto u nás vznikl středeční motivačně – ak-
tivizační Klub pohodářů, kde se scházíme, aby-
chom se vzájemně poznali během různých aktivit. 

Jaké chystáte novinky?
V dubnu budeme rozjíždět poslední běh moti-
vačních kurzů a vřele doporučujeme se do ně-
ho zapojit. Informační schůzka pro veřejnost
bude probíhat 4. dubna od 14 hodin. Rádi zod-
povíme, jakým způsobem mohou zájemci spo-
lečně s námi najít místo na trhu práce. 

Všem bych ráda vzkázala – přijďte, s námi to
jde s úsměvem. (red)

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Iglou pomůže přečkat mrazivé noci
V Jablonci nad Nisou je více než 350 lidí bez
přístřeší, z toho 70 osob žije přímo na ulici.
Nezisková organizace Naděje získala pět mo-
bilních polyetylenových přístřešků – iglou,
které pomohou lidem bez domova přečkat
mrazivé noci. 

Dva přístřešky začal nabízet jablonecký Azylo-
vý dům v ulici Za Plynárnou. Pokud se iglou
osvědčí, statutární město podpoří nákup dal-
ších mobilních přístřešků. „V Jablonci před

problematikou bezdomovectví nezavíráme oči,
ale snažíme se ji aktivně řešit. Jsem proto rád,
že je právě náš azylový dům jedním z prvních
zařízení, kde se začala mobilní iglou používat,“
říká David Mánek, náměstek primátora pro ob-
last humanitní. „Nezisková organizace Naděje
získala celkem pět mobilních přístřešků díky
nejmenovanému dárci. Dvě iglou využívá jab-
lonecký azylový dům, další dvě poputují do
Liberce a jeden přístřešek bude k dispozici
v Mladé Boleslavi. Pokud se osvědčí, město
podpoří nákup dalších,“ doplňuje Mánek.“

I přesto, že se rozšiřuje počet lůžek v jablo-
necké noclehárně, jsou k dispozici horké židle
apod., v mrazivých dnech je volných míst nedo-
statek. „Mobilní přístřešek vnímáme jako další
rozšířením portfolia poskytovaných služeb azy-
lového domu. Nabízí tak alternativu především
pro lidi bez domova, kteří požívají alkohol,
a tak nesplňují pravidla pro pobyt v noclehár-
ně,“ vysvětluje Martina Rosenbergová, vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

V Jablonci převzal mobilní přístřešky pracov-
ník terénního programu Karel Pauch, který

v něm na vlastní kůži vyzkoušel přenocovat.
„Cítil jsem se v iglou celkem bezpečně. Bylo
tam teplo, trochu těsno, ale dalo se to,“ prozra-
dil své pocity Karel Pauch.

„Přečkat noc v iglou může zachránit život, ale
nemyslím si, že by to řešilo problém bezdomo-
vectví jako takový. Oceňuji, že lze iglou využít
i v extrémních mrazech okolo minus dvaceti
stupňů a přesto je uvnitř přijatelných deset až
patnáct stupňů nad nulou,“ sdělila Milena Havr-
dová, oblastní ředitelka Naděje. (hj)

Olympiáda dětí a mládeže 2019 se blíží
Velkým sportovním svátkem dětí roku 2019
bude bezesporu Olympiáda dětí a mládeže,
která se uskuteční v Libereckém kraji a na
jabloneckých sportovištích. Vzhledem k veli-
kosti akce se tato událost neobejde bez po-
moci dobrovolníků. Jeden z dobrovolníků
pro ODM 2019 bude i Honza Dvořák, který
se jako dobrovolník účastnil již mnoha akcí.

Proč jste se rozhodl pomáhat?
V roce 2010 se zde konala zimní ODM. Tehdy
jsem se zapojil coby dobrovolník a díky tomu
poznal spoustu lidí, se kterými se potkávám do-
dnes. Poznám nové lidi a rád přispěju k hladké-
mu průběhu akce a třeba zde potkám sportov-
ce, který bude jednou úspěšný i na olympiádě
světové.

Dělal jste dobrovolníka i na jiných akcích?
Poprvé jsem pomáhal v roce 2007 na akcích,
které předcházely MS v klasickém lyžování.
Rok poté se konala zimní ODM. Podílel jsem se

na pořádání spousty závodů světových pohárů,
na MS juniorů v klasickém lyžování a při jubi-
lejním 50. ročníku jsem se připojil k pořadatel-
skému týmu Jizerské padesátky, včetně její let-
ní varianty a dalších menších závodů.

Co vás k tomu vedlo?
Vždy jsem v televizi sledoval velké sportovní
akce a říkal si, kolik je zatím práce, a chtěl jsem

nahlédnout do zákulisí takové velké akce. Když
začal nábor dobrovolníků na MS 2009, neváhal
jsem a moje očekávání se splnila, poznal jsem,
jak to na těchto akcích chodí, seznámil se s no-
vými lidmi a získal nové přátele. 

Máte nějaký zajímavý zážitek?
Největšími zážitky je setkání se sportovními le-
gendami. Potkal jsem např. Jiřího Rašku, Kate-
řinu Neumannovou, Květu Jeriovou a Lukáše
Bauera. Napadá mě i příhoda z jedné akce
v areálu skokanských můstků na Ještědu, kde
mě jeden z kolegů nedopatřením porazil, poslal
k zemi a já si pak sjel skoro celý buben velkého
můstku po břiše. 

Na co se nejvíce těšíte?
Většina akcí, kterých jsem se zúčastnil, se ko-
nala v zimě, na sněhu a většinou v jednom are-
álu. Letní ODM bude v těchto ohledech odlišná,
těším se, že se dostanu na mnoho zajímavých
míst a poznám nové lidi. (lhl)

Foto Radka Baloghová Foto Radka Baloghová

Foto archiv sdružení Tulipan

Foto archiv ODM
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Čtenář roku aneb Mistr četby
České knihovny v rámci kampaně Březen –
měsíc čtenářů hledají své nejlepší čtenáře,
aby je mohly ocenit a poděkovat jim za ak-
tivní využívání knihovnických služeb. V té
jablonecké letos vybírali mezi čtenáři – muži
a v pátek 15. března odtajnila městská knihov-
na svého mistra četby. Stal se jím čtyřiasedm-
desátiletý Jiří Koten

Ke gratulantům se kromě knihovníků připojil
také náměstek primátora David Mánek, který
mu osobně předal ocenění Mistra četby jablo-
necké knihovny. Jiří Koten navštěvuje pravidel-
ně nejen naši knihovnu, ale i tu libereckou.
Náleží ke skupině uživatelů, kteří knihovníky
za pultem povzbudí úsměvem i dobrým slo-
vem. „Setkáváme se s ním také na besedách
a přednáškách, kde často jako první prolomí
bariéru mlčenlivosti a klade našim hostům
otázky či jejich vyprávění doplní svými postře-
hy i zážitky. Pro knihovnu připravil vlastní
přednášku o zážitcích a zkušenostech, kterých
nabyl při sbírání podpisů slavných osobností,“
říká Zbyněk Duda, ředitel Městské knihovny
v Jablonci nad Nisou.

Knihy doprovázejí Jiřího Kotena po celý život.
V četbě ho od dětství podporovala jak rodina,

tak i učitelé. Minuly ho Rychlé šípy či Broučci
a svou cestu si k nim už nenašel. Zato si rád
četl v časopisech vojenského či armádního za-
měření a kupoval si za korunu tenké knihy
z Knižnice vojenských příběhů. Později objevil
Julese Vernea, Alexandra Dumase či knihy edi-
ce KOD. Miloval sport a především fotbal, a tak
několik let odebíral časopis Stadion. Nadšený byl
z rodokapsů. Na vojně ho oslovila kniha Jana
Procházky Přestřelka. S autorem této prózy se
setkal přímo v Jablonci na besedě v roce 1969. 

A nebylo to v jeho životě první ani poslední
setkání s literárními tvůrci. Mnohé osobně vy-
hledal pro získání autogramu do své sbírky, ji-
né požádal při autorských setkáních a bese-
dách. Setkal se tak na pražském knižním vele-
trhu s polskou nositelkou Nobelovy ceny
Wislawou Szymborskou. 

„Kniha je ohromný vynález, je vždy připrave-
na a je jí jedno, zda v ní jen listujete či čtete.
A když ji odložíte na den, týden, či dokonce na
roky, opět je schopna dát vám prvotní, či do-
konce ještě větší požitek a radost. Nic za to ne-
chce, nežádá, není s ní žádná údržba. Znáte ně-
jakou jinou věc či předmět, který toto dokáže?“
říká o knihách Jiří Koten, který přečetl většinu
klasiků a dodnes vzpomíná na čtvrteční fronty
v knihkupectvích, na vyhledávání knih po anti-
kvariátech i na to, jak psal a telefonoval do pro-
dejny České knihy v Bratislavě, aby získal
Egypťana Sinuheta. Vzpomíná, kdy si koupil
v originálu Doktora Živaga v Ruské knize
v Liberci nebo jak psal na ministerstvo kultury,
proč knihy Milana Kundery spíš seženete
v Maďarsku než u nás. Vzpomíná na svou prv-
ní cestu do Vídně a na návštěvu tamějších knih-
kupectví se spoustou knih u nás zakázaných
autorů. (zd)

Hledání vykořeněné paměti
V roce stoletého výročí republiky ožívá pa-
měť zdejšího kraje. V našem bývalém sudet-
ském prostoru najít původní obyvatele je
daleko těžší než ve zbytku země, je to o to
cennější.

Letos poprvé se v Jablonci nad Nisou uskuteč-
ňuje osvětový projekt organizací Post Bellum
a Paměti národa s názvem Příběhy našich sou-
sedů. Dvou až pětičlenné týmy ze základních
škol hledají pamětníky pocházející z našeho kra-
je a mapují jejich často nelehkou životní cestu.

V průběhu šesti měsíců žáci nejprve natáčeli
vyprávění místních pamětníků a dohledávali
dokumentární materiály k jejich příběhům. Ze
shromážděných podkladů pak vytvořili vlastní
dokumentární díla, která odborné i široké ve-
řejnosti představí na slavnostní prezentaci 15.
dubna v sále Základní umělecké školy v Jab-
lonci.

Do projektu se zapojily ZŠ Pasířská, Na Šu-
mavě, Rýnovice, katolická škola Antonína
Bratršovského a v neposlední řadě také foto-
kroužek DDM Vikýř. Ve většině případů si děti
svého pamětníka vypátraly samy. Mezi jejich

příběhy nalezneme například svědectví o odsunu
jak českých, tak německých obyvatel, nebez-
pečné německé razie za druhé světové války,
sestřelené německé letadlo, židovské transpor-
ty do koncentračních táborů, pozůstatky antise-
mitismu i po konci války, komunistické perze-
kuce s dopadem na studium nebo zaměstnání,
ale také skvělé sportovní výkony a pohled
z druhé strany těch, kteří za minulého režimu
mohli vycestovat do zahraničí, aby náš kraj re-
prezentovali.

Děti se během projektu zúčastnily několika
workshopů, které jim nabídly možnosti, jak
s nashromážděným materiálem dále pracovat.
Takto vystavené se poté pustily do zpracování
krátkých audio- nebo videoreportáží, kdy se
mimo jiné podívaly do Českého rozhlasu Libe-
rec, kde se také na chvíli staly součástí živého
vysílání. Ve svých reportážích pak na závěrečné
prezentaci veřejnosti představí buď celou život-
ní pouť svého pamětníka, nebo tu nejzajímavěj-
ší část. Projekt je zároveň soutěžní, a tudíž se
můžeme těšit na tři výherní týmy.

Do projektu Příběhy našich sousedů, jenž
mohl být realizován díky podpoře Magistrátu
města Jablonec nad Nisou, se od roku 2012 do
ledna 2019 v celé České republice zapojilo už
na 660 českých škol s více než 4 200 žáky a stu-
denty, kteří zdokumentovali na tisícovku pa-
mětnických příběhů. Cílem nebylo zapojit jen
elitní školy a nejnadanější žáky, ale zpřístupnit
touto formou moderní dějiny co nejširšímu
okruhu žáků a studentů. Výsledné dokumenty
je možné zhlédnout na webu www.pribehyna-
sichsousedu.cz

(red)

Školní recitátoři soutěžili ve Vikýři
DDM Vikýř pořádal v sobotu 17. března
okresní kolo recitační soutěže. O postup do
krajského kola usilovali ti nejlepší ze škol-
ních kol.

Vítězkami se staly Aneta Šírová ze ZŠ Železný
Brod, Žofie Špačková ze ZŠ Na Šumavě, Anna
Solfronková ze ZŠ Mozartova, Martina Habá-
nová ze ZŠ Pivovarská a Tereza Khailová ze ZŠ
Liberecká. V recitační soutěži soupeřily děti
v pěti věkových kategoriích a v každé porota
kromě těch nejlepších udělila i čestná uznání. 

Recitátory hodnotily dvě poroty, a to ve slože-
ní složení Jiřina Polanská, Petra Endlerová,
Jitka Nosková a Jana Hamplová, Monika Krá-
lová, Hana Zahradníková. „Kategorie byly roz-
děleny, my jsme hodnotily 1. třídy, 2. a 3. třídy
a 6. a 7. třídy. Některé děti přednášely opravdu

krásně, od krátkých básniček po prózy,“ sdělila
jedna z porotkyň Jana Hamplová.

Výsledky: Kategorie 0: 1. Aneta Šírová (ZŠ.
Ž. Brod), Čestné uznání: Jan Homa a Matyáš

Makula (oba ŽS Ž. Brod), Milan Piskač (ZŠ
Pivovarská), Lucie Mastníková (ZŠ Pěnčín)
a Anežka Randáková (ZŠ A. Bratršovského).

Kategorie I.: 1. Žofie Špačková (ZŠ Na Šuma-
vě), 2. Ladislav Németh 3. Tereza Hujerová (oba
ZŠ Mozartova), Čestné uznání: Antonín Vacek
(ZŠ Ž. Brod) a Emilíe Baláková (ZŠ Liberecká).

Kategorie II.: 1. Anna Solfronková (ZŠ Mozar-
tova), 2. Sofie Charvátová (ZŠ Ž. Brod), 3. Lucie
Mastníková (ZŠ Pěnčín), Čestné uznání: Jan Jiroš
(ZŠ Pivovarská a Jana Jelínková (ZŠ Kokonín).

Kategorie III.: 1. Martina Hábová (ZŠ Pivo-
varská), 2. Silvie Marcinová (ZŠ Liberecká),
3. Ema Antonínová (ZŠ A. Bratršovského).

Kategorie IV.: 1. Tereza Khailová (ZŠ Liberec-
ká), 2. Tereza Košvancová (ZŠ. A. Bratršovské-
ho), 3. Anna Richterová (ZŠ Liberecká). 

(end)

Cenu Městské knihovny čtenář roku převzal Jiří Koten
(druhý zleva) z rukou náměstka primátora Davida

Mánka (první vlevo) a ředitele knihovny Zbyňka Dudy,
na snímku jsou také vnuk Kristián a manželka

Jiřího Kotena. Foto Radka Baloghová

Foto archiv DDM Vikýř

Foto archiv Post Bellum
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Sběrné dvory v Jablonci nad Nisou

Sběrný dvůr Proseč a shromaždiště 
stavebních sutí Proseč 
Kontakt: 493 645 200 
Provozní doba: 
pondělí 7.00–14.30 
úterý 7.00–17.30 
středa 7.00–14.30 
čtvrtek 7.00–17.30 
pátek 7.00–14.30 
sobota 9.00–13.00 
Lze předat: velkoobjemový odpad, bioodpad,
stavební sutě, výkopovou zeminu, směsný
komunální odpad, nebezpečný odpad, tříděný
odpad, pneumatiky, jedlé oleje a tuky.

Shromaždiště nebezpečných složek 
komunálního odpadu a místo zpětného
odběru elektrozařízení Smetanova 91 
Kontakt: 493 645 111

Provozní doba: 
pondělí až pátek 8.00–17,00 
Lze předat: nebezpečný odpad, elektrozařízení,
jedlé oleje a tuky 

Sběrné místo Kokonín – Dalešická 
Provozní doba: 
sobota 8.00–12.00 
Lze předat: velkoobjemový odpad, bioodpad,
nebezpečný odpad, elektrozařízení, jedlé oleje
a tuky

místo Belgická 
Kontakt: 602 348 507 
Provozní doba: 
pondělí až neděle 8.00–18.00 
Lze předat: velkoobjemový odpad, bioodpad,
nebezpečný odpad, elektrozařízení, pneumatiky,
jedlé oleje a tuky, papír, kovy

Sběrné místo Želivského 
Kontakt: 483 710 955 
Provozní doba: 
pondělí až pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 
sobota 9.00–13.00 
Lze předat: velkoobjemový odpad, bioodpad,
elektrozařízení, pneumatiky, jedlé oleje a tuky,
papír, kovy 

Ambulantní svoz nebezpečného odpadu
proběhne ve dnech 25. 5. a 26. 10. 2019. 

Svoz velkoobjemového odpadu 
proběhne ve dnech 11. 4. a 12. 12. 2019 
(rozpis stanovišť bude zveřejněn na webu města). 

Svoz bioodpadu bude probíhat každou lichou
sobotu od 30. 3. do 25. 11. 2019 
(rozpis stanovišť bude zveřejněn na webu města).

Sběrný dvůr

Kontejner na elektrozařízení

Kontejner na textil
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Text i l
• Patfií sem: veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, 

bytové textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná obuv a hračky

• Nepatfií sem: koberce, matrace, netextilní a syntetické 
materiály, molitan, mokré a silně znečištěné textilie 

• Kam a kdy odpad odevzdat 
– bílé kontejnery s nápisem TEXTIL 

– textil vhazujte do kontejneru zabalený v zavázaných igelitových
pytlích nebo taškách 

• Recyklace: surovina pro výrobu čisticích
hadrů a plachetek, netkaných textilií, 
geotextilií, hadrových lepenek apod. 

Ošacení vhodné k dalšímu nošení se dále 
použije jako pomoc pro sociálně slabé 

a potřebné v krizových situacích. 

Elektrozafi ízení
• Patfií sem: drobné domácí elektrospotřebiče 

jako např. žehličky, toustovače, 
rychlovarné konvice, 

kalkulačky, holící strojky, klávesnice apod. 
a do malého otvoru po straně použité baterie 

• Nepatfií sem: žárovky, televize, monitory 

• Kam a kdy odpad odevzdat: 
– červené kontejnery s nápisem

ELEKTROZAŘÍZENÍ 

• Recyklace:
drahé a další kovy z demontování 

elektroodpadu se dají zpětně využít 
jako druhotné suroviny 

na výrobu elektrozařízení
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OMLUVA

Oznámeními ze dne 6. 2. 2019 rozšiřovanými 
formou letáků, jejichž obsahem bylo sdělení, 
že společnost TSR Czech Republic, s. r. o., 

přemístí svou provozovnu v Jablonci nad Nisou
do 31. 12. 2020 do jiné lokality, a to na základě

rozhodnutí Krajské hygienické stanice
Libereckého kraje, jsem neoprávněně zasáhl 

do pověsti a soukromí společnosti TSR Czech
Republic, s. r. o.

Není pravdou, že společnost TSR Czech
Republic, s. r. o., je na základě rozhodnutí 

Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 
povinna přemístit svou provozovnu 

v Jablonci nad Nisou.

Omlouvám se za zveřejnění těchto informací.
Společnost TSR Czech Republic, s. r. o., 
svou provozovnu v Jablonci nad Nisou 

neplánuje přemístit. 

Luboš Červa

P L E S O V Á
S E Z Ó N A  

2 0 1 9
v Eurocentru Jablonec nad Nisou 

• • • DUBEN • • •

sobota 6. 4., 20 hodin
13. 

LYŽAŘSKÝ BÁL
vladokopal@centrum.cz

sobota 13. 4., 20 hodin
SLAVNOSTI 

SV. PATRIKA 2019 
www.ejbc.cz

Setkání s obãany 

S T A T U T Á R N Í  M ù S T O  J A B L O N E C  N A D  N I S O U

zve na tradiãní

Setkání s obãany 
Pfiijìte se zeptat na to, co vás zajímá!

Na dotazy budou odpovídat pfiedstavitelé mûsta a dal‰í odborní pracovníci.

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.

úter˘ 2. dubna | centrum – mal˘ sál Eurocentra
ãtvrtek 4. dubna | Proseã nad Nisou – hasiãská zbrojnice

úter˘ 9. dubna | R˘novice, Luká‰ov – ‰kolní jídelna Z· Pod Vodárnou
úter˘ 30. dubna | M‰eno – ‰kolní jídelna Z· Mozartova
úter˘ 7. kvûtna | Kokonín, Vrkoslavice – Kulturní dÛm Kokonín

ãtvrtek 9. kvûtna | ·umava, Jablonecké Paseky – ‰kolní jídelna Z· Na ·umavû
úter˘ 14. kvûtna | ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská

20192019
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SK¤ÍNù LIBEREC 
– vá‰ interiér na míru
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 v nákupním centru 

Géãko Liberec (GLOBUS)
mobil: 734 723 734, 

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

DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 550 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva,

dvefie folie od 730 Kã, posuvné, 
shrnovací.

POUZDRA od 4 500 Kã; OKNA, 
dvefie plast – 40 %. 

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA.
Vchodové dfievûné dvefie – 20 %.

V˘prodej nov˘ch dvefií 
+ obloÏek od 500 Kã, 
BAZAR, v˘fiez zárubní.

POSEZENÍ PRO RADOST
káva, víno, toãené pivo atd.

âT PÁ SO 15–20 hodin 
R¯NOVICKÁ 31 

tel. 604 404 861
www.dverehybner.cz

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE,
dekoraãní techniky, mramory, batiky,

malba bytÛ, firem, ‰kol, 
zdravotnick˘ch zafiízení atd.

R. First
607 886 687, 483 714 042
e-mail: first.r@centrum.cz

Jan Rejsek – PODLAHY, 
RÛÏová 21, 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

certifikované brzdové centrum ATE 
– super ceny

pneuservisní sluÏby – pfiezouvání
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

zn. DINITROL (profi práce)
ve‰keré opravy osobních 
a dodávkov˘ch vozidel, 

spolupráce s poji‰Èovnami
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 
604 242 111

Letní 22, 
Jablonec nad Nisou-Kokonín

TANEâNÍ KURZY 
– PODZIM 2019

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.

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ 
impregnace kÛÏe, úklid domácností

Tel.: 777 302 666
www.ok-uklid.cz

ABC ¤EMESLA – fiemeslné práce 
pro byt a dÛm

rekonstrukce koupelen, 
panelov˘ch jader a bytÛ, 
opravy, dlaÏby, obklady, 

malování, kanalizace, 
vodoinstalace, topení, 

panelákové byty a chodby, 
stavebnû fiemeslné práce. 

e-mail: abc.remesla@seznam.cz
www.abcremesla.cz

tel.: 724 026 747

STUDIO MARKÉTA
R˘novicka 996/4, Jablonec n. Nisou

tel. 721 276 964, 602 459 613
pracujeme s kosmetikou 

BIOLOGIQUE RECHERCHE Paris
permanentnû odstraníme chloupky,

Ïilky a pigmentové skvrny
formujeme postavu 

„liposukce bez skalpelu“ 
– pollogen, 

lymfatické masáÏe – vacupress

Vzdûlávejte se 
v jazykov˘ch kurzech EDUCA.
Nová AJ pro úplné zaãáteãníky 

st. 16.00–17.30, 
·J, FJ, NJ, IJ… 

také firemní kurzy, 1+1 a semináfie:
12. 4. Jarní péãe o pleÈ 

26. 4. Bylinky
16. 4. UÏ do ‰koly? 

29. 4. Talent jako problém
info@educa-jbc.cz, 602 505 288
www.educa-jbc.cz, Ml˘nská 46a

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST 
REKRA s. r. o. 

nabízí:
– mytí oken, Ïaluzií a lodÏií

– profesionální hloubkové ãi‰tûní 
ãalounûného nábytku, kobercÛ, 

sedacích souprav
– jednorázové i pravidelné úklidy bytÛ,

penzionÛ, kanceláfií, hal atd.
– sekání trávy, úklid snûhu

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
Pfiijmeme nové spolupracovníky!

tel. 776 593 264, 
e-mail: info@uklid-rekra.cz

REINSTAL – PAÎOUT: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

komplet stínící technika, opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: 

PVC, malby, madla, zábradlí
tel.: 604 980 398, 

e-mail: info@reinstal.cz, 
www.reinstal.cz

SVAZ 
TùLESNù POSTIÎEN¯CH 

V âR, z. s.,

místní organizace ã. 3,
uskuteãní ve dnech 13.–25. 5. 2019 

REKONDIâNÍ 
OZDRAVN¯ POBYT 

v termálním areálu 
Podhajská v SR.

Zúãastnit se mohou zájemci 
nejen z fiad ãlenÛ STP.

BliÏ‰í informace na telefonu
737 284 812 nebo 483 313 548.

DÁRKOVÉ POUKAZY
na masáÏe, celostní terapie tûla a du‰e.

Novû léãebná holistická 
viscerální masáÏ,

napravuje funkce orgánÛ pÛsobením 
na membrány, terapie jizev.

Odblokování emocí, strachÛ, 
NLP, RU·.

ACCESS, BARS.
Bylinná poradna.
Ráli‰ová Pavlína, 

722 937 996

âMSS 
– STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
s roãním zhodnocením aÏ 3,4 %

Vytvofiíte si základ pro úvûr 
na vlastní bydlení aÏ 900 000 Kã 

bez zaji‰tûní nemovitosti.
724 242 048, 

iva.zitkova@cmss-oz.cz

SATELITNÍ DOTACE! 
Na montáÏ nového satelitu 

jen za 300 Kã nebo naladûní karty 
se 100 programy. 

778 527 899, 
www.satelitnidotace.cz

POJëTE HRÁT GOLF
se zku‰enou hráãkou a trenérkou.

Celoroãní lekce a kurzy golfu pro dûti
a dospûlé, zaãáteãníky i pokroãilé

ZA SUPER CENY.
koroner@seznam.cz

tel. 603 322 190, 
603 458 853

ANGLIâTINA S RODIL̄ M MLUVâÍM 
(z Anglie). 

Skupinové a individuální lekce.
Více info na: www.rupertbrow.cz 

tel. 608 889 845
e-mail: rupertbrow@gmail.com

V˘tvarná ‰kola Jablonec
„CESTA DO FANTAZIE“ 2019

Pfiímûstsk˘ v˘tvarnû kreativní tábor
pro dûti 6–12 let,

termín 8.–12. ãervence 2019
Letní malování a tvofiení
v krajinû dûtské fantazie

v malífiském ateliéru v centru Jbc
i v okolní pfiírodû.

Mgr. akad. mal. Blanka BroÏová
tel. 776 059 300

blankabrozova@gmail.com
www.blankabrozova.com/vytvarna-skola

f V˘tvarná ‰kola Jablonec

REGENEA MASÁÎE PRO ÎENY 
sportovní, regeneraãní, relaxaãní,
klubov˘ mûsíãní pau‰ál od 580 Kã
Jablonec n. N., tel. 724 103 797

regeneaklub@centrum.cz

Pro ná‰ obchod 

Poklady z pÛdy 
vykoupíme ve‰keré vybavení 

domácností z dob na‰ich babiãek
– od knoflíku po nábytek.

Vykoupíme i celé pozÛstalosti. 

Hledáte stylové vybavení 
domácností, domÛ i chalup?

Nav‰tivte ná‰ obchÛdek 
na Podhorské ul. 16 v Jablonci

(naproti Levn˘m knihám). 
Urãitû si vyberete.

Tel.: 606 357 745, e-mail: 
pokladyzpudy-jbc@seznam.cz
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Ploché stfiechy
– zateplování stfiech 

– terasy – garáÏe
Tel: 602 433 662
izoplus@atlas.cz

www.izoplus.cz

Bytov˘ textil Matou‰

• záclony zamûfií a u‰ijí na míru, poradí vhodné kombinace materiálÛ a vzorÛ
• bohat˘ v˘bûr lehk˘ch voálÛ, klasick˘ch Ïakárov˘ch záclon i jemn˘ch vitráÏek
• látky vhodné na pfiehozy nebo potahy, barevné pol‰táfiky, ubrusy 
• kvalitní bavlny na patchwork i reÏné textilie v trendy barvách a dekorech
• stylové dekorace s motivy jara a Velikonoc

pfiinese svûÏí jaro 
i do va‰eho domova

Nav‰tivte 
jabloneckou prodejnu 

a inspirujte se na Velikonoce

e-shop: 
www.latky-matous.cz pro nákupy online s dovozem domÛ

Dolní námûstí 13, 

Jablonec nad Nisou

otevfieno: 
po–pá 8–18 hodin, 

so 9–12 hodin
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PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ MECHANIZACE

MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY 
A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ 
KÁCENÍ STROMŮ 
A PRÁCI S MOTOROVOU 
PILOU17 

let na trhu17 
let na trhu

PILA SERVIS Jablonec n. N.
ul. Vysoká (naproti železářství AMAT)

Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (u Alberta), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 891, mobil: 606 608 997, prodej@fics.cz
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Autocentrum FICS
nabízí k okamžitému odběru 
širokou nabídku nových automobilů Suzuki. 
Neváhejte a vstupte do světa SUZUKI ještě dnes.


