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Prospěšná práce? Ano, či ne?
Oslavy letošního Svátku práce jsem rozhodl spolu
s rodinou oslavit prací na naší zahradě, a protože je
po zimě dost zanedbaná, naplánoval jsem tyto oslavy
protáhnout na několik víkendů. Když jsem s tímto
úmyslem seznámil své tři děti (16, 21, 23 let) bez vel-
kého nadšení přikývly a rozešly se za studijními po-
vinnostmi. Mladší zůstal v Jablonci, starší odjeli do
Prahy. V průběhu týdne jsem obdržel tento e-mail:

Milý tatínku,
po poradě se spolužáky z právnické fakulty jsme do-
spěli k názoru, že Tvůj požadavek prací v naší zahra-
dě je v rozporu s celou řadou ustanovení Listiny zá-
kladních práv a svobod. 

Porušuje například právo na přiměřené hmotné za-
jištění občanů, kteří bez své viny nemohou získávat
prostředky pro své životní potřeby prací – neboť před-
pokládaný rozsah těchto prací, nepředstavuje vhodný
a přiměřený prostředek k dosažení tvrzených cílů, tedy
získání a udržení pracovních návyků. Nadto, způsob
jakým tyto práce obvykle plánuješ, činí celý proces na-
hodilým a zakládajícím mezi jednotlivými účastníky
neodůvodněnou nerovnost. Zároveň z tohoto důvodu
je toto ustanovení v rozporu se zákazem svévole vyplý-
vajícího z Ústavy.

Ústavní soud potvrzuje i naše tvrzení, že není naší
povinností přijmout nabídku tzv. práce na zahradě
a vykonávat ji, protože by to bylo v rozporu se záka-
zem nucené a povinné práce podle Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod. Práce na zahradě
je v případě vztahu rodič – dítě vykonávána nedobro-
volně pod pohrůžkou trestu, který spočívá ve vyřazení

z obvyklé finanční podpory a ztrátě zabezpečení při
studiu. Což může, jak vyplývá z Listiny, u jednotlivých
uchazečů, tedy nás, Tvých dětí, způsobovat ponížení
dotýkající se naší vlastní důstojnosti.

Práce na zahradě je nakonec podle článku 28 Listiny
v rozporu i s právem zaměstnance na spravedlivou od-
měnu za práci. Za odměnu totiž Ústavní soud neuznal
plnění poskytovaná studujícím dětem (obvyklé kapes-
né), jehož rozsah je obvykle stejný bez ohledu na to,
zda se uchazeč o finanční podporu povinnosti konat
práce na zahradě podrobil, anebo zda k těmto pracím
ani povolán nebyl.

Tvé milující děti M+M+M

Tak to vypadá, že zahrada zůstane zarostlá. Zaplať
pánbůh je květen také měsícem lásky. Ještěže moje
paní nemá známé na právnické fakultě.

Užijte si sluníčka, práce a lásky.
Petr Beitl, primátor

PS: Jedná se samozřejmě o fiktivní e-mail, kdyby vám
výše uvedené paragrafy připadaly povědomé, tak věz-
te, že jsou parafrázovány z nálezu ústavního soudu,
kterým byla loni zrušena povinnost dlouhodobě neza-
městnaných osob vykonávat bez nároku na odměnu
tzv. veřejnou službu, např. úklid města. Chtěl bych tak
poukázat na absurditu argumentace, kdy je povinnost
odvedení nějaké práce nazývána ponižováním.
Naštěstí je přístup nezaměstnaných v Jablonci jiný,
stejně jako přístup mých drahých dětí, které mi na za-
hradě v rámci jejich možností pomáhají. Více se o ve-
řejné službě dočtete na straně 6. Foto archiv Petra Beitla

Po zbourání domu v ulici 5. května nic nebrání dokončení Velkého bulváru. Foto Miroslav Gorčík
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Úvaha nad městem nad Nisou

Vizualizace projektová kancelář Nýdrle

Dá se říci, že spolu s demolicí domu Musilových se otevřely další
dveře do prostoru úvah na téma podoby našeho centra. Média znovu
oprášila téma Velkého bulváru jako obchodní tepny města. 

Myšlenka bulváru, tak jak byla navržena se
zástavbou polyfunkčních domů s obchody, ga-
rážemi sídly firem a byty, je už dnes pravdě-
podobně i kvůli ekonomické krizi překonána. 

To, co zůstává, je solidní dopravní spojení jedno-
ho konce Jablonce s druhým – široká vozovka
s cyklostezkou, chodníky a pásy zeleně. A dále
strategické rozvojové území města. To všechno
podél toku řeky, po níž nese naše město jméno. 

Domnívám se, že je načase, aby Jablonec dostál
svému přídomku a byl skutečně nad Nisou. Bylo
by hezké odkrýt koryto Nisy v místech autobuso-
vého nádraží, kde řeka teče přímo pod čekárnou.
Zkulturnit a osadit zelení a lavičkami, aby i čeká-
ní na autobus mohlo být příjemné. Vybudovat no-
vou městskou tržnici, která umožní pohodlný pří-
jezd jak trhovcům, tak zákazníkům. Nakonec část
koryta mezi Kamennou a Lipanskou ulicí už revi-
talizací prošla v minulých letech. 

Pravda, v současné době toto místo k odpočin-
ku přímo neláká, a přitom stačí tak málo, aby-
chom na volné plochy dostali život. A dokázali
skloubit rekreační a dopravní požadavky na tuto
lokalitu. Určitě by ambice měla být vyšší, než jed-

nu z mála rovných ploch ve městě a navíc podél
řeky s výhledem na krásnou budovu muzea a věž
radnice zalít asfaltem a nalinkovat bílé čáry par-
kovacích míst. Nakonec ve studii tohoto území
jsou pro parkování vymezeny dva parkovací do-
my – jeden v proluce za Kamennou ulicí, kterou
dnes ukrývá plakátovací plocha a druhý v prosto-
ru mezi ulicí Lipanskou a Luční. Tyto projekty
čekají na svého investora. Stavba bývalé tržnice,
která je dnes využívaná jako parkoviště, je static-
kým oříškem. Skeletová budova totiž zároveň slouží
jako opěrná zeď pro ulici Kamennou i Lipanskou.
Její odstranění je problematické a v dnešní době
vypjaté finanční situace nepatří mezi priority. Pro
nejbližší léta bude sloužit jako provizorní parko-
vací plocha a přitom čekat na projekt odpovídající
významu této lokality. 

Dovolím si i říci, že v době, kdy například v sou-
sedním Liberci lidé horují proti betonovému cent-
ru města, máme my v rukou dárek v podobě šan-
ce udržet v Jablonci přírodu – řeku, trávu, stromy.
Možná nakonec dobře, že se investoři nehrnou
a nestaví tady prázdné kanceláře a obchody… 

primátor Petr Beitl

Pokračování na str. 3

■ Minulost a přítomnost
Stručná historie Velkého bulváru
Od sedmdesátých let minulého století se
diskutovala budoucí podoba ulice 5. května.
V roce 1995 bylo zřejmé, že dojde k rekon-
strukci silnice I/14, probíhající městem.
V letech 1996/2000 probíhala nejen projek-
tová příprava, na které se podíleli Ing. Arch.
Pelant a Ing. Arch. Lejčar, ale i výkupy
a demolice objektů a projekční příprava re-
konstrukce silnice I/14, tak aby splňovala
nejen parametry kladené na tento typ ko-
munikací, ale také aby vyhovovala poža-
davkům města na městskou třídu. Pak do-
šlo k přestavbě ulice 5. května na Velký
bulvár. I když je zatím nedostatek investo-
rů, doufám, že to není setrvalý stav a pro-
zatím bych kultivovala okolí řeky Nisy
a případně využila některé plochy jako
parkovací místa. Soňa Paukrtová

Urbanistická studie
Oblast centra v okolí ulice 5. května je již
řadu let označována za jednu z nejdůleži-
tějších rozvojových lokalit v Jablonci.
Zpracována byla (2005–2006) Urbanistická
studie širšího centra a z ní vyplývající stu-
die architektonické. Nově vznikající územ-
ní plán zde vymezuje plochy smíšené obyt-
né – centrální, v detailu pak plochu Širší
centrum. Jedná se o skupinu ploch o ploš-
né výměře cca 4 ha, kde je třeba řešit způ-
sob zastavění, síť komunikací pro dopravní
obsluhu, dopravní napojení na stávající ko-
munikace, veřejná prostranství, technic-
kou infrastrukturu a zeleň. V rámci plochy
pak je nutné řešit otevřenou pobytovou
úpravu koryta Lužické Nisy. V následují-
cím přehledu je uvedena možnost funkční-
ho využití ploch v zájmovém území v krát-
kodobém časovém horizontu s ohledem na
výrazné zlepšení vzhledu daného území.

Petr Karásek

Plocha 1 – dostavba ul. 5. května
V roce 2013 bude úsek dokončen v požado-
vaných parametrech. Zbytkový pozemek
v majetku města má šířku pouze 7–10 m,
což omezuje možnosti využití jako staveb-
ní parcely. Jako krátkodobé řešení se zde
nabízí úprava pozemku jako veřejné zele-
ně. Do budoucna by bylo optimální řešení
celého bloku mezi ulicemi Kamennou,
Lidickou a vodním tokem.

Plocha 2 – Parkovací dům Kamenná
V roce 2006 byla pro tuto plochu zpracová-
na architektonická studie polyfunkčního
objektu s parkovacími kapacitami. Po peri-
petiích s potenciálním investorem je v sou-
časné době pozemek ve stavu roku 2006.
Jako optimální se i dnes jeví parkovací
dům pro rezidenty, provozovatele a zákazní-
ky prodejních objektů na Dolním náměstí. 

Plocha 3 – stará tržnice
Podle zásad urbanistické studie širšího
centra byla v roce 2005 zpracována archi-
tektonická studie dominantního rohového
objektu. Původní návrh objektu však pro-
šel v průběhu projektové přípravy řadou
změn, které umístění, podobu a funkci ob-
jektu dosti vzdálily původní optimální
představě. Současný stav je stejný, jako
v roce 2005, objekt dále chátrá. Případný
nový investor by měl plně respektovat za-
dání objektu podle architektonické studie.
Jako krátkodobé až střednědobé řešení
v případě demolice objektu staré tržnice se
nabízí parková úprava v návaznosti na
blok Muzea skla a bižuterie a Eurocentra
a na revitalizaci nábřeží Lužické Nisy.Parkovací dům Centrum (10) Vizualizace archiv města
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Doslova aprílové počasí zdrželo počátek vý-
stavby kanalizace a rekonstrukce vodovodu
v ulici Krkonošská. Stavba se naplno mohla
rozběhnout 8. dubna.

První práce začaly v uzavřeném úseku Krko-
nošské od ulice Pražské po Letní, kam je vjezd
povolený pouze dopravní obsluze. Uzavírka změ-
nila také trasu autobusů MHD – objízdná trasa je
uvedená na webu města v sekci označené heslem
Kanalizace Krkonošská. Stavbu v uzavřeném
úseku zahájili dělníci odfrézováním živičného
povrchu v šířce rýhy pro kanalizaci a vodovod. 

„Zhotovitel nejprve pracoval na kanalizační
stoce od místa napojení v ulici Pražská a součas-
ně odhaloval pozice stávajících domovních vo-
dovodních a kanalizačních přípojek,“ vysvětluje
postup Radka Poprová z oddělení investiční vý-
stavby. 

V Pražské ulici u křižovatky s Krkonošskou je
doprava svedená do jednoho jízdního pruhu a ří-
zená semafory. „Tato dočasná úprava provozu
v Pražské by měla v těchto dnech skončit,“ říká
náměstek Petr Vobořil. 

Všechny objízdné trasy jsou zřetelně vymeze-
né dopravním značením. Úseky, v nichž práce
přímo probíhají, jsou ohrazené mobilním oplo-
cením a procházejícím rezidentům jsou vyhra-
zené výrazně označené koridory. „K objektům
sousedícím s uzavřeným úsekem Krkonošské
zhotovitel zajistil přístupy pro pěší i příjezdy au-
tomobilů rezidentů. Je také povinen umožnit po

celou dobu výstavby přístup vozidlům záchran-
ného a hasičského sboru,“ vypočítává povinnosti
zhotovitele, tedy společnosti Evosa, s r. o., Poprová
a dodává ještě povinnosti informační: „Zhoto-
vitel musí vždy v předstihu, v závislosti na po-
stupu prací, informovat majitele přilehlých ob-
jektů a pozemků o průběhu výstavby, přepojování
přípojek, o případných krátkodobých odstávkách
vody či výjimečném jednodenním omezení pří-
jezdu vozidel k objektům.“ 

Aktuální informace o průběhu stavby, o ob-
jízdných trasách apod. najdete na webových
stránkách města v sekci nazvané Kanalizace
Krkonošská. (rp)

Konec omezení v Pražské

Nedostatek parkovacích míst ve městě, parko-
vání na nezpevněné ploše a nové místo pro
městskou tržnici – to jsou hlavní důvody, kte-
ré vedou odbor územního a hospodářského
rozvoje k revitalizaci plochy v blízkosti auto-
busového nádraží podél koryta Lužické Nisy. 

Na tomto neudržovaném a nerovném pozemku
v současné době automobily už parkují. Proto se
odbor rozhodl využít právě jej. A změny zde od-
startovala dubnová demolice tří garáží, která
prostor ještě zvětšila. 

„K revitalizaci tohoto území přispěl také zá-
měr společnosti Crestyl, která pravděpodobně již
v příštím roce zahájí stavbu nového obchodního
domu v místech dnešní Jabloně. Tím se zruší
tržnice na rohu ulic Jugoslávská a Generála
Mrázka a staveniště zabere také parkoviště pod
Jabloní, které je třeba částečně nahradit,“ vy-
světluje záměr odboru náměstek Petr Vobořil. 

Zpevněním plochy u autobusového nádraží
vznikne místo pro novou městskou tržnici s při-
lehlým parkovištěm pro cca 50 vozů. To bude vý-
hodné jak pro obchodníky, kteří si pohodlně na-
vezou zboží ke stánkům, tak pro nakupující. Na
sousedních pozemcích zaparkují pak rezidenti
z přilehlých objektů v ulici Podhorské. 

„Řešení rovněž pracuje s potřebou vyčlenit ur-
čitou parkovací kapacitu pro záměr výstavby
restaurace McDonald’s v rámci již uzavřených
dohod se soukromým investorem, který by měl
svou provozovnu stavět v místech dnešního par-
koviště vedle Mostecké ulice,“ podotýká vedoucí
odboru územního a hospodářského rozvoje
Tomáš Beneš.

Historicky byla na této ploše č. 83/10 navrho-
vaná již celá řada investičních záměrů – ob-
chodní centrum, objekty smíšeného bydlení, re-
vitalizace Nisy a nová dopravní infrastruktura.
V roce 2006 město zásadně upravilo v části po-
zemku koryto Nisy a jejího nábřeží, které tak na-

bízí příjemné posezení v blízkosti vody. „Jako
nejužitečnější se nám zdá vzhledem ke všem
souvislostem upravit tento prostor do podoby
nové městské tržnice. Výhodou jejího umístění
do tohoto místa v Jablonci je sousedství autobu-
sového nádraží, možnost příjezdu zákazníků
městskou dopravou a dobrá dopravní dostupnost
obslužnou komunikací vybudovanou v roce
2006 z okružní křižovatky Mostecká,“ říká Vo-
bořil. 

Odbor rozvoje proto nechal zpracovat studii,
která řeší využití pozemku u autobusového nád-
raží včetně dalších ploch podél ulice 5. května,
neboť oblast centra v okolí této komunikace je již
řadu let označovaná za jednu z nejdůležitějších
rozvojových lokalit v Jablonci. 

Zastupitelstvo města na březnovém zasedání
schválilo podnět na pořízení 71. změny platného
územního plánu, která bude řešit zvýšení maxi-
málního procenta zastavění pozemků na ploše o-
hraničené ulicemi Mostecká, Podhorská, scho-
dištěm směřujícím na autobusové nádraží z uli-
ce Jiráskova a nábřežím Lužické Nisy. Ke všem
úpravám by mělo dojít během tohoto roku. (tb)

Vznikne tržnice a parkovištěBez jakýchkoliv změn je objekt možno vy-
užívat dočasně jako parkovací plochu.

Plocha 4–roh ulic Kamenná a 5. května
V ploše je umístěna trafostanice ČEZ, poze-
mek zatím nebyl předmětem konkrétních
úvah o budoucím využití. Nabízí se mož-
nost vybudování výrazného rohového objek-
tu v duchu původních představ o Bulváru
5. května, krátkodobou možností jsou parko-
vé úpravy v návaznosti na revitalizaci Nisy.

Plocha 5 – investiční záměr Telmo
V ploše byl vyprojektován objekt s prodej-
ní, výukovou, provozní a obytnou částí.
Součástí záměru je dopravní řešení včetně
parkovacích ploch. Záměr v současné době
probíhá příslušnými fázemi územního
a stavebního řízení.

Plocha 6–terminál hromadné dopravy
V roce 2011 zde byl vybudován přestupní
terminál autobusové hromadné dopravy,
který je zachován i v novém územním plá-
nu. Do budoucna by zde měla být řešena
revitalizace toku Nisy, jeho odkrytí, přesun
nástupiště směrem k ul. 5. května, přístup
k odjezdovým místům po lávkách přes
Nisu, vybavení nástupiště prodejními stán-
ky, veřejná zeleň. Část plochy 6 může již
v krátkodobém horizontu po demolici ga-
ráží sloužit jako parkovací plocha. 

Plocha 7 – nová tržnice
Historicky zde byla navrhována již celá řa-
da investičních záměrů – obchodní cent-
rum, objekty smíšeného bydlení. V části
plochy byla v roce 2006 provedena zásadní
úprava koryta Nisy a jejího nábřeží. Aktuál-
ně se jeví jako nejužitečnější využití tohoto
prostoru úprava do podoby nové městské
tržnice.

Plocha 8 – McDonald’s
Projektovou přípravu investičního záměru
provádí společnost McDonald’s.

Plocha 9 – parkovací plochy
Využití této plochy je navrženo v souvislos-
ti s investičním záměrem v objektu bývalé-
ho internátu. Pro budoucí rezidenty tohoto
objektu (např. byty, kanceláře, ordinace
apod.) zde může vzniknout vícepodlažní
parkovací objekt s přímým výjezdem z jed-
notlivých podlaží do ulice Kokonínské.

Plocha 10 – parkovací dům Centrum
V této ploše je navrhována výstavba kapacit-
ního parkovacího domu pro návštěvníky
města. Je zřejmá vazba objektu na oblast
Dolního náměstí, Muzea skla a bižuterie,
Eurocentra, kostela sv. Anny, ale i na oblast
pěší zóny a radnice. Možný bude i přestup
na hromadnou dopravu – autobusy nebo
vlaky. Výhodou objektu je i vnitřní propo-
jení pro pěší mezi zastávkou ČD a termi-
nálem autobusové dopravy a dále centrem
města. Kapacita je 236 parkovacích míst.

Plocha 11 – Luxembourg
Investiční záměr rezidenčního bydlení
v podání firmy Luxembourg prochází ce-
lou řadou peripetií, ale v současné době je
stále aktuální. 

Plocha 12 – zastávka ČD Jablonec-střed
Snahou města je lepší zpřístupnění této za-
stávky ve směru od a do centra a její pro-
pojení s terminálem autobusové dopravy.
Stávající pěší přístup úzkým schodištěm
dozná v roce 2013 výrazného vylepšení.
Celkové řešení ploch 10–12 navrhuje další
možnosti přístupu od ulice 5. května přes
parkovací dům pomocí vnitřních schodišť
a výtahů. Petr Karásek

Vizualizace archiv města

Foto archiv města
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Jablonec nad Nisou přivítal již třetí minis-
terskou návštěvu během šesti měsíců. Po
podzimní návštěvě ministryně kultury Aleny
Hanákové a ministra životního prostředí
Tomáše Chalupy, který do města přijel za-
čátkem letošního roku, do Jablonce zavítal
v první polovině dubna ministr průmyslu
a obchodu Martin Kuba. 

Ministr Kuba přijal pozvání senátora za Jablo-
necko Jaroslava Zemana a během své krátké
návštěvy měl zájem se setkat s jabloneckými
podnikateli. Zasedl s nimi k obědu a po krátké
tiskové konferenci zamířil do společnosti Jab-
lotron. 

„Čím více na svých cestách po republice po-
znávám české firmy, tím více jsem pyšný, že
jsem ministrem průmyslu a obchodu,“ řekl mi-
nistr Kuba novinářům. „Jablonecko je region,
kde se snoubí krásná příroda, cestovní ruch
a podnikatelé, kteří nabízejí tisíce pracovních
míst a odvádějí dobrou práci,“ dodal ministr.
Nastínil změny, které plánuje prosadit v parla-
mentu a které mají za úkol usnadnit podnikání.
Informoval o své snaze o širší propojení škol-
ství a průmyslu. Hovořil také o sociálních otáz-
kách. V závěru odpoledne jej ve své pracovně
přivítal primátor města Petr Beitl. 

„Je velmi přínosné, když můžeme své regio-
nální starosti sdělit těm, kteří stojí v čele státu
a mají možnost ovlivnit to, co my z regionu
ovlivnit nemůžeme. Mám na mysli daňové za-

tížení, byrokracii, infrastrukturu atd.,“ řekl
o návštěvě primátor Beitl. 

O tom, že jsou návštěvy vládních činitelů pro
město prospěšné, svědčí i výstava Jablonecké

poklady, která se právě z popudu ministryně
kultury koná v těchto dnech v reprezentativ-
ních prostorách Nosticova paláce v Praze. Více
o výstavě na straně 7. (end)

Ministr Kuba: Region je příjemný pro život

Návštěvu ministra v Jablonci si nenechal ujít ani místopředseda Senátu ČR Přemysl Sobotka. Foto Michal Vele

Stavba onkologického oddělení v jablonecké
nemocnici zdárně pokračuje. I když mrazi-
vá zima stavbařům zkomplikovala situaci
a zdržela postup prací, v září letošního ro-
ku by mělo dojít k otevření oddělení podle
plánu. 

Stavbu ze svého rozpočtu, bez dotačních titulů,
financuje zřizovatel nemocnice statutární měs-
to Jablonec nad Nisou. „K financování onkolo-
gie jsme v loňském roce použili prostředky
z hazardu ve výši 8,5 milionu korun,“ konstatu-
je Miloš Vele. Podle nového zákona o provozo-
vání sázkových her a loterií totiž veškeré výnosy
z těchto aktivit putují nejprve do státní poklad-
ny a teprve pak jsou podle určitého klíče rozdě-
lovány mezi jednotlivá města a obce. Ty je pak
rozdělují podle svého uvážení v rámci svých
rozpočtů.

„Nová onkologie konečně pacientům, kteří se
potýkají s tímto vážným onemocněním, nabíd-
ne důstojné prostory. Onkologické oddělení už
je poslední, které pracuje mimo nemocniční

areál a vybudováním nového moderního pra-
coviště sloučíme vše takzvaně pod jednu stře-
chu,“ říká náměstek Vele a vysvětluje, že právě
proto je onkologická ambulance jednou z in-
vestičních priorit města v letošním roce. V no-
vých moderních prostorách bude možné najed-
nou obsloužit až sedm pacientů, což významně
přispěje ke zkvalitnění péče.

Náměstek primátora Miloš Vele stavbu nav-
štívil na konci března, kdy venku ještě mrzlo.
Byla hotová hrubá stavba jednopodlažního pa-
vilonu, ze stropu visely připravené kabely elek-
troinstalace, byla osazena okna a ve zdech byly
vysekány rýhy pro vodu, kanalizaci a vytápění.
Venku stavbaři pracovali na kanalizačních pří-
pojkách. O měsíc později jsou již přípojky do-
končeny včetně čtyř kanalizačních šachet a vše
je zasypáno. Na střeše přibyla nástavba pro
vzduchotechniku, práce pokračují izolací střechy
a následně pracemi ve vnitřním prostoru.

Už v loňském roce bylo jako součást nemoc-
niční lékárny vybudováno odborné pracoviště
pro ředění cytostatik. Tyto látky jsou pacientům
aplikovány právě v onkologické ambulanci.
Celkové náklady na vybudování onkologického
oddělení včetně ředírny cytostatik jsou vyčísle-
ny na 26,3 milionu korun. „Z rozpočtu města
bylo v loňském roce zaplaceno 8,5 milionu ko-
run. Na dostavbu onkologického pracoviště le-
tos počítáme s částkou 18 milionů korun,“
upřesňuje náměstek Vele. (mh)

Onkologie nabídne kvalitní péči

Poslední dny sporné budovy (13. dubna 2013)

Foto 3 x Miroslav Gorčík

Foto Markéta Hozová
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Oddělení správy veřejné zeleně Magistrátu
města Jablonec n. N. oznamuje, že v níže u-
vedených termínech se provádí hromadné
očkování psů proti vzteklině.

Chovatelé jsou povinni zajistit dle §4 zákona č.
166/1999 Sb. o veterinární péči, aby byli psi ve
stáří od 3 do 6 měsíců očkováni proti vzteklině
a následně revakcinováni dle použité vakcíny.
Výrobce námi použité vakcíny doporučuje zví-
ře nechat očkovat v roce následujícím po první
vakcinaci, a poté vždy jednou za dva roky.
Pejsek musí být opatřen náhubkem a vodítkem
a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Termíny očkování
Pondělí 27. 5. 2013
13.00–14.15 hodin Jižní ul. (Kokonín)
14.30–16.00 hodin Janáčkova ul. (Vrkoslavice) 

Úterý 28. 5. 2013
13.00–13.30 hodin Proseč (hasičská zbrojnice)

13.45–14.15 hodin Proseč (U Tenisu)
14.30–16.00 hodin Paseky (hasičská zbrojnice)

Středa 29. 5. 2013
10.00–12.00 hodin Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
13.15–14.00 hodin Čajkovského (Rýnovice)
14.30–16.00 hodin Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 30. 5. 2013
10.00–12.00 hodin Ještědská ul. (MVDr. Baudyš) 
13.00–16.00 hodin Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny u soukromých lékařů v ordi-
načních hodinách. Za porušení výše uvedené
povinnosti může Krajská veterinární správa
uložit – dle § 71, odst. 1, písm. a) 1 shora uvedené-
ho zákona – pokutu až do výše 10 000 Kč. (kh)

Povinné očkování psů v květnu

Zpětný odběr baterií 
a elektrozařízení
Zpětný odběr se týká vysloužilých elektros-
potřebičů, zářivek, výbojek, baterií a dalších
výrobků (olejů, autovraků atd). Následnou
recyklací lze získat zpět až 96 % použitých
materiálů s ohledem na typ výrobku. Většina
těchto výrobků obsahuje nebezpečné látky.
Proto je třeba sbírat je odděleně. 

Zpětný odběr je bezplatný, tzn. že všechny ty-
py těchto zařízení v kompletním stavu lze ode-
vzdat, aniž byste za ně museli platit. 

Elektrospotřebiče
Elektrospotřebiče jsou složeny ze tří hlavních
složek - plast, železo a sklo. Nachází se v nich
i malá část vzácných kovů a nebezpečné látky
např. kadmium, rtuť, šestimocný chrom, azbest
nebo freony. 

Zpětným využitím se z plastů vyrábí plotové
dílce, dlaždice a součásti nových elektrospotře-
bičů. Železo a barevné kovy se využívají na vý-
robu trubek, drátů, alobalu nebo niklu do bate-
rií. Sklo se po přetavení využívá na technické
sklo či izolace. 

Baterie 
Baterie jsou často vyhazovány spolu s ostatním
odpadem. Po čase se z nich mohou uvolňovat
zejména těžké kovy. 

Odevzdané baterie se dále třídí a kovy v nich
obsažené tvoří 60–80 % jejich hmotnosti. Re-
cyklace probíhá dvojí cestou, loužením nebo
zpracováním v hutním průmyslu. Zpětně se
z nich získávají kovy (nikl, měď a další).

Osvětlovací zařízení
Zářivky, výbojky apod. (netýká se obyčejných
a halogenových žárovek) obsahují stopové
množství rtuti. Při rozbití, např. úsporné žárov-
ky v odpadkovém koši, se rtuť může pomalu
uvolňovat do prostředí domácnosti. Nebezpeč-
ná je i tím, že dokáže znehodnotit velké množ-
ství vody. 

Z těchto výrobků se zpětně recyklují kovy,
sklo a rtuť. Je možné z nich využít až 96 % ma-
teriálu. Kovy a sklo jsou využity stejně jako
u elektrospotřebičů a přečištěná rtuť se vrací do
chemického průmyslu. 

Zpětný odběr 
Občané mohou tyto výrobky odevzdat na sběr-
ném dvoře ve Smetanově ul., na sběrném místě
v Dalešické ul. nebo při mobilním svozu ne-
bezpečného odpadu. Červené kontejnery umís-
těné na autobusovém nádraží, Na Vršku, ul.
Pasířská, ul. Mládí a ve Vysoké ul. slouží na od-

kládání drobného elektra a baterií (vhoz je
z boku kontejneru).

U zpětného odběru platí, že při zakoupení no-
vého výrobku je možné odevzdat prodejci ten
starý tzv. „kus za kus“. 

Za rok 2012 Jablonečané odevzdali na sběrný
dvůr nebo do červených kontejnerů 285 kg ba-
terií, 2 707 kg osvětlovacího zařízení, 122 t
elektrospotřebičů a 3 812 ks televizorů a počí-
tačových monitorů.

Bližší informace, najdete na webových strán-
kách města v sekci odpady. Touto cestou by-
chom chtěli poděkovat všem občanům, kteří se
na zpětném odběru podíleli a podílejí. Recyk-
lací těchto výrobků se výrazně šetří jak energe-
tické, tak i nerostné zdroje surovin. 

Správní odbor navštívilo 
již 12 047 občanů
Více jak dvanáct tisíc klientů, navštívilo
v prvním čtvrtletí dvě nejvytíženější odděle-
ní správního odboru Magistrátu města
Jablonec nad Nisou v Komenského ulici. 

„Na oddělení správních agend (cestovní do-
klady, občanské průkazy, evidence obyvatel, tr-
valé průkazy) jsme v prvních třech měsících
roku 2013 odbavili 6335 občanů. V oddělení do-
pravně správních agend (registr vozidel, evi-
dence řidičů) jsme za první kvartál odbavili
5712 Jablonečanů, prozradil fakta ze statistiky
Petr Karlovský, vedoucí správního odboru.

Největší zájem ze strany obyvatel správního
obvodu byl o vydání občanských průkazů a pa-
sů, a to ve 4852 případech. 

Také v letošním roce mohou občané Jablo-
necka navštívit odbory MMJN v Komenského
ulici o pravidelných tzv. úředních sobotách.
„Tento den byl zaveden především pro klienty
pracující či studující mimo Jablonec. Kromě
nich soboty v hojné míře využívají i ostatní, na-
příklad maminky s dětmi na mateřské dovole-
né nebo senioři, kteří mohou služby našich od-
dělení využít kdykoli v týdnu. Bohužel se tak
stává, že se v úřední sobotu, vzhledem k výše
zmíněným skutečnostem, prodlužují sobotní
čekací doby,“ sdělil Karlovský.

Město se uklízí, 
silnice se opravují
S teplým počasím, jež konečně zavládlo i na
Jablonecku, započaly v neděli 14. dubna práce
na jarním úklidu komunikací města, které
vykonávají Technické služby Jablonec, s. r. o. 

„Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsme
měli zahájit úklid města o tři týdny dříve a prá-
ce ze zákona ukončit na konci května. Sa-
mozřejmě tím, že jsme započali déle, je termín
krátký, přesto s maximálním úsilím a plným
nasazením bychom chtěli termín úklidu stih-
nout,“ říká Miloš Vele, náměstek primátora.

Harmonogram jarního úklidu byl aktualizo-
ván a je k nahlédnutí na webových stránkách
města. „Každý kdo, chce vědět, kdy se jeho uli-
ce, nebo okolí domu bude odklízet, si může
prohlédnout orientační termíny. Vzhledem
k postupu prací se může stát, že někde budeme
dříve, někde třeba o den později. V této souvis-
losti žádáme občany o respektování dopravního
značení, které na úklid v daných lokalitách
včas informuje. Usnadní tak práce a zamezí
i případnému odtažení vozidla,“ vysvětluje
Pavel Kozák, vedoucí oddělení komunikací

Bezprostředně po zahájení úklidu byly zahá-
jeny i opravy silnic, které městu patří. „Pořadí
oprav je určeno podle dopravního významu
jednotlivých komunikací. Nyní probíhají vý-
spravy na komunikacích I. a II. třídy (autobu-
sové linky, páteřní místní komunikace). Po je-
jich dokončení se přejde na opravy místních
komunikace třetí třídy,“ informuje o opravách
silnic Kozák. Celkem se jedná o opravy 22 kilo-
metrů silnic I. a II. třídy a 54 kilometrů silnic
III. třídy. „Náklady na práce nelze předem spe-
cifikovat, ty budou vyčísleny až na konci, kdy
bude znám rozsah prací,“ vysvětluje Vele.

Opravy silnic tzv. výtluky se provádí formou
pokládek nových asfaltových povrchů do ob-
razců s výřezem a dělají se ruku v ruce s cel-
kovými opravami a údržbou komunikací. „Při
této příležitosti se provádí opravy uličních
vpustí, kterých je po zimě mnoho propadlých.
Zároveň se všechny i čistí. Systém oprav určuje
město, ale provádí je Technické služby
Jablonec, s. r. o., podle vyhlášky č. 104 §9 o po-
zemních komunikacích,“ uzavírá Kozák. (end)

Foto Graphis

Foto Miroslav Gorčík
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Statutární město Jablonec nad Nisou využí-
vá dlouhodobě služeb pracovníků veřejně
prospěšných pracích či veřejné služby. Uklí-
zejí odpadky u kontejnerových stání, udržu-
jí městskou zeleň, hřbitov, zahrady škol
a školek a další veřejná prostranství. 

Loňské stěhování jabloneckého magistrátu
a opravy radnice kompletně realizovali pracov-
níci veřejně prospěšných prací a osoby vykoná-
vající veřejnou službu. Výhodou takového řešení
není jen úspora v městském rozpočtu, ale také
lepší správa veřejného majetku a v neposlední
řadě také opětovné zapojení nezaměstnaných
do pracovního procesu. Pro mnoho z nich je
opětovné nabytí i krátkodobého pracovního
uplatnění na magistrátu vítaným a vhodným
řešením.

VPP – Veřejně prospěšné práce
„Veřejně prospěšné práce jsou pracovní příleži-
tosti pro dlouhodobě nezaměstnané spočívající
zejména v údržbě veřejných prostranství, úkli-
du a údržbě veřejných budov, zeleně, hřbitovů
nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch
obcí nebo ve prospěch veřejných institucí; jsou
časově omezené,“ říká Marek Řeháček, tajem-
ník statutárního města Jablonec n. N. 

Jde o zaměstnávání lidí, dlouhodobě vedených
v evidenci úřadu práce. „S jabloneckým úřa-
dem práce spolupracujeme v této agendě velmi
často a úzce; musím říci, že poslední dobou si
velmi vycházíme vstříc. Úřad práce městu při-
spívá na činnost těchto lidí. Jsou prakticky na-
šimi zaměstnanci, v rámci magistrátu jsou ale
vedeni zvláště jako tzv. manuální dělníci určení
na čištění města. Tito lidé až na výjimky mají
minimální mzdu, na kterou z větší části přispí-
vá úřad práce a zbytek doplácí město,“ vysvět-
luje tajemník. Více jak 30 lidí se tak dnes v rám-
ci veřejně prospěšných prací podílí na údržbě
majetku města, parků a úklidu odpadků. A ma-
gistrát počítá s možností dalšího rozšiřování
pracovních příležitostí pro nezaměstnané. 

VS – Veřejná služba
Vedle institutu veřejně prospěšných prací exis-
tuje i tzv. veřejná služba, v rámci které je opět
spravován a udržován městský majetek. Osoby
vykonávající veřejnou službu nejsou ale zaměst-
nanci města, práce pro Jablonec vykonávají
dobrovolně na základě spolupráce s úřadem
práce, který je i nadále vede v evidenci neza-
městnaných. 

Veřejná služba je v Jablonci hojně využívána,
město je z hlediska jejího objemu v popředí sta-
tistik nejen Libereckého kraje. „Důležité bylo
angažování dobrých koordinátorů a předáků,
na kterých výkon stojí; řada nezaměstnaných
potřebuje opětovně zažít především řád pra-
covního procesu. Koordinátor musí mít schop-
nost organizovat lidi a jednat s nimi způsobem,
kterému oni rozumí. U nás tuto činnost obsta-
rává paní Dašková a pan Podskalský, oba mají
velmi důsledný přístup a s lidmi, kteří na VS do-
cházejí, to zkrátka „umí“. Celý systém je zalo-
žen na určité míře dobrovolnosti a na výkon VS

v současné době dochází asi třicítka lidí.
Bohužel nedávný nález Ústavního soudu ČR
přinesl zásadně nový pohled s tím, že bezplatný
výkon veřejné služby jako povinnosti neza-
městnaných není v pořádku a větší vývoj v této
oblasti se proto prozatím zastavil. Většina měst
VS přestala využívat, ale Jablonec se snažil na-
jít cesty, jak by to „šlo“ i nadále.

V Jablonci n. N. je cca 8% nezaměstnanost, je
zde asi 2 500 uchazečů o zaměstnání. A velká
část těchto nezaměstnaných by se do budoucna
mohla nějakým způsobem zapojit do úklidu
a údržby veřejného majetku. „Od počátku roku
2011 jsme řádově se stovkou z nich pracovali
v rámci systému veřejné služby pro město a vý-
sledky byly velmi dobré. Před nálezem Ústav-
ního soudu u nás mohli odpracovat 40 hodin za
měsíc, což je ve skutečnosti týdenní úvazek
běžného zaměstnance. Pak přišel onen nález
ústavního soudu a stáli jsme před rozhodnu-
tím, co dál,“ konstatoval Řeháček. 

Vedení města nakonec zvolilo motivační vari-
antu a díky ní se podařilo část pracovníků na
VS udržet a využívat je i nadále. „Lidé, kteří vy-
konají daný počet hodin, dostanou od města
formou daru 300 korun měsíčně, a to ještě for-
mou stravenky na odběr potravin. Někomu se
to může zdát málo, ale osoby vykonávající ve-
řejně prospěšné práce dostanou 60 korun den-
ně, což je pro řadu z nich skutečně zajímavé. 

VS 2012 – počet pracovníků v průběhu mě-
síce a odpracované hodiny v jednotlivých
měsících

Měsíc počet pracovníků hodiny
2 14 219
3 39 570
4 70 2042
5 72 1557
6 115 2339
7 112 1867
8 121 2249
9 107 2407

10 98 2468
11 78 1625
12 55 1152

CELKEM 18 495

Jediný problém VS tkví podle tajemníka Marka
Řeháčka v tom, že není jasná perspektiva dalšího
vývoje. Úřady práce navrhují částečné zaměst-
návání nezaměstnaných v obcích na zkrácené
úvazky, ale to pro řadu uchazečů o zaměstnání
není motivační, protože si vydělají jen velmi
málo a budou vyřazeni z evidence. Pro řadu ne-
zaměstnaných je tak výhodnější zůstat doma
a v evidenci.

„Ani současný systém ale není žádnou ka-
tastrofou, pokud se do něj přiměřeně zapojí
motivace a jasná pravidla. Jsem opravdu pří-
jemně překvapen zájmem. Myslel jsem, že po
nálezu Ústavního soudu, nebudou chtít lidé
pracovat v rámci VS vůbec, ale opak je pravdou.
Snad se brzy najde na ministerstvu nějaké no-
vé řešení jak legálně zapojit nezaměstnané do
práce. Je sice otázka jak velké procento z oněch
2 500 lidí je ochotno dělat, ale magistrát se sna-

ží nyní vytvářet příležitost alespoň pro část
z nich. Do budoucna je právě ve využití neza-
městnaných při správě městského majetku vel-
ká příležitost nejen pro Jablonec,“ sdělil Ře-
háček.

A na co vše byli pracovníci VS a VPP v loň-
ském roce využiti? Na pravidelné každodenní
úklidy a odklízení sněhu u vybraných separač-
ních kontejnerových stání. Na úklidy černých
skládek na pozemcích magistrátu a vybraných
parků, na údržbu letního kina, lesoparku Žiž-
kův Vrch a hřišť Nová Pasířská a Šumava.
Uklízeli v areálu Břízky, pracovali v městských
ubytovnách, na magistrátu, kde mimo jiné po-
máhali při malování budovy radnice, vyklízení
budovy magistrátu Anenská, stěhovali kancelá-
ře atd. 

„Angažujeme je na práce, které zrovna potře-
bujeme. Díky tomu jsme nejen ušetřili mnoho
peněz, ale udělala se hlavně spousta činností,
na které by jinak prostředky nezbývaly,“ kon-
statuje fakt tajemník. Pracovníci VS a VPP děla-
jí vesměs na majetku, který pro město nespra-
vují Technické služby Jablonec, s. r. o. (TJS). 

Ve spolupráci s odborem správy majetku od-
dělení veřejné zeleně byl pro nejbližší budouc-
nost vytvořen návrh činnosti pro na VPP a VS.
„Vezmu to jen ve stručnosti. Jedná se o úklid
města a černých skládek nad rámec uzavře-
ných smluv, úklid kontejnerových stání, nátěry
městského mobiliáře, údržba zeleně – nad rá-
mec uzavřených smluv, odstraňování silniční
vegetace, zametání chodníků a pěších komuni-
kací, úklid kolem přehrady a dětských hřišť, vy-
klízení prostor – nahodilé vyklízení sklepů,
půd, bytů apod.,“ pročítá návrh činnosti Ře-
háček.

Podle něj má využívání pracovníků na VPP
a VS smysl především v tom, že lidi, kteří jsou
delší dobu evidování na Úřadu práce ČR, pro-
padají jakési skepsi. „Jejich využití má také so-
ciální rozměr. Jednak dostanou nějaké peníze,
ale především pracují pro komunitu. Až se di-
vím, pro kolik z nich je práce pro nás zajímavá,
navíc se po často dlouhé době strávené na „pra-
cáku“ zapojí do pracovního procesu a mnozí
jsou rádi, že mají co dělat. Musíme si uvědomit,
že jim dáme jakousi šanci, třeba i po velmi
dlouhé době, kdy byli jakoby nepotřební.
Většinou jsou to lidé, kteří se řízením osudu do-
stanou do těžké životní situace a VPP nebo VS je
vrací do pracovního života, najednou se opět cí-
tí užiteční. Navíc jsou zde i další efekty, se kte-
rými lze do budoucna pracovat. Někteří neza-
městnaní například městu dluží peníze. „Tím,
že jim dáme práci, jim dluh umožníme splácet,
můžeme s nimi dále jednat, dohadovat splátko-
vé kalendáře namísto vymáhání dluhů, které ty
lidi mnohdy pošle na úplné sociální dno. Roz-
hodně jim ale nedáváme nic zadarmo. Pod-
mínkou je jejich zájem a opravdová snaha vy-
konávat práce pro město. Je jasné, že Jablonec
problém nezaměstnanosti nevyřeší, ale pro řa-
du lidí dlouhodobě vedených na úřadu práce
jsme díky spolupráci s tímto úřadem schopni
vytvořit alespoň malou pracovní perspektivu,“
uzavřel tajemník Marek Řeháček. (end)

Město hojně využívá práci nezaměstnaných

Pronájem bytů 
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výběrová řízení na pronájem bytů 

Byty se smluvním nájemným

Podhorská 18/2127, č. bytu pro VŘ: 46/2013
Byt 1+3, 5. patro, podlahová plocha 94,50 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 4 806,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.

Podhorská 18/2127, č. bytu pro VŘ: 47/2013
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha 94,40 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 4.801,- Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.

Prohlídka bytů se koná 13. 5. 2013 od 15.00
hodin.

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.
Přihlášky do VŘ včetně stanovených příloh po-
dávejte na předepsaných formulářích. Formu-

láře lze vyzvednout na odd. správy bytových
domů MMJN (OSBD), ve vnitřním informač-
ním středisku MMJN nebo na www.mestojab-
lonec.cz. Žadatel doručí přihlášku na OSBD ne-
bo do podatelny MMJN v zalepené obálce od
2. 5. do 20. 5. 2013 do 15.00 hodin. Obálka mu-
sí být zřetelně označena nápisem VŘ s označe-
ním čísla bytu (tj. např. 46/2013 – NEOTVÍRAT
– VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky. 
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!
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■ Naši jubilanti
v květnu
101 let
Karel Liška 

95 let
Jaroslava Urbanová 

94 let
Václav Müller, Antonín Vejražka 

93 let
Jindřich Borčický, František Kovář 

92 let
Jan Habr, Vlasta Honzejková, Milada
Karásková, Květoslava Štočková 

91 let
Jana Čermáková, Jaroslav Frydrych,
Květuše Hochová, Valerie Kopalová,
Josef Lukačko, Jaroslav Nezdařil,
Marie Reková 

90 let
Marie Biramplová, Helena Dyrynková,
Věra Jirošová, Gabriela Kouřilová,
Uršula Lauerová, Libuše Votočková 

85 let
Bartošová J., Bezdičková M., 
Bičišťová K., Brauner O., Čambulo-
vá J., Čelišová H., Černíková M.,
Fejfar J., Kadlec R., Kocová L.,
Korecová M., Kos B., Košťálová M.,
Masná M., Morávková K., Najman
V., Ouhrabková M., Vacardová A. 

80 let
Doležalová D., Doležalová K., 
Hekrlová J., Hofmann V., Holubec M.,
Hronová V., Chourová M.,
Jakimivová M., Janovová J.,
Jarešová K., Kubečková E., Nová A.,
Provazníková V., Šourek Z. 

75 let
Čech J., Dymokurská R., Huszár T.,
Chocholoušová L., Jedličková V.,
Jurášová L., Klouzková M., 
Lásková S., Mauder A., Missbach K.,
Musilová J., Nožička R., Patková F.,
Pilek J., Pobříslová M., Polák J.,
Portová K., Preussler J., Rubínová H.,
Rudolf J., Řeháková M., Řihák J.,
Salaba I., Strnádková V., 
Strouhalová E., Šaml P., Šitina J.,
Špringlová M., Uhlířová K., Vácha J.,
Vlastník F., Znamenáček F., Žďárský J.

70 let
Albrechtová K., Borovec A., Čapko-
vá J., Dědková M., Derková E.,
Foukal P., Gáborová M., 
Gebhartová K., Ginzkeyová J.,
Hilger M., Hířová J., Homola K.,
Hujerová E., Jelínek Z., Kaňka M.,
Kaňka M., Kánský M., Koudelková J.,
Kraus F., Kučerová L., Kumpfeová G.,
Kurfiřt J., Landa V., Lipská S.,
Macoun B., Machander A.,
Morávková J., Nevřelová V., Obršlík M.,
Oklamčák J., Oláhová I., Petříček Z.,
Plešáková M., Prokopec P., 
Rappová O., Rejholcová J.,
Růžičková E., Stiborová J., Šimůnek V.,
Šnajdrová J., Špiková M., Štruplová D.,
Teska P., Thořová J., Trčková M.,
Tučková D., Vanclová E., Vávra J.,
Vedral M., Zvára A., Žďárská J.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody.
Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, můžete
napsat do redakce JM nebo zavolat
na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná (vždy do 10. dne
předchozího měsíce).

Pieta v Rýnovicích
7. května
Statutární město Jablonec nad
Nisou zve občany na vzpomínkové
setkání a slavnostní připomenutí
68. výročí osvobození republiky se
uskuteční v úterý 7. května 2013
v 10.00 hodin v Rýnovicích u Pa-
mátníku obětí 2. světové války
v Jablonci nad Nisou.

Výstava prací žáků 
a studentů 
Magistrát města Jablonec nad Ni-
sou ve spolupráci s Eurocentrem
Jablonec n. N., s. r. o., pořádá 16.
ročník výstavy výtvarných prací
žáků a studentů s doprovodnou te-
matickou soutěží Strašidýlka z le-
sa. Výstava se koná ve dnech
22.–30. května 2013. Své práce zde
tradičně mohou prezentovat jed-
notlivci i kolektivy mateřských, zá-
kladních a středních škol, DDM
a ZUŠ z Jablonce nad Nisou a oko-
lí. Vernisáž výstavy je plánována
na středu 22. května v 10.00 hodin.
V rámci výstavy bude v Euro-
centru připravena celá řada aktivit.
Součástí je tradiční aukce výtvar-
ných prací, která se bude konat ve
čtvrtek 30. května od 16.00 hodin.
Výtěžek bude věnován dětskému
oddělení jablonecké nemocnice.
Vstup zdarma. Další informace na
tel. 483 357 277, svorcova@mesto-
jablonec.cz

Den rodiny 
ve středu 15. května 
Statutární město Jablonec, které se
pyšní titulem Obec přátelská rodi-
ně, se ve středu 15. května zapojí

do tzv. Dne rodiny. Slavnostní pro-
gram se uskuteční na Mírovém ná-
městí od 9.30 do 12.00 a od 14.00
do 17.00 hodin. 

Na programu budou soutěže pro
děti, výtvarné dílničky a další zá-
bavné aktivity. Na náměstí se bu-
dou prezentovat městské organi-
zace, nezisková sféra i další sub-
jekty, které nabízejí služby jablo-
neckým rodinám. Odpoledne je
pro příchozí připraven interaktivní
program, v rámci něhož si mohou
zabubnovat na originálních ryt-
mických hudebních nástrojích
drumbeny. 

Chybí ještě několik
fotografií starostů
Statutární město Jablonec n. N. vy-
tváří databázi představitelů města
od roku 1850 do současnosti. „Dě-
kujeme za zaslané fotografie do
databáze představitelů města. Za-
tím nám stále ale některé fotogra-
fie chybí a budeme rádi, když se
nám je s vaší pomocí podaří dopl-
nit,“ žádá o spolupráci občany pri-
mátor města Petr Beitl.

V databázi nadále chybí fotogra-
fie těchto zástupců města v období
(1934–1990): Gustav Petrovský,
Oswald Wondrak, Ing. Karel Ši-
mon, Karel Šilhán, Josef Florián,
Robert Koumar, Jaroslav Šimáček,
Miloslav Kouřil, Josef Michek a Ja-
roslav Čermák.

Pokud někdo z občanů vlastní fo-
tografii některého z výše uvedených
pánů a je ochoten ji poskytnout
magistrátu, kontaktujte, prosím,
kancelář primátora – Janu Matě-
chovou (tel.: 483 357 321, e-mail:
matechova@mestojablonec.cz) nebo
Markétu Hozovou (tel.: 483 357 193,
e-mail: hozova@mestojablonec.cz).

Vzpomínkový akt
a uctění památky
Český svaz bojovníků za svobodu
pořádá dvě setkání u pomníku
k uctění památky bojovníků za
svobodu. První se uskuteční ve
středu 8. května od 14.00 hodin
u pomníku v parku generála
Mrázka. 

Druhý vzpomínkový akt je při-
chystán na čtvrtek 9. května od
13.00 u hromadného hrobu nevin-
ných obětí německého barbarství
u továrny Feinapparatebau koncer-
nu Zeiss Jena – Rýnovice.

Vítání občánků
Sobota 6. 4. 2013
Jakub Štěrba, Daniel Linke, Oliver
Kotyk, Eliška Řezková, Žaneta Po-
lanská, Jakub Neugebauer, Matyáš
Fendrich, Dominik Král, Julie Ja-
noušová, Elen Ječná, Tobiáš Jana-
ta, Jonáš Jindřich Emr, Filip a Ma-
rek Štolbovi, Viktor Kratochvíl, Jan
Habr, Šimon Koukl, Alžběta Nová-
ková, Tereza Jarešová, Dominik
Gerš, Oskar Oleníček

Rodiče dětí, které mají v Jablonci
nad Nisou trvalé bydliště, ale naro-
dily se jinde, se v případě zájmu
o Vítání občánků mohou nahlásit
na telefonním čísle 483 357 292, p.
Helena Roudná. (end)

Jablonecké poklady se představují v Praze
Unikátní výstava nazvaná Jablonecké poklady od 10. dubna do
12. května prezentuje statutární město Jablonec nad Nisou v Nosti-
cově paláci, sídle Ministerstva kultury ČR v Praze. Výstava se koná
v rámci projektu Otevřené ministerstvo a představí návštěvníkům
Jablonec jako město skla, bižuterie a krásné architektury. Slavnostní
vernisáž ve středu 10. dubna zahájilo vystoupení jabloneckého pě-
veckého sboru Vrabčáci pod vedením Pavla Žura. Součástí programu
byla i působivá módní přehlídka Made in Jablonec, kterou do Prahy
přivezl Svaz výrobců skla a bižuterie. „Jablonec má tu čest se pre-
zentovat v krásných prostorách Nosticova paláce. Výstava ukazuje, že
Jablonec je nejen městem skla a bižuterie, což dokládá část připra-
vená jabloneckým muzeem, ale také městem zajímavé architektury,
to je patrné nejen z obrazů výtvarníka Zdeňka Daniela, ale i z expo-
zice věnované jablonecké radnici, jež letos slaví 80 let od svého otev-
ření,“ okomentoval výstavu jablonecký primátor Petr Beitl.

Nová polohovací vana s možností perličkové
koupele zkvalitnila služby Střediska osobní

hygieny v Domě se zvláštním určením 
v ulici Palackého.

Již potřetí slavili jablonečtí pedagogové
svůj svátek – Den učitelů společně. 

Stejně jako vloni byli vedením města 
pozváni do Kina Radnice.

S velkým zájmem ze strany veřejnosti se
setkaly tradiční Velikonoční slavnosti,
jejichž program obohatilo vystoupení 

folklórní souboru Nisanka.

Vítání dětí Foto Zdeňka Vokatá

Foto 3 x Radka Baloghová
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Ražba štoly definitivně skončila
Poslední slavnostní průraz ve čtvrtek 28.
března propojil dvě části nové protipovod-
ňové štoly v Jablonci nad Nisou. 

Po necelých deseti měsících tak skončila jedna
důležitá etapa budování protipovodňového
systému na vodním díle Mšeno. 

Práce na projektu ovšem budou nadále po-
kračovat. V souvislosti s ukončením stavby bu-
de ještě několik měsíců docházet k pracím na
vyústních a vtokovém objektu, inženýrské sítě
se budou vracet zpět do svých původních tras
a dojde také na opravy a úpravy komunikací.
V dubnu byl zasypán vtokový objekt u Lodě-
nice. Jedno z posledních omezení, které lidé
pocítí u přehrady v souvislosti se stavbou štoly,
je uzavření chodníčku pro pěší a cyklisty mezi
Loděnicí a památným stromem, které potrvá do
začátku června. Úsek od konce cyklostezky
k hrázi se bude obcházet kolem staveniště přes
ulici Palackého. „Koupací sezona na přehradě
bude zahájena, jak je obvyklé, s jarním táním
se začala vodní nádrž dopouštět na standard-
ních 510 m n. m.,“ řekl ředitel závodu Povodí
Labe, s. p., Jablonec nad Nisou Jaroslav Jarou-

šek. Do začátku koupací sezony budou také ukon-
čeny odkalovací práce na 2. přehradě a terénní
úpravy v bezprostřední blízkosti přehrady. (end)

Foto Jiří Endler

Strážníkem roku 2012 Městské policie Jab-
lonec se stal strážník dopravní a hlídkové
služby Petr Stránský, jenž si také odnesl
zvláštní ocenění primátora města a poděko-
vání Českého červeného kříže za aktivní pří-
stup při záchraně lidského života. Druhý
oceněný byl okrskář Bronislav Novák a po-
myslnou třetí příčku získal vedoucí ope-
račního střediska Luboš Hušek.

Strážník roku se v Jablonci vyhlašuje od roku
2008. „Mezi základní kritéria hodnocení patří
plnění povinností vyplývajících ze zákona
o obecní policii, plnění úkolů nad rámec pra-

covních povinností, množství zjištěných a ná-
sledně řešených událostí, kvalita zpracování
spisového materiálu a úroveň vystupování,“ vy-
světlil ředitel Městské policie Luboš Raisner.

Slavnostního oceňování se účastnil primátor
statutárního města Petr Beitl, zástupci Policie ČR
a HZS Libereckého kraje, někteří jablonečtí zastu-
pitelé a další hosté. Plukovník Petr Šikola, vedou-
cí územního odboru Jablonec nad Nisou Policie
ČR vyzdvihl spolupráci městských strážníků
s policisty a dva ze strážníků – Karla Bobka
a Bronislava Nováka za jejich práci odměnil.

„Stále se utvrzuji, že městská policie je důle-
žitou a potřebnou součástí Jablonce. Strážníci

výrazně přispívají k ochraně veřejného pořádku,
mají podíl na poklesu kriminality v minulých
letech, ať už vlastními zásahy nebo preventivní
činností,“ řekl primátor Beitl a poděkoval strážní-
kům za jejich potřebnou práci pro město. (end)

Ocenění strážníci
Strážník roku 2012: 1. Petr Stránský, 2. Broni-
slav Novák, 3. Luboš Hušek. 
Poděkování za 10 odpracovaných let obdržela:
Bronislava Plešingerová. 
Poděkování za 15 odpracovaných let obdrželi:
Jan Brožek, Jan Červeň, Luboš Hušek, Jaromír
Nosek, Miroslav Šípoš.

Petr Stránský se stal strážníkem roku

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

Díl 4. – Přestavba radnice
Čtvrtý díl pořadu Z jablonecké radnice jsme
věnovali přestavbě parteru radnice. 

Tomuto tématu jsme se věnovali i v únorovém
čísle měsíčníku. V pořadu náměstek Petr Vobo-
řil hovoří o úpravách, které radniční přízemí
čekají, tajemník magistrátu Marek Řeháček
plánuje přesun pracovišť a primátor statutární-
ho města Petr Beitl mluví o celkové úpravě rad-
nice v duchu původních plánů architekta Karla
Wintera. V premiéře pořad odvysílala televize
RTM v úterý 16. dubna. Pořad z Jablonecké rad-
nice je ke zhlédnutí na webových stránkách
tvrtm.cz nebo mestojablonec.cz.

Setkání s občany v květnu
Radnice v Jablonci nad Nisou již několik let udr-
žuje tradici veřejných setkání členů vedení
města s občany. Tato setkání jsou někdy tema-
tická, jindy se hovoří o obecných tématech.
První veřejné diskuze se uskutečnily v dubnu
a další tři jsou plánovány na květen. První z nich
se koná v úterý 7. května v Kulturním domě
v Kokoníně a bude se týkat lokalit Kokonín
a Vrkoslavice. Druhá je plánována o týden poz-
ději na 14. května do jídelny Základní školy
Pasířská na Žižkově Vrchu. Poslední setkání se
vztahuje k centru města a uskuteční se v úterý
21. května v malém sále jabloneckého Eurocentra.
Všechna setkání začínají vždy v 17.00 hodin.

■ Z jablonecké radnice…

Foto Jiří Endler

Foto Markéta Hozová
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Poslední květnovou sobotu (25. 5. 2013) se
uskuteční svoz nebezpečného odpadu a elek-
trospotřebičů. Další svoz proběhne v říjnu
v roce 2013.

Do nebezpečného odpadu patří:
• upotřebené motorové oleje (v uzavřených ná-

dobách do 30 l) 
• olejové filtry a další zaolejovaný materiál
• akumulátory i s elektrolytem, baterie 
• domácí kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny,

louhy, vývojky, chemické přípravky na ochra-
nu rostlin, hubení plevelů, škůdců apod. - ná-
doby musí být označeny!

• zbytky starých barev, obaly od barev, ředidla
včetně obalů, léky všeho druhu.

Mezi elektrospotřebiče patří např.:
• televizory, ledničky, pračky, fritézy, fény, myč-

ky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby,
žehličky, kávovary, fény, el. nářadí a nástroje,
videopřehrávače, radiopřijímače, videokame-
ry, fotoaparáty, el. hudební nástroje, počítačo-
vé monitory, notebooky, počítače, klávesnice,
telefonní přístroje, faxy, tiskárny, kalkulačky,

elektrické hračky, světelné zdroje (trubice,
úsporky), výbojky a svítidla 

Rozpis zastávek a časový harmonogram
ambulantního svozu nebezpečných odpadů: 
8.00–8.15 Sídliště Janovská ul. Na Úbočí 
8.20–8.35 Sídliště Mšeno ul. Mládí 
8.40–8.55 Ul. S. K. Neumanna 
9.00–9.15 Pasecké náměstí 
9.20–9.35 Sídliště Šumava, ul. Vysoká 
9.40–9.55 Ul. Vysoká, křižovatka s ul. Jitřní 
10.00–10.15 Ul. Novoveská, křižovatka s ul. Jarní 
10.25–10.40 Ul. Květinová, křižovatka s ul.

Křížová 
10.50–11.05 Ul. Rychnovská, křižovatka s ul.

Dalešická 
12.30–12.45 Ul. Janáčkova, křižovatka s ul.

Vrkoslavická 
12.50–13.00 Ul. Žítkova, křižovatka s ul.

U Srnčího dolu 
13.05–13.15 Ul. Pasířská, u školy 
13.20–13.30 Ul. U Nisy, uprostřed 
13.35–13.45 Nemocnice, parkoviště 
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště 
14.10–14.20 Prosečská – u hasičské zbrojnice 

Odpad je nutné odevzdat přímo na stanovišti
– při odevzdávání odpadu dbejte pokynů obsluhy.
Je nepřípustné odkládat odpady před příjezdem
mobilní sběrny.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po
celý rok:

• Na sběrném dvoře nebezpečného odpadu
Smetanova 91, tel.: 483 312 403 
ZDE je možno odevzdat nebezpečný odpad
i elektrospotřebiče v provozní době: pondělí–pá-
tek 7.00–17.00 hodin.

• Na překladišti Proseč n. N., tel. 483 318 826
ZDE je možno odevzdat pouze nebezpečný od-
pad – NE elektrospotřebiče v provozní době:
pondělí–pátek 7.00–14.00 hodin a v sobotu
9.00–13.00 hodin.

Pozor výjimka: elektrické bojlery je možno
ZDARMA odevzdat na překladišti Proseč!

Pozor!!! Odpady jako eternit či lepenka ne-
budou při svozu přijaty – je možné je za
úplatu odevzdat na překladišti Proseč.

Svoz nebezpečného odpadu a elektra

Výběrová řízení 
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PROJEKTOVÝ MANAŽER – REFERENT
ODDĚLENÍ DOTACÍ

9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-
lání, popř. vysokoškolské vzdělání nejlépe eko-
nomického směru; znalost problematiky dotací
EU podmínkou; praxe v oblasti dotací EU vý-
hodou; aktivní znalost alespoň jednoho z cizích
jazyků (angličtina, němčina nebo francouzšti-
na); organizační a komunikativní schopnosti;
obsluha PC (Word, Excel, Internet, PowerPoint);
odpovědnost, samostatnost, flexibilita; odolnost
vůči stresu, snaha učit se novým věcem.
Popis vykonávané práce: činnosti projektové-
ho manažera po dobu udržitelnosti projektu
„Jablonecko jako centrum cestovního ruchu
Jizerských hor“ podpořeného v rámci Regio-
nálního operačního programu NUTS II Severo-
východ; jedná se o dohled nad výstupy projektu
a programy v oblasti cestovního ruchu za úče-
lem jejich zachování minimálně po dobu udrži-
telnosti projektu; úzká spolupráce se společ-
ností města „Jablonecké kulturní a informační
centrum, o.p.s.,“ zpracování pravidelných mo-
nitorovacích zpráv o udržitelnosti výše uvede-
ného projektu; vyhledávání dotačních titulů ze
zdrojů EU pro další akce města, zpracování žá-
dostí o dotace, komunikace s poskytovateli do-
tací, sledování plnění dotačních podmínek, za-
jištění vyúčtování a vyhodnocení akcí, psaní
monitorovacích zpráv.
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; číslo občanského
průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana); kores-
pondenční adresu; telefonní číslo; datum a pod-
pis zájemce.
Nástup ihned, popř. dle dohody, doba určitá po
dobu mateřské a rodičovské dovolené.
Přihlášky do 13. května 2013.
Způsob podání přihlášky: osobně na Organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu:
Statutární Město Jablonec nad Nisou, Orga-
nizační a personální oddělení, Mírové náměstí
19, Jablonec nad Nisou. Na obálku se všemi po-
žadovanými dokumenty k výběrovému řízení
uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.

Poskytování informací: informace k pracovní
náplni jsou k dispozici u vedoucí oddělení do-
tací Mgr. Ivety Habadové na habadova@mesto-
jablonec.cz. Kompletní inzerát najdete na
www.mestojablonec.cz.

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK PRO OSPOD

10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání nebo vyšší odborné vzdělání dle zákona č.
108/2006 Sb.; zkušenosti z obdobné pozice; or-
ganizační, komunikační schopnosti, aktivní
přístup k řešení problémů; flexibilita, schop-
nost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšle-
ní; schopnost pružně rozhodovat a přijímat za
svá rozhodnutí odpovědnost; časová flexibilita
– (u vybraných akcí) práce i mimo stanovenou
pracovní dobu; uživatelská znalost práce s PC
(Microsoft Office).
Popis vykonávané práce: Výkon sociálně
právní ochrany dětí dle příslušné legislativy
(zákon o rodině, o sociálně právní ochraně dě-
tí, občanského zákoníku, občanského soudního
řádu a dalších) na úseku práce s dětmi a jejich
rodinami. Kolizní opatrovnictví při zastupování
nezletilých dětí, preventivní a poradenská čin-
nost, spolupráce se soudy, orgány činnými
v trestním řízení, ústavními zařízeními, škola-
mi, neziskovými organizacemi a dalšími insti-
tucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; číslo občanského
průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana); kores-
pondenční adresu; telefonní číslo; datum a pod-
pis zájemce.
Nástup dle dohody, doba neurčitá.
Přihlášky do 10. května 2013.
Způsob podání přihlášky: osobně na Organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu:
Statutární Město Jablonec nad Nisou, Organi-
zační a personální oddělení, Mírové náměstí 19,
Jablonec nad Nisou. Na obálku se všemi poža-
dovanými dokumenty k výběrovému řízení
uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: informace k pracovní
náplni poskytne vedoucí oddělení SPOD na
kramska@mestojablonec.cz. Kompletní inzerát
najdete na www.mestojablonec.cz.

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ

11. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání, nejlépe sociálního či právního směru,
složené zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
výhodou; zkušenosti z obdobné pozice, tj. s ří-
zením výkonu správních činností (sociální
agendy) v úřadu územního samosprávného
celku, možno i v dalším správním úřadu; dob-
rá orientace v prostředí výkonu státní správy
v úřadu obce s rozšířenou působností; dobrá
znalost legislativy na úseku sociálních agend;
zkušenosti s vedením středně velkého týmu
(cca 20 pracovníků) po dobu alespoň tří let;
dobré komunikační a vyjednávací schopnosti,
aktivní přístup k řešení problémů; schopnost
rozhodovat a přijímat za rozhodnutí odpověd-
nost; schopnost řídit změny a pracovat ve stre-
sovém prostředí.
Popis vykonávané práce: Vedoucí odboru so-
ciálních věcí a zdravotnictví je v pozici vedou-
cího úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb., který
je zodpovědný za řízení odboru. V jeho kompe-
tenci je výkon správních činností v samostatné
i přenesené působnosti, zejména na těchto úse-
cích: sociální a zdravotní služby města Jablo-
nec n. N.; sociální prevence pro město Jablonec
n. N.; agendy návazné na dávkové agendy vy-
konávané od 1. ledna 2012 úřady práce.
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; číslo občanského
průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana); kores-
pondenční adresu; telefonní číslo; datum a pod-
pis zájemce.
Nástup dle dohody, doba neurčitá.
Přihlášky do 13. května 2013.
Způsob podání přihlášky: osobně na Organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu:
Statutární Město Jablonec nad Nisou, Organi-
zační a personální oddělení, Mírové náměstí 19,
Jablonec nad Nisou. Na obálku se všemi poža-
dovanými dokumenty k výběrovému řízení
uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: informace poskytne
personalistka na vackova@mestojablonec.cz.
Kompletní inzerát najdete na www.mestojablo-
nec.cz.
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■ Stručně
Hlasujte pro nasvícení 
přechodu
Přechody pro chodce v ulici U Pře-
hrady a poblíž křižovatky ulic
Pražská a Revoluční mají šanci
získat nasvícení a stát se díky to-
mu bezpečnějšími. Dostaly se to-
tiž mezi pět rizikových přechodů,
které budou nasvíceny díky Na-
daci ČEZ a jejímu projektu Vaše
volba. Veřejnost má možnost vy-
brat tři z nich. Hlasovat pro ty na-
še jablonecké můžete do 24. květ-
na na www.cezregiony.cz. (mh)

Duben měsíc bezpečnosti
Na Dětském dopravním hřišti kro-
mě výuky dopravní výchovy při-
pravila městská policie „Týden
bezpečnosti“ pro páté a šesté roč-
níky ZŠ za účasti HZS, ČČK,
Týmu silniční bezpečnosti. Bě-
hem měsíce proběhla v katastru
města také preventivně dopravní
akce „Řidiči, jezdi bezpečně“ za-
měřená na rychlost vozidel, při
které byli řidiči dětmi odměněni
ovocem za dodržení rychlosti
v obci. 

Na dopravu se strážníci zamě-
řují nejen v dubnu, v letních mě-
sících plánují také dopravní akci
zaměřenou na výbavu kol a po-
vinné nošení helmy cyklistů do
osmnácti let. (mh)

Uber plyn, přidej rozum
Jablonecký spolek Českého červe-
ného kříže ve spolupráci s hasiči,
policisty, městskými strážníky
a dalšími subjekty připravil na 15.
dubna před radnicí zábavný den
s vážnou tématikou Uber plyn,
přidej rozum! Děti i dospělí měli
možnost osvěžit si své znalosti
z oblasti bezpečnosti silničního
provozu, poskytování první po-
moci a dalších. Zároveň probíhala
ve druhé polovině dubna výstava
s touto tématikou ve foyer radnice.

(mh)

Výzva pro seniory 
a dospělé tvůrce
V úterý 11. června se v jablonec-
kém Eurocentru uskuteční akce
Setkání generací. V rámci projek-
tu bude uspořádána výstava tra-
dičních ručně tvořených výrobků.
„Žádáme seniory a dospělé tvůrce
o zapůjčení některých vlastnoruč-
ně zhotovených, tradičních výrob-
ků pro tuto výstavu. Výrobek by
měl být označen přiloženou ce-
dulkou s názvem výrobku a jmé-
nem autora a kontaktem (telefon,
adresa, e-mail). Výrobky po skon-
čení výstavy vrátíme zpět,“ slibuje
manažerka projetku Lenka Hud-
cová. 

Výrobky je možno donést na re-
cepci Eurocentra v Jablonci nad
Nisou, Jiráskova 7, pracovní dny
od 8 do 20 hodin, nejpozději do
pátku 7. června. Výstava bude
umístěna ve skleněných vitrínách
ve vstupním prostoru Eurocentra.

(end)

Zprávy ze zastupitelstva
I tady jsme doma 
Rada města schválila akci „I tady jsme doma“. Ta
bude náhradou soutěže „Kvetoucí Jablonec“, která
byla kvůli malému zájmu Jablonečanů prezento-
vat své balkony a zahrady zrušena. 

Nová akce I tady jsme doma (s pracovním názvem
Tváře našeho města) by měla přiblížit ulice, které pat-
ří díky péči svých občanů mezi ty upravené, jež ve
městě dělají příjemné prostředí pro život, ale také lo-
kality problémové. „Účelem je seznámit širokou ve-
řejnost s nejhezčími lokalitami ve městě zveřejněním
fotografií na webových stránkách města, případně
v pravidelné rubrice Jabloneckého měsíčníku, a mo-
tivovat tak ostatní k úpravě svého okolí,“ vysvětluje
Klára Halamová z oddělení správy veřejné zeleně.
Předchozí soutěž Kvetoucí Jablonec pořádala Komise
pro ochranu zvířat a životního prostředí čtyři roky.
V roce 2012 se zúčastnilo celkem 9 soutěžících. 

Město i letos rozděluje finanční příspěvky
Rozpočet města na rok 2013 počítá s částkou 2,8
milionu určenou pro příspěvky subjektům z oblas-
ti kultury, výchovy a vzdělávání, sportu, prevence
kriminality a sociální péče a zdravotnictví. 

Zastupitelé na svém dubnovém zasedání schválili
vyplacení poloviny této částky tak, jak je navrhly jed-
notlivé komise rady města. Další částka ve stejné výši
1,4 milionu korun je ponechána v rezervě města. O je-
jím rozdělení zastupitelé případně rozhodnou ve
2. kole v červnu letošního roku dle vývoje ekonomic-
ké situace. Každá komise při zpracování návrhu na
rozdělení postupuje dle svého interního klíče. Některé
komise rozdělily částku v celé výši. Komise pro vý-
chovu a vzdělávání a Komise prevence kriminality si
ponechaly rezervu ve shodné výši 6 tisíc korun na ře-
šení mimořádných požadavků, které se během roku
občas vyskytují. „Podařilo se nám zachovat objem fi-
nancí určený pro podporu jednotlivých oblastí.
Komise dostaly k rozdělení finance ve stejné výši jako
v loňském roce, a to mě velmi těší,“ konstatuje ná-
městkyně primátora pro humanitní oblast Soňa
Paukrtová. „I letos postupujeme dle loňského osvěd-
čeného modelu a necháváme polovinu schválených
příspěvků v rezervě města,“ dodává Paukrtová.

JTR, a. s. – aktuální vývoj
Zastupitelé byli na dubnovém zasedání seznámeni
s dalším postupem jednání ve věci Jablonecké tep-
lárenské a realitní, a. s.

Zástupci většinového akcionáře JTR, společnosti
MVV Energie CZ, byli v souladu s rozhodnutím zastu-
pitelstva na schůzce 3. dubna seznámeni s Návrhem

revitalizace soustavy CZT ve městě, který nechalo
zpracovat statutární město Jablonec nad Nisou. Toto
jednání přineslo další posun. Zástupce společnosti
MVV totiž předložil návrh na odkoupení menšinového
balíku akcií JTR, jež město vlastní. Oba akcionáři,
město Jablonec i MVV, se shodli na tom, že situaci,
v níž se společnost JTR, a. s., nachází, je třeba řešit.
Nabízejí se tři možnosti: 
– město odkoupí akcie od MVV a stane 100% vlastní-

kem společnosti
– město prodá svoje akcie MVV a zbaví se tak společ-

nosti JTR
– město a MVV naleznou konsenzus – město přistou-

pí na změnu stanov a akcionářské smlouvy společ-
nosti JTR

Zastupitelé 19. dubna 2013 rozhodli svým usnesením
o tom, že se nechtějí vzdát svého podílu ve společnos-
ti JTR ve prospěch druhého akcionáře, nechtějí při-
stoupit na změnu stanov a akcionářské smlouvy a dál
povedou jednání o odkupu většinového balíku akcií
společnosti JTR a pověřili primátora Petra Beitla, aby
o této skutečnosti informoval obchodního partnera,
společnost MVV a postupoval v souladu s tímto roz-
hodnutím.O dalším postupu budou zastupitelé jednat
na mimořádném zasedání zastupitelstva.

K zápisu do MŠ přišlo 668 dětí
Ve středu 17. dubna se konal zápis do mateřských škol
zřizovaných statutárním městem Jablonec nad Nisou. 

„Očekáváme, že umístíme všechny děti, které se do-
stavily k zápisu a do 31. srpna 2013 dovrší věk tří let,“
ubezpečuje rodiče náměstkyně primátora Soňa
Paukrtová. „V loňském roce se v Jablonci podařilo do-
konce navíc umístit více jak 100 dětí mladších tří let,
předpokládám, že letos to bude podobné,“ dodává
Paukrtová. 

„K zápisu přišlo celkem 668 zájemců, z toho 188 dě-
tí mladších tří let,“ říká vedoucí odd. školství Zdeňka
Květová a dodává, že mezi tříletými adepty na před-
školní vzdělávání se k zápisu dostavila i řada dětí
mladších dvou let. O místech pro děti, kterým ještě
nejsou tři roky, bude rozhodnuto podle volné kapaci-
ty v konkrétních školkách. Pro umístění dětí mladších
tří let je přednostně určena MŠ v areálu jablonecké
nemocnice.

Audiozáznam z jednání zastupitelů na webu
Zvukový záznam z jednání zastupitelstva je od dub-
na 2013 v plném znění zveřejněn na webu města. 

Ke zveřejnění dojde zároveň s ověřeným písemným
zápisem, tj. do 10 dnů od data konání zastupitelstva
města.

Setkání s občany v Rýnovicích. Foto Martin Oklamčák
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice a kino Junior 

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 5. /středa/
17.30 /R/ CROODSOVI (3D)
20.00 /R/ NEVĚDOMÍ

2. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ RENOIR
20.00 /R/ IRON MAN 3 (3D/T)

3. 5. /pátek/
18.00 /R/ SCARY MOVIE 5
20.00 /R/ IRON MAN 3 (3D/D)

4. 5. /sobota/
15.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK VE

SLUŽBÁCH KRÁLE
18.00 /R/ SCARY MOVIE 5
20.00 /R/ IRON MAN 3 (3D/D)

5. 5. /neděle/
15.30 /R/ CROODSOVI (3D)
18.00 /R/ SCARY MOVIE 5
20.00 /R/ IRON MAN 3 (2D/T)

6. 5. /pondělí/
18.00 /R/ ŠMEJDI
20.00 /R/ ZLOMENÉ MĚSTO

7. 5. /úterý/
17.30 /R/ ZLOMENÉ MĚSTO
20.00 /R/ HON

8. 5. /středa/
17.30 /R/ ZAMBEZIA (3D)
20.00 /R/ IRON MAN 3 (2D/T)

9. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ VELKÁ SVATBA
20.00 /R/ IRON MAN 3 (3D/T)

10. 5. /pátek/
17.30 /R/ VELKÁ SVATBA
20.00 /R/ IRON MAN 3 (3D/D)

11. 5. /sobota/
15.00 /R/ NEUVĚŘITELNÁ

DOBRODRUŽSTVÍ TADA
STONESE (2D)

17.30 /R/ VELKÁ SVATBA
20.00 /R/ IRON MAN 3 (3D/D)

12. 5. /neděle/
15.00 /R/ NEUVĚŘITELNÁ

DOBRODRUŽSTVÍ TADA
STONESE (3D)

17.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /R/ NEVĚDOMÍ

13. 5. /pondělí/
17.30 /R/ VELKÁ SVATBA
20.00 /R/ SMRTELNÉ LŽI

14. 5. /úterý/
17.30 /R/ VELKÁ SVATBA
20.00 /R/ HLUBOKO

15. 5. /středa/
18.00 VÝSTAVA –

ČESKOSLOVENSKÝ
FILMOVÝ PLAKÁT 1932–2012
– Kino Radnice

19.00 ČESKOSLOVENSKÝ
FILMOVÝ PLAKÁT –
Přednáška Pavla Rajčana,
Kurátora sbírky filmových
plakátů Terryho Ponožky

16. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ KOVÁŘ Z PODLESÍ
20.00 /R/ VELKÝ GATSBY (3D/T)

17. 5. /pátek/
17.30 /R/ KOVÁŘ Z PODLESÍ
20.00 /R/ VELKÝ GATSBY (3D/T)

18. 5. /sobota/
15.00 /R/ NEUVĚŘITELNÁ

DOBRODRUŽSTVÍ TADA
STONESE (3D)

17.30 /R/ KOVÁŘ Z PODLESÍ
20.00 /R/ VELKÝ GATSBY (2D/T)

19. 5. /neděle/
14.00 /R/ KOVÁŘ Z PODLESÍ
16.45 /R/ ROMEO A JULIE

Přímý přenos Bolšovo baletu
20.15 /R/ VELKÝ GATSBY (2D/T)

20. 5. /pondělí/
17.30 /R/ NEVĚDOMÍ
20.00 /R/ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

21. 5. /úterý/
17.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /R/ TENKRÁT NA ZÁPADĚ

22. 5. /středa/
14.30 /R/ MARTIN A VENUŠE

Projekce (nejen) pro seniory
17.00 /R/ IRON MAN 3 (3D/D)
20.00 /R/ VELKÝ GATSBY (2D/T)

23. 5. /čtvrtek/
17.30 /R/ KOVÁŘ Z PODLESÍ
20.00 /R/ RYCHLE A ZBĚSILE 6

24. 5. /pátek/
17.30 /R/ KOVÁŘ Z PODLESÍ
20.00 /R/ RYCHLE A ZBĚSILE 6

25. 5. /sobota/
14.30 /R/ KOVÁŘ Z PODLESÍ
17.00 /R/ VELKÝ GATSBY (3D/T)
20.00 /R/ RYCHLE A ZBĚSILE 6

26. 5. /neděle/
14.30 /R/ KOVÁŘ Z PODLESÍ
17.00 /R/ VELKÝ GATSBY (2D/T)
20.00 /R/ RYCHLE A ZBĚSILE 6

27. 5. /pondělí/
17.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /R/ ARGO

28. 5. /úterý/
17.00 /R/ ŠMEJDI

+ beseda s tvůrci
20.00 /R/ ROZKOŠ V OBLACÍCH

29. 5. /středa/
17.30 /R/ ROZKOŠ V OBLACÍCH
20.00 /R/ RYCHLE A ZBĚSILE 6

30. 5. /čtvrtek/
17.00 /R/ DONŠAJNI
19.45 /R/ VEČER S EKMANEM, EYAL

+ BEHÁR, LEÓN, LIGHT-
FOOTEM A INGEREM
Záznam představení z NDT

31. 5. /pátek/
17.00 /R/ DONŠAJNI
20.00 /R/ PAŘBA NA TŘETÍ

V případě více verzí filmu v distribuci:
(3D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

6. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
ULICE
Společný projekt Taneční skupiny
Bautzen z organizace MS 04 a Taneční
školy DaM z Jablonce nad Nisou 
za finanční podpory Euroregionu Nisa. 

12. 5. /neděle/ 15.00 hodin
KOCOUR MIKEŠ
Divadlo Aha! 
Hrají: Členové Divadla Aha! 
Známé příběhy Kocoura Mikeše
z Hrusic.

14. 5. /uterý/ 19.00 hodin
PETRA JANŮ
se skupinou Golem Jana Václavíka.

15. 5. /středa/ 19.00 hodin
SUK ENSEMBLE
Komorní orchestr Suk Ensemble
navazuje na dlouholetou spolupráci
hobojisty Jana Adamuse se světoznámým
houslistou Josefem Sukem. 
Jan Opšitoš – housle, 
Jitka Adamusová – housle, 
Karel Untermüller – viola, 
David Havelík – violoncello, 
David Fendrych – kontrabas, 
Květa Novotná – cembalo, 
Jan Adamus – hoboj, anglický roh.

16. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
Divadlo pod Palmovkou
Zábavný příběh o zázračné proměně
zbraní v hudební nástroje. 
Hrají: Radek Valenta, 
Radek Zima, Miloš Kopečný a další.

21. 5. /úterý/ 19.00 hodin
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Filmová a divadelní agentura Praga
Dojímavý a úsměvný příběh lásky
i odpuštění. 
Hrají: Stanislav Zindulka 
a Matěj Hádek.

22. 5. /středa/ 19.00 hodin
JIŘI PAZOUR – klavír
Večer klavírních improvizací 
– mimořádný umělecký zážitek pro
milovníky hudebního umění. 

24. 5. /pátek/ 17.00 hodin
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
Účinkují: DPS Vrabčáci, Vrabčata,
Komorní sbor Výšinka Liberec, DPS
Lesněnky Liberec, DPS Turnováček,
DPS Zvoneček Jablonec n. N.,
Českolipský DS a další. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013,
za finanční podpory statutárního
města Jablonec n. N. 

27. 5. /pondělí/ 19.00 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Městské divadlo Brno
Osudový a magický muzikál
o rozdělených dvojčatech. 
Hrají a zpívají: Aleš Slanina/Dušan
Vitázek, Lukáš Janota/Jiří Mach, Hana
HoIišová/Markéta Sedláčková a další.

VÝSTAVA
17. 4.–30. 5.
ZÁVISLOST
Kolektivní výstava předních českých,
německých a polských kreslířů
humoru. 
Výstavy ve foyer divadla jsou
zpřístupněny v době divadelních
představení.

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1, www.jablonec.com
pondělí–pátek 9.00–12.00 hodin
a 13.00–16.00 hodin, 
sobota 10.00–13.00 hodin

Do 10. 5.
STARÝ JABLONEC
Prodloužená výstava dobových
fotografií různých částí města 
Jablonce nad Nisou.

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 6,
Otevřeno úterý, středa, pátek 
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, 
čtvrtek 10.00–12.00 a 13.00–19.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin.

30. 5.–20. 8. 
ILUSTRÁTOR ADOLF KAŠPAR
/1877–1934/
Z cyklu výstav věnovaných výtvarným
umělcům, o kterých psal 
Josef V. Scheybal jako historik umění.
Malíř A. Kašpar významným
způsobem ovlivnil vývoj české
ilustrace. Josef V. Scheybal o něm
napsal obsáhlou monografii. 
A. Kašpar mu byl vzorem v kreslířské
a ilustrátorské práci.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

18. 5. /sobota/ 19.00 hodin
THE FELLING MALE VOICE
CHOIR V JABLONCI
Mužský pěvecký sbor z Newcastle
vystoupí v jabloneckém kostele 
sv. Anny jako host na koncertě 
SPS Janáček. 
Pořadatel: SPS Janáček, 
partnerem koncertu je JKIC, 
vstupné 100 Kč, senioři 50 Kč.

SPS Janáček hostí anglický sbor

18. 5. /sobota/ 19.00 hodin – Kostel sv. Anny
Jablonecký Smíšený pěvecký sbor Janáček s dlouholetou tradicí při-
pravil spolu s JKIC, o. p. s., koncert, ve kterém se jako host představí
mužský pěvecký sbor The Felling Male Voice Choir. Sbor byl založen
v roce 1920 v Newcastle upon Tyne a dodnes je součástí tradice vel-
kých pěveckých sborů v průmyslových oblastech Velké Británie. Sbor
má 80 členů a pravidelně koncertuje po celé Velké Británii a v zahrani-
čí. Uměleckým vedoucím a šéfdirigentem je pan Mark Edwards a Jab-
lonec je jedním z dvou míst v České republice, kde se sbor představí. 

The Felling Male Voice Choir
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

4. 5. /sobota/ 19.00 hodin
COUNTRY SISTERS: 
40th ANNIVERSARY
Speciální celovečerní show k výročí
skupiny. Návštěvníci se mohou těšit
na vystoupení současné sestavy
Country Sisters, ale také na řadu
bývalých členek skupiny a další hosty.

8. 5. /středa/ 20.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ALENY VÍTOVÉ
Celovečerní program frontmanky
kapely Berušky. Mezi hosty vystoupí
např. Ondřej Ruml, Radka Fišarová
a další. Pořádá Alena Vítová.

11. 5. /sobota/ 20.00 hodin
HORKÝŽE SLÍŽE: 
20 LET / TOUR 2013
Koncert k novému albu a ke kulatému
výročí skupiny. Hosté: Dilemma, Gygy.

12. 5. /neděle/ 14.00 hodin
PODKRKONOŠSKÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem z Nové Paky.

14. 5. /úterý/ 16.00 hodin
KYTIČKA PÍSNIČEK
Přehlídka dětských pěveckých sborů při
mateřských školách v Libereckém kraji. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

15. 5. /středa/ 9.30–17.00 hodin
Mírové náměstí
DEN RODINY
Prezentace městské organizace,
neziskové sféry i dalších subjektů, které
nabízejí služby jabloneckým rodinám.
Doprovodný program pro děti a jejich
rodiče. Pořádá statutární město
Jablonec nad Nisou.

16. 5. /čtvrtek/ 20.00 hodin 
4TET: VERZE III
Úžasné vokální výkony, nepřehlédnu-
telný design kostýmů, originální pojetí
aranžmá a neotřelé harmonie v novém
programu souboru. 
Pořádá REMOEX CZ, a. s. 

21. 5. /úterý/ 17.00 hodin, Malý sál 
SETKÁNÍ S OBČANY
Tradiční veřejné setkání občanů
s vedením města a odborníky z řad
úředníků města. Pořádá statutární
město Jablonec nad Nisou.

22.–31. 5. 
/pondělí–pátek/ 9.00–17.00 hodin
/sobota/ 10.00–13.00 hodin 
STRAŠIDÝLKA Z LESA
Výstava výtvarných prací. 16. ročník
výstavy prací žáků a studentů. 
22. 5. v 10.00 hodin – Slavnostní
zahájení výstavy, 30. 5. v 16.00 hodin –
Aukce. Pořádá statutární město
Jablonec nad Nisou.

25. 5. /sobota/ 17.00 hodin 
CHILLI CON CARNE
Výroční koncert Iuventus, gaude!
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

28. 5. /úterý/ 17.30 hodin
NIKDO NEMUSÍ TRPĚT NADVÁHOU
aneb PROČ MÁ JEDEN RÁD VDOLKY
A DRUHÝ BIFTEK 
Přednáška RNDr. Petra Fořta CSc.,
předního českého odborníka na výživu.
Pořádá Svět zdraví – HARMONIE.

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

6. 5. /pondělí/ 10.00 hodin
A. HAVELKOVÁ A S. H. ŠATUROVÁ –
SOPRÁNY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

14. 5. /úterý/ 14.00 hodin
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA
Pravidelné promítání.

14. 5. /úterý/ 17.00 hodin
SATURN V ROCE 2013
Astronomické okénko Martina Gembece.

15. 5. /středa/ 20.45 hodin
NOC LITERATURY 
ANEB HOROWITZOVY HORORY
NA DOBROU NOC
Veřejné čtení zlověstných příběhů
Anthonyho Horowitze na netradičních
místech knihovny.

16. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JABLONECKÁ KINEMATOGRAFIE
A JEJÍ VÝROČÍ
S Janem Kašparem, ředitelem SOkA
Jablonec n. N., si připomeneme 105 let
od počátku jablonecké kinematografie
a promítneme si výbor z osmi
historických poválečných filmů na DVD.

21. 5. /úterý/ 14.00 hodin
ZA HRANICEMI SKUTEČNOSTI
Zvláštní bytosti a UFO.

21. 5./úterý/ 17.00 hodin
BALI
Cestopisný pořad Ondřeje Kafky.

22. 5. /středa/ 17.00 hodin
SYNAGOGA V JABLONCI N. N.
Přednáška Markéty Lhotové, pracovnice
Severočeského muzea v Liberci, která
bude hovořit o historii jablonecké
židovské komunity.

29. 5. /středa/ 17.00 hodin
ROK NA VSI
Vyhlášení výsledků 5. ročníku
fotografické soutěže. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013
Záštitu nad soutěží převzal Fotoklub
Balvan Jablonec nad Nisou. V programu
vystoupí rocková kapela ERIDU.

VÝSTAVY
ABSTRAKTNÍM OBJEKTIVEM
Výstava fotografií Ladislava Mrni.

KNIHOVNA V PROUDU ČASU
Výstava k 90. výročí otevření německé
městské knihovny, na chodbě
u multimediálního oddělení.

Pokračujeme v luštitelských soutěžích
O ZLATOU MAKOVICI, 
TOULKY EUROREGIONEM NISA, 
ZNÁTE–VÍTE–TUŠÍTE

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz, tel. 483 711 725

2., 9., 16., 23. a 30. 5. /čtvrtek/ 
14.30–17.00 hodin
KLUBOVÁ ZÁBAVA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Pouštění hudby, filmů, hraní her,

kulečníku, šipek a jiné aktivity pro děti
od 8 let, cena 20 Kč,
informace A. Tauchmanová.

3.-5. 5. /pátek–neděle/
POBYTOVÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Tábor Krakonoš v Bílém Potoce, akce
pro celé rodiny. Informace a přihlášky
M. Šípková.

7., 14., 21. a 28. 5. /úterý/ 
15.00–17.00 hodin
DESKOVÉ HRY PRO KAŽDÉHO
Ukázky tradičních i netradičních her
pro všechny věkové kategorie,
informace A. Tauchmanová.

8. 5. /středa/ 10.00–15.00 hodin
KERAMIKA A DRÁT
Tvůrčí workshop rozdělený do dvou
lekcí (25. 5. sobota) s keramickou
hmotou v kombinaci s drátem, cena
100 Kč/lekce, přihlášky do 6. 4.,
A. Tauchmanová.

11. 5. /sobota/ 9.30 hodin
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE
V 8.00 hodin prezence, v 9.30 hodin
start závodů – Krajská nominační
soutěž lodních modelářů v kategorii
EX500 a F4 na Novoveském koupališti,
startovné 50 a 20 Kč, informace P. Dostál.

12. 5. /neděle/ 7.00 hodin
PRAŽSKÝ MARATON
Ojezd v 7.00 hodin – veřejný rodinný
závod v Praze v rámci akce Prague
Marathón, akce určena pro jednotlivce
i rodiny, přihlášky do 16. 5.,
A. Tauchmanová.

15., 22. a 29. 5. /středa/
10.00–12.00 hodin
DOVOLENKÁŘI
Výroba náušnic, cena 60 Kč/rodič a dítě,
40 Kč/rodič nebo dítě, informace
A. Tauchmanová.

14. 5. /úterý/
TVOŘIVÉ VEČERY SE SKLEM
Kurz pro jedince od 15 let, výroba
šperků, dárečků, cena 250 Kč,
informace do 12. 4., S. Příhonská.

18.–19. 5. /sobota–neděle/
VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI
A PROHLÍDKA FRÝDLANTSKÉHO
ZÁMKU
Dvoudenní akce ve Frýdlantě v Čechách
s přespáním v DDM Frýdlant, přihlášky
do 10.5., A. Tauchmanová.

24. 5. /pátek/ 12.00 hodin
JABLONECKÁ 6HODINOVKA
Cyklistický vytrvalostní závod školních
družstev a jednotlivců, startovné
250 Kč/družstva, 100 Kč/jednotlivci,
přihlášky do 22. 5. P. Dostál.

24.–25. 5. /pátek–sobota/
BAMBIRIÁDA
Účast a prezentace na přehlídce volno-
časových aktivit a zařízení.

31. 5. /pátek/ 
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
DEN DĚTÍ S VIKÝŘEM
Oslavy svátku pro naše ratolesti, hry,
soutěže, kolo štěstí a další atrakce na
zahradě Vikýře, dopoledne vhodné pro
MŠ, informace všichni zaměstnanci
Vikýře.

OLYMPIÁDY
15. 5. /středa/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
Soutěž pro přihlášené žáky 5. tříd ZŠ,
místo konání Gymnázium Dr. Randy.

16. 5. /čtvrtek/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
P6, 7, 8
Soutěž pro přihlášené žáky 6.–8. tříd
ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, místo konání Gymnázium
Dr. Randy.

23. 5. /čtvrtek/
OKRESNÍ KOLO ARCHIMEDIÁDY
Soutěž pro tříčlenné týmy žáků 7. tříd
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, místo konání ZŠ Mozartova,
Gymnázium Dr. Randy, ZŠ Tanvald,
ZŠ Železný Brod, čas bude upřesněn
Informace ke všem olympiádám podá
I. Literová.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

13. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

20.–26. 5. /pondělí–neděle/ 
V RYTMU ZUŠ
Týden plný koncertů a vystoupení ZUŠ 

20. 5. /pondělí/ 
PESTRÁ PALETA BAREV A FANTAZIE
Instalace výstavy výtvarného oboru,
která potrvá do 30. května, vestibul
Magistrátu města Jablonec n. N. 

21. 5. /úterý/ 13.00 – 17.00 hodin
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
Náměstí dr. Farského, Jablonec n. N.

22. 5. /středa/ 18.00 hodin
NAPŘÍČ GENERACEMI
Zpívá DPS Iuventus, gaude!
a Jablonecký komorní sbor, 
kostel dr. Farského.

23. 5. /čtvrtek/ 13.00–17.00 hodin
SHOW ZUŠ
Mírové náměstí, Jablonec n. N.

24. 5. /pátek/ 18.00 hodin
KONCERT V RYCHNOVĚ 
U JABLONCE NAD NISOU
Kostel sv. Václava v Rychnově
u Jablonce n. N.

25. 5. /sobota/ 17.00 hodin
CHILLI CON CARNE
Výroční koncert všech sborů ZUŠ aneb
Ochutnávka Chilli con carne všemi
smysly, Eurocentrum Jablonec.

26. 5. /neděle/ 17.00 hodin
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Koncert Jabloneckého komorního
orchestru, který je určen zejména pro
nejmladší posluchače ve věku ve věku
od 5–10 let na pásmo melodií z nejzná-
mějších filmových pohádek v podání
komorního orchestru a Klarinetového
kvarteta. Kostel sv. Anny, Jablonec nad
Nisou.

27. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

29. 5. /středa/ 18.00 hodin
ABSOLVENSTKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

4TET: VERZE III vystoupí v Eurocentru

16. 5. /čtvrtek/ 20.00 hodin 
Gentlemani v cylindrech připravili originální podívanou v nové verzi
programu, která měla premiéru na podzim 2012. Umělecky plnohod-
notný, precizní a přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupení se
snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. 
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■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

27.–30. 5. /pondělí–čtvrtek/
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

HUDEBNÍ OBOR
27. 5. /pondělí/ 
a 29. 5. /středa/ 14.00–17.00 hodin
Budova knihovny v Rychnově.

28. 5. /úterý/ 14.00–17.00 hodin
Budova ZUŠ, Podhorská 47, Jablonec n. N. 

29. a 30. 5. /středa–čtvrtek/ 
15.00–19.00 hodin
Přípravné sbory, budova ZUŠ, Horní
náměstí, Jablonec n. N.

TANEČNÍ OBOR
27. a 28. 5. /pondělí–úterý/ 
14.00–17.00 hodin
Budova ZUŠ, Horní náměstí, Jablonec n. N.

VÝTVARNÝ OBOR
29. a 30. 5. /středa–čtvrtek/ 
14.00–17.00 hodin
Budova ZUŠ, Horní náměstí, Jablonec n. N.

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
29. a 30. 5. /středa – čtvrtek/ 
14.00 – 18.00 hodin
Budova ZUŠ, Podhorská 47a, 
Jablonec n. N.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

7.–31. 5.
UMĚLECKÁ BESEDA
Skupina výtvarníků sdružená
v Umělecké besedě, která letos slaví
150 let od svého založení, vystaví u nás
svá nejnovější díla. 
Vernisáž výstavy v úterý 7. 5. v 17 hodin

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin
30. 5. 2012 pro veřejnost zavřeno

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.

Do 26. 5.
Z NOVÉHO SVĚTA DO CELÉHO
SVĚTA – 300 let harrachovského skla
Sklárna Nový Svět v Harrachově si
za dlouhá léta své existence získala
celosvětový věhlas.

Muzejní program:
Do 26. 5.
STROM ŽIVOTA
Pro objednané školy.

25. 5. /sobota/ 10.00–13.00 hodin 
ateliér muzea
VÝTVARNÝ BIŽUTERNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ 
Kurz pro veřejnost zaměřený na výrobu
bižuterie ze skleněných perlí a perliček.
Lektorka Věry Černá. Výroba náušnic
a brože pod názvem MOTÝLCI, šité
cihlovým stehem. Počet účastníků ve
skupině: 5–15 osob. Pro účast je nutná
rezervace do 17. května 2013 a platba
kurzovného 200 Kč/osoba předem.
Bližší informace a rezervace: 
sarka.siruckova@msb-jablonec.cz, 
tel.: 483 310 947

GALERIE BELVEDER
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec n. N.,
tel.: 483 310 947

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ

Do 3. 5.
KRÁLOVSTVÍ ZA OPONOU
Výstava loutek, která je zapůjčená
z chebského muzea.

31. 5.-21. 9.
PIERCING – MEZI RITUÁLEM
A PÓZOU
Výstava představí fenomén piercingu
ze dvou pohledů – jako rituální
předmět s hlubokým duchovním
významem a jako ozdobu či šperk
podléhající módním trendům
a osobnímu vkusu, přičemž se oba
pohledy mohou vzájemně doplňovat.
Vernisáž je ve čtvrtek 30. května
v 17.00 hodin.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 5. /pátek/ 20.00 hodin
AMP
Nadějný jablonecký hip hopový 
projekt křtí CD „Pohoda mixtape“.
Hosté: Beazet kritiks, Homie Danzo,
Zpoza rýmu, Cafone, Rosec...

4. 5. /sobota/ 21.00 hodin
BUDOÁR STARÉ DÁMY
Brněnská rocková kapela i s novým
CD Láva. Support: Dpos Triou – funky
z Jablonce.

9. 5. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KLUNKING 1970–2013
Film o počátcích Mountainbikingu.
V angl. znění.

10. 5. /pátek/ 21.00 hodin
RAT CITY RIOT (USA)
Street punk rock ze San Diega.
Support: Muerti – jbc punk street Oi
kvartet.

11. 5. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT UPGRADE
Poctivý rock, to nejlepší z cizí i české
muziky.

14. 5. /úterý/ 20.00 hodin
DRUMMING SYNDROME 
Bubenická show a workshop předního
českého bubeníka Miloše Meiera.
(M. Pavlíček, K. Střihavka, Dymytry...)

15. 5. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Procházka městem II. Vede Z. Cincibus.

17. 5. /pátek/ 21.00 hodin
MICHAL PROKOP A FRAMUS 5
Rock, blues, soul. 
Nové CD Sto roků na cestě.

18. 5. /sobota/ 13.00 hodin
IV. ASTRONOMICKÝ DEN 
NA JIZERCE
Pozorování Slunce, Měsíce a planet na
obloze, zajímavé přednášky, výstava
astrofotografií a skutečný Krteček
astronaut, který letěl na vesmírné
stanici ISS. Info na 
www.udalosti.astronomy.cz/jizerka

18. 5. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2013 – 4. KOLO
Soutěž regionálních kapel. Vystoupí
EKG, Pittypoky, Snap Call, Hegesh,
JinxX.

21. 5. /úterý/ 20.00 hodin
NAŠTĚKANÁ ANEB 4 ŽENY
V MALOMĚSTĚ 
Komedii, při níž muži žasnou a ženy
se poznávají, zahraje turnovský spolek
Nakafráno. Pořádá Jabko.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013 

24. 5. /pátek/ 21.00 hodin
ZTRACENÉ ILUZE 
Folkrockové písně a balady v podání
Bohumila Zatloukala, Vladimíra
Zatloukala a Jamajky Koblicové.

25. 5. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

28. 5. /úterý/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Ve hře: Poslední představeni KÚD 
– repríza z roku 2001.

29. 5. /středa/ 20.00 hodin
RYAN MCGARVEY (USA)
Vycházející hvězda na blues-rockovém
nebi s kapelou. Kytarové finesy, 
unikátní zpěv. Podle Guitar Player
nejlepší nový talent roku 2013. 

31. 5. /pátek/ 20.00 hodin
ERIKA FEČOVÁ ACOUSTIQ 
QUARTET
Groove & jazz hvězdy českého
R&B (Navigators) s černošským
hlasem a skvělými muzikanty – piano
Ondrej Krajnak, basa Josef Fečo, bicí
a perkuse Otto Hejnic. Big Band ZUŠ
Liberec pod vedením R. Mihulky.

V první polovině května
VEČER S GABRIELOU
SOUKALOVOU, 
Jitkou Landovou a hosty nejen
o biatlonu. 
Více na www.klubnarampe.cz

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
www.jablicko.estranky.cz
jablickomc@seznam.cz

Po, út, čt a pá 9.00–12.00 hodin
VOLNÁ HERNA PRO RODIČE
A DĚTI
s krátkým prográmkem.

7., 14., 21. a 28. 5. /úterý/
9.00–11.30 hodin
PODIATRIE
Pavla Rybová – bolavé nožky a záda.

8., 15., 22. a 29. 5. /středa/
10.00–12.00 hodin
KLUB TĚHULEK

2. 5. /čtvrtek/ 10.00 hodin
RODIČOVSTVÍ NENÍ HRAČKA

9. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin
JE RODINA ZÁKLAD STÁTU?
Přednáší Miroslav Schovanec pod
záštitou Českého svazu žen

10. 5. /pátek/ 10.00 hodin
DĚTSKÁ INFEKČNÍ
ONEMOCNĚNÍ V KOLEKTIVU

10. 5. /pátek/ 10.00 hodin
KOSMETIKA PRO MAMINKY

10. a 24. 5. /pátek/ 10.00 hodin
KOSMETIČKA PRO MAMINKY

11. a 25. 5. /sobota/ 17.00–19.00 hodin
SEMINÁŘ O MANŽELSTVÍ

12. 5. /neděle/ 13.00 a 18.00 hodin
DEN MATEK
Vizážista, stylista, kosmetika = show
pro ženy. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

14. 5. /úterý/ 10.00 hodin
RODINNÉ PRÁVO, JAK ZÍSKAT
ALIMENTY ATD.
Přednáší Ludmila Žánová

16. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin
JE RODINA ZÁKLAD STÁTU?
Přednáší pí. Selingerová pod záštitou
Českého svazu žen

18. 5. /sobota/ 
SLAVNOSTI NA NISANCE

22. 5. /středa/
ZAVŘENO

30. 5. /čtvrtek/ 10.00 hodin
RODIČOVSTVÍ NENÍ HRAČKA

■ Dětský koutek 
Pohádka
Tel. 608 711 768
Centrum 28. říjen JBC

HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 3 MĚSÍCŮ
Po–čt 7.30–16.00 hodin,
Pá 7.30–15.30 hodin.
Možnost zakoupení výhodných
permanentek.

■ Sluneční lázně
Tel. 606 158 668

26. 5. /neděle/ 13.00–17.00 hodin
DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
Sportovní soutěže pro děti – víceboj pro
všechny věkové kategorie, projížďka
na dračích lodích, zajímavé ceny. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Michal Prokop v Klubu Na Rampě

17. 5. /pátek/ 21.00 hodin
Zpěvák, skladatel a moderátor Michal Prokop vydal v říjnu loňského
roku po šesti letech nové album Sto roků na cestě. Čtyři měsíce po je-
jím vydání se může chlubit získáním Zlaté desky. Písně z této desky
zazní i v Klubu Na Rampě. Michala Prokopa tu doprovodí Framus 5:
L. Andršt – kytara, J. Hrubý – housle, J. Kolář – klávesy a zpěv, J. Šíma
– saxofon a zpěv, R. Kubát – trubka, Z. Tichota – basa a P. Razím – bicí.
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■ Ekocentrum
Areál Eurocentra, výstavní pavilon S1
www.jablonec.com, tel.: 725 728 168,
pondělí–pátek 9.00–17.00 hodin

10. 5. /pátek/ 8.00–15.00 hodin
PTAČÍ DEN
Výroba ptačích budek, ochutnávka
ptačích jídel, poznávání ptáků, 
pohybové aktivity a další. 
Místo konání: Lesopark Žižkův vrch,
dopoledne školy, odpoledne veřejnost.

11. 5. /sobota/ 6.00 hodin
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
3. ročník akce pod vedením ornitologa
Ladislava Jassa. Ornitologická vycházka
kolem přehrady s cílem pozorovat
různé druhy ptactva a naslouchat
jejich zpěvu. Sraz mezi 2. a 3. přehra-
dou ve Mšeně v 6.00 hodin. 

22.–30. 5. /středa–čtvrtek/ 
9.00–17.00 hodin
STRAŠIDÝLKA Z LESA
Doprovodný program pro děti
k 16. ročníku výstavy žákovských
a studentských výtvarných prací. 
Pořadatelem akcí je JKIC, o. p. s, 
a SEV Český ráj.

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka, Jablonec n. N.
www.lakavarna.com

9. 5. /čtvrtek/ 18.30 hodin
VERNISÁŽ
Vernisáž prací výtvarnice a šperkařky
Ivany Pelouchové.

15. /středa/ 18.30 hodin
VAŘÍME LEDOVÉ ČAJE
Další ze série degustací i přípravy 
– tentokrát ledových čajů s čajovou
odbornicí M. Puzrlovou.

23. 5. /úterý/ 18.30 hodin
GRANDE DEGUSTACION
Neprobádané vinařské lokality Španělska!

31. 5. /pátek/ 16.00 hodin
BAZAR V LA KAVÁRNĚ
Přijďte se zbavit nebo naopak vyzískat
nějaké zajímavé bazarové kousky!
Výtěžek z akce půjde opět na dobrou věc.

■ Knihkupectví 
Serius
Mírové náměstí 11, tel. 601 581 591

7. 5. /úterý/ 18.00 hodin
JIŘÍ HÁJÍČEK
Držitel ceny Magnesia Litera představí
knihu Rybí krev.

14. 5. /úterý/ 18.00 hodin
JAN PIKOUS A MAREK ŘEHÁČEK
Beseda nejen o chystaných novinkách
v regionální literatuře. 

17. 5. /pátek/ 19.00 hodin
SETKÁNÍ S KNIHOU – CESTA
PRAVÉHO MUŽE
Inspirace k životu plnému otevřenosti,
lásky a intenzity. 

TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA Č. 7
Čerstvou ročenku Česká architektura
2011/2012 představí její editor
architekt Michal Kuzemenský. 
Termín bude upřesněn. 

■ Český červený 
kříž
E. Floriánové 8, Jablonec n. N.

7. 5. /úterý/ 8.30 hodin
HLÍDKY MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
Tradiční soutěž družstev ze ZŠ celého
Jablonecka probíhající v areálu HZS
Jablonec nad Nisou. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

16. 5. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci pro uchazeče o ŘP.
Základní kurz první pomoci pro širo-
kou veřejnost, více info: 732 542 934.

22. 5. /středa/ 16.00 hodin
PŘEDÁVÁNÍ BRONZOVÝCH MEDAILÍ
Ocenění dárců za 10 bezpříspěvkových
odběrů se koná v prostorech
nemocniční kaple.

■ Spolkový dům
Jablonec
28. 5. /úterý/ 18.00 hodin
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Akce se koná v Centru sociálních služeb.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, Jablonec nad Nisou
www.klubwoko.cz

3. 5. /pátek/ 20.00 hodin
DNB EDITION

5. 5. /neděle/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Diskotéka se soutěžemi pro děti
různého věku, pořádá DDM Vikýř.

7. 5. /úterý/ 19.00 hodin
THiRD EYE vol. 5
Reggae, raggajungle, dubwise, dnb,
tribetek, harfek, 
live: HIGLAND ROCKAZ

10. 5. /pátek/ 20.00 hodin
URBAN DISCO
Klubové taneční hity různých žánrů, 
dj Sakul.

11. 5. /sobota/ 19.00 hodin
METRIX STYL – LEGENDA 
HROZNOVÉ LHOTY
Legenda poprvé v Jablonci n. N., 
afterparty: Sakul.

17. 5. /pátek/ 20.00 hodin
FRESH BEAT with CHRIS SADLER
Dance party, dj Chris Sadler + guest.

24. 5. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum’n’bass party, djs: Bifidus Aktif
(Praha), Soul Fragment, Sakul.

25. 5. /sobota/ 19.00 hodin
LA FIESTA LOCA
Luxury hip hop night, 
live: KALI & PETER PANN, Johny
Machette (HZM), EL.Gyus.

31. 5. /pátek/ 20.00 hodin
PARTYsHIT 
Dance party, resident Woko djs 

■ d-EppL music 
& board club
www.deppl.com

3. 5. /pátek/ 20.00 hodin
HUSTEJ NAZEF
Mnichovo Hradiště resident Dj's.

10. 5. /pátek/ 20.00 hodin
TUNES
Funky breaks: Dj Goldstar & DaRoot-
free dance floor 4 breakdance.

17. 5. /pátek/ 20.00 hodin
Dj MESMER
Loopstation: Swabik& Rebela Yella-
Lbc, Dj Hugo-break beat.

18. 5. /sobota/ 20.00 hodin
NO PLACE FOR SUPERSTARS
Hard core, metal – 3 kapely: 
JOVANERA, 
TOXIC PEOPLE, 
CUMULONIMBUS.

24. 5. /pátek/ 20.00 hodin
JAHMUSIC LIGHTAZ
Admiral kolibal, herby & guest+ live
show: Ajar& Lomesh

31. 5. /pátek/ 20.00 hodin
WAKE UP
Urban night: Dj Zak – hip hop, old
school.

■ Studio FIT
Nám. Dr. Farského, JBC
www.studiofit.cz, 773 485 800

4. 5. /sobota/ 
REFLEXNÍ TERAPIE EMOCÍ
H. F. Smejtková, celodenní prožitkový
a sebepoznávací seminář, 1 200 Kč.

9. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BESEDA O METODĚ RUŠ
P. Rálišová, 50 Kč.

15. 5. /středa/ 18.00 hodin
RODINNÉ KONSTELACE
Prožitková metoda ke zlepšování vzta-
hů, délka 3 hodiny, 300 Kč.

23. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BESEDA O ZDRAVÍ A MAGNETECH
Vstupné 50 Kč.

■ Noc kostelů
24. 5. /pátek/ 18.00 hodin
NOC KOSTELŮ
Otvírají se kostely a modlitebny, zvou
k prohlídce, nabízejí povídání, hudbu,
ztišení atd. V Jablonci nad Nisou se
letos připojí husitský chrám 
Dr. Farského na náměstí Dr. Farského,
starokatolický kostel Povýšení sv. Kříže
na náměstí Boženy Němcové,
modlitebna Ochranovského sboru 
při ČCE v Máchově ul. 29 a modlitebna
Církve adventistů sedmého dne 
v ul. Petra Bezruče 61. Další informace
a program na www.nockostelu.cz

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org

15.–19. 5. /středa–sobota/
ZVÍŘATA VŠECH KONTINENTŮ
STŘEDOVĚK NEJEN V POHÁDCE
Výstava prací školní družiny 
ZŠ Mozartova. 

Atletický stadion Na Střelnici
7. 5. /úterý/ 9.00 hodin
POHÁR ROZHLASU
Okresní kolo pro žáky 8. a 9. tříd,
pořadatel 5. ZŠ Jablonec.

9. 5. /čtvrtek/ 9.00 hodin
POHÁR ROZHLASU
Okresní kolo pro žáky 6. a 7. tříd, 
pořadatel 5. ZŠ Jablonec.

14. 5. /úterý/ 9.00 hodin
ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
Okresní kolo pro žáky 6. a 9. tříd, 
pořadatel 5. ZŠ Jablonec.

16. 5. /čtvrtek/ 15.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
1. kolo, nejmladší žactva, 
pořadatel AO TJ LIAZ Jablonec.

18. 5. /sobota/ 11.00 hodin
PRVNÍ LIGA DRUŽSTEV
1. kolo, muži a ženy, 
pořadatel AO TJ LIAZ Jablonec.

22. 5. /středa/ 15.30 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR
1. kolo, mladšího žactva – skupina A,
pořádá AC Jablonec.

25.–26. 5. /sobota–neděle/
MINIVOLEJBAL
Žákovský turnaj.

Městská hala
5. 5. /neděle/ 14.00 hodin
DĚTSKÝ DEN

Den dětí se Sportem a Dášenkou aneb
Oslavte s Jabloneckým Deníkem
společných 20 let, 10. ročník. Sportovní
a dovednostní soutěže. Hasiči představí
dva hasičské veterány, zvířátka
z útulku, první pomoc, maskování,
Policie ČR a Červený kříž.

HÁZENÁ

11. 5. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ MINIŽÁKŮ A PŘÍPRAVKY
Pořádá TJ ELP Jablonec, centrkurt.

18. 5. /sobota/ 14.30 hodin
ELP JABLONEC – PLZEŇ/KOŠUTKA
II. liga dorostu, centrkurt.

18. 5. /sobota/ 16.30 hodin
ELP JABLONEC – LOVOSICE B
II. liga mužů.

Chance aréna Jablonec
8. 5. /středa/ 17.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC
Pohár České pošty, semifinále – odveta.

12. 5. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC VYSOČINA
Gambrinus liga, 27. kolo.

12. 5. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– SK SIGMA OLOMOUC
Gambrinus liga, 29. kolo.

Sportovní areál Břízky
4. 5. /sobota/ 10.15 hodin
MŠENO – DVŮR KRÁLOVÉ
Divize skupina C, 24. kolo.

13. 5. /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK MLADÁ BOLESLAV
Juniorská liga – 30. kolo.

18. 5. /sobota/ 10.15 hodin
MŠENO – FK PARDUBICE B
Divize skupina C, 26. kolo.

27. 5. /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK HRADEC KRÁLOVÉ
Juniorská liga – 32. kolo.

■ Nabídka sportovních pořadů

Foto Markéta Hozová
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Jablonecký oddíl dračích lodí RK Dragons
pořádá v sobotu 18. května na přehradě
Mšeno den pro děti spojený se závody dra-
čích lodí pro amatérské a sportovní posádky
s názvem Jablonecký dračí den.

„Závod je otevřen široké veřejnosti a účastnit se
může každý, kdo má zájem si vyzkoušet jízdu
na dračí lodi. Stačí utvořit tým ze svého pracov-
ního kolektivu nebo party známých,“ říká sek-
retář klubu Jaroslav Sova.

Posádku dračí lodi tvoří dvacet pádlujících,
bubeník a kormidelník. Ovšem, pokud se nepo-
daří vytvořit partu o takovém počtu, není nic
ztraceno. 

„Menší skupiny nemusejí zoufat a mohou se
přihlásit, stačí udat počet lidí v týmu a my je
sloučíme s jiným družstvem, se kterým utvoří
kompletní tým,“ vysvětluje Sova. Všechny po-
sádky poměří síly na tratích 200 m, ale zájemci

si mohou vyzkoušet i závod na 500 m či přeta-
hování na jedné dračí lodi. 

„Pro děti i rodiče je připraven bohatý dopro-
vodný program plný zábavy a sportovních sou-
těží. Děti se mohou těšit na jízdu na velbloudu
nebo na koních, na skákací hrad a kolotoč. K vi-
dění bude i mládě pumy americké César nebo
klokan Skippy. Pro malé horolezce bude k dispo-
zici lanové centrum, možnost slaňování a opičí
dráha. Vodácký oddíl TJ Delfín předvede ukázku
vodního póla na kajacích,“ prozrazuje nabídku
akcí, které závody doprovodí, klubový sekretář.

Mimo to bude připraven závod pro mladé cyk-
listy, soutěž na koloběžkách, tříkolkách a odrá-
žedlech. „Rodiče s dětmi se budou moci svézt na
dračí lodi, ale také na raftech nebo ve dvoučlen-
ných týmech (dospělý – dítě) změřit síly na tu-
ristických kanoích,“ uzavírá pozvánku na akci
Jaroslav Sova. Bližší informace k této akci na-
leznete na www.rkdragons.cz.

Jablonecký dračí den na přehradě

Foto archiv RK Dragons

U příležitosti 20. výročí partnerství měst Jablo-
nec nad Nisou a Bautzen se v letošním roce
uskuteční několik akcí. Jednou z nich jsou
oslavy vzájemné spolupráce v německém Baut-
zenu, jež jsou plánovány na sobotu 25. května.

Statutární město Jablonec nad Nisou pořádá zá-
jezd na slavnosti v Budyšíně. Odjezd je pláno-
ván v 8.15 hodin z Horního náměstí (Letní ki-
no), návrat kolem 19.30 hodin. Na slavnostech
se mimo jiné představí jablonecký folklorní
soubor Nisanka, k vidění bude i zahájení jarní
slavnosti a tradiční trhy. 

„V případě nepříznivého počasí může dojít ke
změně programu. Výletníci budou cestovat bez
průvodce. Vzhledem k tomu, že projekt „Oslavy
20. výročí spolupráce partnerských měst Jab-
lonec nad Nisou – Bautzen“ je spolufinancován
z dotace EU, zájemci si mohou zakoupit jízdenku
mimořádně za 150 Kč, a to od 1. května v po-
kladně Eurocentra (pondělí–pátek, 8.00–20.00 ho-
din),“ informuje Monika Loupá, asistentka primá-
tora, která má organizaci zájezdu na starosti.

Fotografická soutěž
K dvacetiletému výročí partnerství vyhlásilo
město fotografickou soutěž na téma: Partnerská
města očima mladých fotografů. „Soutěžící mo-
hou vyfotografovat to, co jim přijde neobyčejné,
co obě města spojuje, nebo naopak v čem jsou
rozdílná a mohou se doplňovat,“ vysvětluje ko-
ordinátorka soutěže Monika Loupá. 

Z dvanácti vybraných fotografií bude utvořen
kalendář na rok 2014. „Zvláštností této soutěže
je, že probíhá paralelně v Budyšíně, a to se od-
razí i na struktuře kalendáře. Cílem je zapojení
občanů obou měst do společného projektu, pro-
to šest fotografií bude z Budyšína a šest
z Jablonce. Právě výlet na slavnosti je skvělou
příležitostí, jak zachytit zajímavé snímky do
soutěže,“ myslí si Loupá.

Zájemci mohou zasílat fotografie ve formátu
jpg se svými kontaktními údaji v elektronické
podobě na e-mailovou adresu Moniky Loupé
(loupa@mestojablonec.cz). Uzávěrka je 28. červ-
na. Šest nejlepších fotografů z Jablonce bude
odměněno dvěma kalendáři v rámci Podzim-
ních slavností. Během měsíce září bude také ve
foyer Eurocentra probíhat výstava zaslaných fo-
tografií.

Jarní slavnosti v Budyšíně 25. května

Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního
rozvoje – Fond malých projektů Cíl 3 2007–2013) prostřednictvím
Euroregionu Nisa.

Helpíkův pohár v květnu 
u přehrady
Občanské sdružení Helpík pod patronací pri-
mátora statutárního města Jablonec nad
Nisou Petra Beitla pořádá v úterý 14. května
od 8.30 hodin 14. ročník krajského kola sou-
těže Helpíkův pohár. 

„Je to zdravotně výchovná soutěž pro děti –
žáky 5. tříd základních škol. Jedná se o pět zdra-
votnických úkolů a doprovodný program. Akce
se uskuteční u vodní nádrže Mšeno za účasti
přibližně 50 soutěžních dvojic, ty během cesty
kolem přehrady budou plnit různé úkoly. Na-
příklad provedou resuscitaci, ošetří otevřenou
zlomeninu nebo řeznou ránu či popáleninu,“ ří-
ká Jiří Vaníček, pověřený vedením oddělení kri-
zového řízení statutárního města Jablonec nad
Nisou, které akci zaštiťuje.

Samotná akce potrvá od 9.00 do 13.00 hodin
a v jejím průběhu bude připraven doprovodný

program složek Integrovaného záchranného
systému. Ve 14. hodin je plánováno ukončení
závodu a vyhlášení výsledků. Helpíkův pohár se
koná ve spolupráci s hasiči LK, Policií ČR,
Městskou policií Jablonec, Zdravotnickou zá-
chrannou službou LK, Vodní záchrannou služ-

bou Jablonec, Horskou službou ČR, Kryštůfkem
Záchranářem, OS Helpík a ČČK Jablonec nad
Nisou. 

Hlídky mladých 
zdravotníků
Primátor Petr Beitl je také patronem okresní-
ho kola Hlídky mladých zdravotníků. 

Tradiční soutěž družstev žáků základních
škol z Jablonecka se uskuteční v areálu Ha-
sičského záchranného sboru v Jablonci nad Ni-
sou v úterý 7. května od 8.30 hodin. Hlídky sou-
těží v praktickém provedení první pomoci
s použitím standardního zdravotnického mate-
riálu i improvizovaných prostředků, v dopravě
postižených, v obvazové technice a podobně.
Vítězná hlídka z okresního kola postupuje do
kola regionálního. Pořadatelem je Český červe-
ný kříž. (end)

Město podporuje zdravotní výchovu

Foto Miroslav Gorčík

Foto archiv město
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Dlouhé léta stál v čele školy Jiří Dostál, jenž odešel
do důchodu. Kdy ve vás dozrálo přesvědčení při-
hlásit se na výběrové řízení, které bylo vypsáno na
jeho místo?
Na škole jsem učila tři roky a měla jsem ji vždy velmi
ráda. Popravdě řečeno, mně prvotní myšlenku přihlá-
sit se do konkurzu vnukl odcházející ředitel Jiří
Dostál. Díky němu jsem získala odvahu a do výběro-
vého řízení se přihlásila.

Byla jste úspěšná, čekala jste to?
Nečekala. Spolu se mnou se o post ucházel jeden můj
současný kolega a významný umělec a pedagog z Že-
lezného Brodu. Oba pánové jsou starší a zkušenější,
takže mě mé vítězství překvapilo, ale samozřejmě vel-
mi potěšilo. 

Váhala jste, zda nové místo i přes vítězství v kon-
kurzu přijmete?
Nebylo těžké zúčastnit se výběrového řízení. Mnohem
těžší bylo učinit rozhodnutí vrátit se do Jablonce a do
školy. Ale poté jsem si řekla, že by člověk měl brát vě-
ci takové, jaké jsou. Podobná šance se nemusí nikdy
opakovat, a tak jsem nakonec zvolila návrat do
Jablonce, k lidem, které mám ráda. 

S jakými vizemi jste do školy vkročila, jakým smě-
rem chcete školu vést?
Chtěla bych navázat na práci Jiřího Dostála. Škola má
dlouholetou tradici a velmi dobrou úroveň vzdělává-
ní. Je konkurenceschopná v celorepublikovém měřít-
ku a byla bych moc ráda, kdyby se nám toto renomé
podařilo udržet. Chtěla bych školu dále rozvíjet, ale
bez radikálních změn. Co zde v posledních letech ma-
linko chybělo, byla propojenost školy s drobnými
bižuterními firmami. To se nám postupně daří reali-
zovat a s mnohými z nich jsme již navázali úzkou
spolupráci. Činíme tak i proto, aby se naše škola vrá-
tila do povědomí malých firem, se kterými můžeme

spolupracovat, neboť studenti potřebují praxi. Díky
propojení dokážeme reagovat na požadavky firem,
popřípadě ony dokážou vytipovat své potencionální
pracovníky. Na základě partnerství s Okresní hospo-
dářskou komorou a Svazu bižuterie jsme získali růz-
né kontakty a nyní spolupracujeme s firmami, jako je
Preciosa, Preciosa Ornela, FaBOS a další. Kromě to-
ho dlouhodobě kooperujeme s Českou mincovnou
a městem Jablonec nad Nisou. Na základě této spolu-
práce naši studenti v minulosti navrhli několik meda-
ilí. Město je vstřícné a oslovuje nás u příležitostí ně-
kterých akcí. Nyní se studenti Vyšší odborné školy
účastní soutěže na pamětní medaili u příležitosti vý-
ročí narození architekta Karla Wintera a oslav 80. let
jablonecké radnice. Také bych ráda pokračovala
v dlouholeté mezinárodní spolupráci s podobně za-
měřenou školou v Neu Gablonz a nově navázala part-
nerství s podobnou školou v polském příhraničí.
Chtěli bychom práce našich studentů také více pre-
zentovat nejen v České republice, ale i v zahraničí,
aby byla škola v povědomí a opakovaně se nám poda-
řilo naplňovat kapacitu nových tříd. 

Kolik studentů nastupuje do prvního ročníku
a kdo má o studium zájem?

V současné době máme přijato po prvním kole přijíma-
cích zkoušek 28 studentů, ideální by bylo 30 studentů.
V minulosti patřila škola k prestižním a studovali zde
lidé z celé republiky, nyní k nám dochází studenti
převážně z Libereckého kraje. Většinou jsou to pokra-
čovatelé rodinných firem, ale i mladí lidé, kteří se
chtějí profesi dále věnovat a své umění rozvíjet v dal-
ším akademickém studiu. 

Pracovala jste jako produkční, hodí se vám naby-
té zkušenosti do současné pozice?
Určitě ano, ředitelka školy je spíš manažerská pozice
a do škol se peníze shánějí horko těžko, proto se mi
zkušenosti z angažmá v Praze hodí. Škola je sice zří-
zená a financovaná krajem, ale i krajské prostředky
jsou omezené. Nejsou peníze na modernizaci, energe-
tická náročnost je velká, na výměnu oken nemá maji-
tel, kterým je statutární město, v nejbližší době pro-
středky. Pokud chceme školu dál rozvíjet, musíme se
pokusit získat další peníze, a to v rámci různých pro-
jektů a grantů. Zařízení na škole se za poslední roky
téměř nezměnilo, technologie jde vpřed, o hardwaru
a softwaru, na kterých pracují designeři, ani nemluvě.
Právě z grantů ale prostředky na tyto účely získat lze.
Rádi bychom do školy získali nové učební pomůcky,
abychom zkvalitnili vzdělávání, a tím konkurence-
schopnost našich studentů. Máme v plánu získat
3D tiskárnu, 3D skener a další vybavení do školních
dílen.

Plánujete nějaké změny v rámci profesorského
sboru?
Není důvod k zásadním změnám. Myslím, že pedago-
gové, nejen profesoři, ale i dílenští učitelé jsou skvělí
lidé. Mají dlouholetou praxi, zkušenosti, velkou ma-
nuální zručnost. Problém je, že stárnou a postupně
dosahují důchodového věku. Nahradit je bude velmi
těžké.

(end)

Martina Baumannová
■ Osobnost Jablonecka

Vrátila jsem se k lidem, které mám ráda. 
Martina Baumannová vystudovala Pedagogickou fakultu v Hradci Králové s aprobací čeština
a výtvarná výchova pro střední školy a Technickou univerzitu v Liberci obor Textilní a oděvní
návrhářství. Tři roky učila děti na ZŠ Šumava Jablonec, stejnou dobu angličtinu na Střední
uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Jablonci nad Nisou (SUPSAVOS). 
V roce 2010 odešla do Městských divadel pražských – ABC a Rokoko, kde pracovala jako
produkční. Od srpna 2012 je ředitelkou SUPSAVOS.

■ Krátce
Poděkování
Chtěla bych poděkovat firmě
Zanokov, s. r. o. za nestandardní
přístup k zákazníkovi. Před dva
roky jsem si zakoupila výrobek
nesmeky na obuv. Přestože bylo
krátce po uplynutí dvouleté záru-
ky, když se mi nesmeky zkřivily,
vyměnili mi je za nové! Jsem dů-
chodkyně, a tak jsem měla radost.
Této firmě patří velká pochvala. 

D. Sýkorová

Děkuji lékařům a všemu personá-
lu Nemocnice Jablonec nad Nisou
chirurgického oddělení JIP a ARO
za vzorné profesionální a obětavé
léčení mého manžela Miloslava
Haby a za velmi lidský přístup.

Zdenka Habová

Kytička písníček
Přehlídka dětských pěveckých sbo-
rů mateřských škol Libereckého
kraje se uskuteční již po desáté,
dne 14. 5. 2013, v 16.00 hodin, ve
velkém sále jabloneckého Euro-
centra. Akci, určenou dětem, ale
i široké veřejnosti finančně pod-
poruje statutární město v rámci
Projekt Jablonec nad Nisou 2013.
Dětský pěvecký sbor Skřivánek ve
spolupráci s Eurocentrem každo-
ročně připravuje hezké odpoledne
s písničkami v podání těch nej-
menších. Letos mezi děti zavítá
i filmová postava z pohádek.
Moderátory pořadu budou Tomáš
Hrubý a Quido Skladan, sólisté ze
sboru Skřivánek. Vlasta Pokorná, 
sbormistryně DPS Skřivánek.

Zollerová vítězkou krajské
Zěmepisné olympiády
Žákyně ZŠ Arbesova v Jablonci
nad Nisou Renata Zollerová zvítě-
zila v krajském kole Zeměpisné
olympiády, která se uskutečnila
v sídle Krajského úřadu Liberec-
kého kraje v Liberci. Zollerová
vyhrála v kategorii C, postupuje
do celostátního kola.

Studenti Kadlec a Puchrík
postupuji
Krajského kola Olympiády v čes-
kém jazyce I. a II. věkové katego-
rie se v sídle Libereckého kraje
v Liberci zúčastnilo celkem 23 fi-
nalistů okresních kol. Mezi postu-
pujícími na celostátní olympiádu
v češtině jsou i dva studenti jablo-
neckých gymnázií, a to Michal
Puchrík (Gymnázium Jablonec
nad Nisou, Dr. Randy) a Jan Kad-
lec (Gymnázium Jablonec n. N.,
U Balvanu).

Rodina je základ státu
Platí to stále? Na tuto a další otázky
budou odpovídat odborníci-psy-
chologové a poradci pro manžel-
ství a mezilidské vztahy na bese-
dách, které pořádá Český svaz žen
9. a 16. května v prostorách MC
Jablíčko ve Spolkovém domě. Se-
mináře jsou podpořeny z projektu
Nadece Žena a začínají vždy
v 16.00 hodin. Pro všechny přícho-
zí je připraveno malé občerstve-
ní,“ říká Věra Pospíšilová z ČSŽ
Jablonec nad Nisou.

Foto Jiří Endler
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Dvě učitelky z Jablonce nad Nisou získaly
při příležitosti Dne učitelů ocenění v rámci
Libereckého kraje. Jsou jimi Květoslava Šel-
bická a Jaroslava Pokorná. Celkem resort
školství a mládeže ocenil dvacet pedagogů
z celého kraje.

Ocenění byla rozdělena do dvou kategorií: I. ka-
tegorie – za významný přínos pro rozvoj škol-
ství v Libereckém kraji, II. kategorie – ocenění
za dlouholetou pedagogickou činnost.

Květoslava Šelbická, oceněna v I. kategorii
Květoslava Šelbická je učitelkou Mateřské ško-
ly v Lovecké ulici. Svou prací pomáhá rozvoji
jazykového vzdělávání dětí předškolního věku,
konkrétně výukou německého jazyka formou
bilingvního vzdělávání. Navázala partnerskou
spolupráci s německou mateřskou školou
v Oderwitz, na kterou se daří škole získávat
granty umožňující setkávání učitelek a dětí
z obou mateřských škol, výměnné pobyty, při

kterých zprostředkovávají výuku jazyka druhé
země rodilí mluvčí z partnerských škol. V rám-
ci Euroregionu Nisa získalo partnerství obou
mateřských škol Cenu Euroregionu Nisa v ob-
lasti vzdělávání. Kromě toho je Květa Šelbická
spoluzakladatelkou mezinárodního neziskové-
ho sdružení Trilingo, jež se snaží vyhledávat

nové zdroje financí pro takovéto projekty a au-
torsky se s plzeňskou univerzitou podílela na
vydání pracovních metodických materiálů
„Projekt jako stavebnice“.

Mgr. Jaroslava Pokorná, oceněna ve II. kategorii
Jaroslava Pokorná je dlouholetou (38 let) kvali-
fikovanou a velmi aktivní učitelkou českého ja-
zyka a hudební výchovy v Základní škole v Li-
berecké ulici. Vedle kvalitní pedagogické práce
ve svých předmětech připravovala žáky na lite-
rární soutěže a recitační přehlídky, 23 let se vě-
nuje školnímu pěveckému sboru Rolnička, kte-
rý reprezentoval školu jak na „domácí půdě“
v Jablonci například při vítání nových občán-
ků, zpívání seniorům, tak i v zahraničí – sbor
vystupoval v Chorvatsku, Holandsku, Švédsku,
Itálii a Francii. Rolnička se již 13 let významně
podílí na spolupráci ZŠ Liberecká s partner-
skou školou v Budyšíně. 18 let vedla Jaroslava
Pokorná dívčí oddíl vodního skautingu.

(red)

Učitelky Šelbická a Pokorná oceněny

V únoru se konaly zápisy do devíti základ-
ních škol zřizovaných statutárním městem
Jablonec nad Nisou a dvou základních škol
soukromých zřizovatelů. Celkem školy za-
psaly 595 dětí a pravděpodobně 89 z nich
schválí ředitelé na základě odborných po-
sudků odklad školní docházky.

V září tak usedne do lavic přes pět set prvňáč-
ků. „Do základních škol se z mateřských začí-
nají přesouvat početnější ročníky. To je důvod,
proč je nyní zápis do prvních tříd složitější.
Tato situace bude trvat ještě čtyři nebo pět let,“
říká náměstkyně primátora Soňa Paukrtová
a dodává: „Navíc rodiče mají možnost si školu
vybrat. To je jistě velmi správné, na druhou
stranu je nutné konstatovat, že základní školy
v Jablonci jsou velmi kvalitní. A tak rodiče ne-
pochybí, ať už pro „svého“ prvňáčka vyberou
kteroukoli z nich.“

Obecně závazná vyhláška stanoví, že před-
nostně jsou umisťovány prvňáčci do té školy,
v jejímž školském obvodu dítě s rodiči bydlí.
Rodiče svou volbou tedy nepřímo rozhodují

o naplněnosti prvních tříd. „Chtějí-li své dítě
zapsat do školy mimo svůj školský obvod, mu-
sí počítat s tím, že vybraná škola musí dát před-
nost dětem ze svého školského obvodu, nebo
s tím, že jejich dítě bude mít 29 spolužáků, což
není pro první třídu optimální,“ vysvětluje ve-
doucí oddělení školství Zdeňka Květová.

Ředitelé škol spolu s městem se snaží rodi-
čům vyhovět, ale musí respektovat všechna zá-
konná pravidla pro přijímání dětí. „Konečné
slovo mají ředitelé škol, kteří do 31. května roz-
hodnou o odkladech těch dětí, jejichž rodiče
o to požádali,“ dodává Květová.

Statutární město garantuje na svém území
dostatečnou a rovnoměrně rozloženou síť kva-
litních základních škol, která otevře ve školním
roce 2013/2014 17 prvních tříd a v roce násle-
dujícím pak nabízí rodičům otevření 19 prv-
ních tříd. Jednu třídu navíc by mohla nabíd-
nout ZŠ Pasířská a také ZŠ 5. května.

Konkrétní údaje o zápisu do prvních tříd k da-
tu 17. dubna: (Údaje v tabulce nejsou definitivní,
jelikož není do této chvíle rozhodnuto o odvola-

cích řízeních a žádostech o odkladu povinné
školní docházky.)

otvírané přijaté žádosti
třídy děti o odklad

ZŠ Liberecká 3 90 24
ZŠ 5. května 1 26 8
třída Montessori 1 14 1
ZŠ Na Šumavě 3 81 14
ZŠ Pasířská 2 51 17
ZŠ Mozartova 2 51 1
ZŠ Pivovarská 1 30 4
ZŠ Rychnovská 1 21 5
OP – Janáčkova 1 27 2
ZŠ Arbesova 2 48 10
ZŠ Pod Vodárnou 1 27 4

Celkem – zřizovatel 
statutární město 18 466 90
Svobodná 
základní škola 1 24 2
Katolická ZŠ 1 16 2

CELKEM 
Jablonec n. N. 20 506 94

Prvňáčci naplní v září 17 prvních tříd

Foto Liberecký kraj

Skupina komunitního plánování pro rodi-
nu, děti a mládež řeší mimo jiné i otázku
prevence nežádoucích návyků, jevů u dětí
a mládeže, kam patří i kouření.

Na problematiku pasivního kouření se tradičně
zaměřuje o. p. s. Maják, který pořádá již 3. roč-
ník kampaně Společně proti kouření. Ta od-
startuje 1. května v Liberci studentským fotba-
lovým turnajem MAJÁK fotbal cup a vyvrcholí
30. května kulturním programem spojeným
s vyhlášením vítězných tříd doprovodné tema-
tické soutěže „Jak zapůsobit na myšlení kuřá-
ka, aby přestal kouřit“.

Kromě soutěže nabídl Maják, o. p. s., v rámci
kampaně 8. a 9. ročníkům základních škol
zdarma také preventivní protikuřácký pro-
gram. Dalším cílem je oslovit dospělé kuřáky
a motivovat je k rozhodnutí svou závislost
ukončit. 

„Primární prevence formou tematických
přednášek v jabloneckých školách probíhá ús-
pěšně již několik let,“ říká lektor Majáku
Jaromír Babka, který dodává, že o kouření
a problémech s ním spojených budou diskuto-
vat i s veřejností známí sportovci či odborníci
při doprovodných akcích, jejichž program je
uvedený na www.majakops.cz.

Prevence tabakismu u dětí probíhá celoročně
i v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
(NZDM) Kruháč. Organizují tu besedy, před-
nášky a prezentace o rizicích spojených s kou-
řením, nabízí osobní rozhovory. Alarmující je
fakt, že kouří už děti, kterým není ještě ani de-
set let. 

„Společné preventivní úsilí sabotuje nedosta-
tečná kontrola a diskutabilní osobní postoj ně-
kterých jabloneckých prodejců, u nichž děti ne-
mají problém si cigarety opatřit,“ sděluje Pavel
Novák z NZDM Kruháč.

Co tedy dělat, aby děti nezačaly kouřit? „Nejdů-
ležitější je posilovat sebevědomí dětí a zdůraz-
ňovat jim, že cigareta není symbolem dospělosti,“
vysvětluje Martina Šípková z DDM Vikýř. Podle ní
je velmi důležité nekouřit doma, zajímat se o vol-
ný čas dětí a o jejich kamarády. „Zní to jako kli-
šé, ale rodina může fungovat jako velmi silná
prevence nejen proti kouření, ale proti všem
návykovým jevům a látkám,“ uzavírá Šípková.

Kampaň Společně proti kouření pořádá
MAJÁK, o. p. s., ve spolupráci s úřadem Hlav-
ního hygienika ČR, Krajskou nemocnicí Libe-
rec a Krajskou hygienickou stanicí Libereckého
kraje. Záštitu převzal hlavní hygienik ČR,
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., a hejtman Libe-
reckého kraje Martin Půta. Kromě Libereckého
kraje se uskuteční kampaň v Praze, Hradci
Králové, Dobrušce, Chocni a Ústí nad Orlicí.

Více informací na www.majakops.cz
(kp)

Začíná kampaň Společně proti kouření
■ Komunitní plánování sociálních služeb 
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

4. května 1913, č. 104, s. 1
Situace na Balkáně. Zvláštní korespondent ví-
deňské „Reichspost“ hlásí, že Černohorci ho-
rečně zbrojí – očekávají střet s Rakouskem.
Nejschopnější muži z armády se připravují na
partyzánské akce proti rakouskému území.
Všechny mosty na hranicích jsou podminovány.

4. května 1913, č. 104, s. 5
Zprávy z jednání jabloneckého zastupitelstva:
schůzi zahájil starosta Adolf Heinrich Posselt.
Důležitá usnesení: přestavba a rozšíření jablo-
necké elektrárny (v Brandlu), převod pozemku
u přehrady pro stavbu loděnice, stavba základní
školy v Priessnitzově ulici (nyní Šumava), stavba
školky z nadace Josefa a Klary Preusslerových.
Po veřejné schůzi následovala tajná porada.

10. května 1913, č. 110, s. 5
Dalešice. Svaz hostinských ostře protestuje
proti prodeji lahvového piva s patentními uzá-
věry v prodejnách se smíšeným zbožím
a v konzumech. To platí i o výčepu lihovin!

16. května 1913, č. 113, s. 6
Adresář národnostních menšin pro rok 1912
vydala turnovská firma Kudrnáč. Z 30 000 oby-

vatel Jablonce nad Nisou se hlásilo k české ná-
rodnosti 2 358 obyvatel. Do české školy chodilo
112 dětí. Společenský život Čechů se odehrával
v „Národním domě“ v Dlouhé ulici (bývalá
Tesla).

16. května 1913, č. 113, s. 9
Májové oslavy v Rusku. Z Petrohradu přichází
zpráva, že se oslav Svátku práce přes silný poli-
cejní nátlak zúčastnilo 125 000 dělníků.

20. května 1913, č. 116, s. 1
Londýn. Na dlouho očekávanou mírovou kon-
ferenci se dostavili všichni zástupci Turků
a balkánských států. Balkánský svaz přestal
existovat.

20. května 1913, č. 116, s. 4
Jablonecká ekonomická škola na svém výle-
tě navštívila letiště Johannistal u Berlína! Viděli
5 startů, přelet jednoplošníku Fokker do Döbe-
ritz a Etrichovu „Taube“ (Holubici). Přímo nad
nimi přeletěla vzducholoď Hansa. 

20. května 1913, č. 116, s. 9
Praktická módní novinka – náramkové ho-
dinky. Mnohé ženy pokládaly hodinky za zby-
tečné, ale teď změnily názor! Při sportování
vyhovuje kožený řemínek, ale k vycházkovým
šatům se nosí řetízkové náramky ze zlata, stříb-
ra nebo vykládané smaltem. Poslední novinkou
jsou úplně ploché platinové hodinky na úzkém
černém pásku ze sametu nebo hedvábí.

28. května 1913, č. 122, s. 5
Londýn. Proti kouření žen pronesl řeč polní
maršál lord Methner. Nejprve prý ženy kouřily
potají a ty, které kouřily veřejně, byly odsuzo-
vány. Nyní ženy a dívky kouří bez zábran všu-
de – a mnohé – zvláště ty starší – kouří dokon-
ce cigára a fajfku!

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Dlaskův statek v Dolánkách je součástí národo-
pisného oddělení turnovského muzea. Původní,
několikrát opravovaná stavba pochází z roku 1716.
U vrat nás vítá empírová socha Panny Marie z po-
čátku 19. století. Foto archiv Graphis

Jablonecké kulturní a informační centrum,
o. p. s., ve spolupráci s Muzeem Českého ráje
v Turnově zve rodiny s dětmi, nadšené turisty
a všechny milovníky našeho kraje na slav-
nostní otevření druhé části Naučné stezky Jany
a Josefa V. Scheybalových, které bude zahá-
jeno 18. května v 9.30 hodin pod rozhlednou
Kopanina ve výletní restauraci Na Vejpřeži. 

Naučná stezka nese jméno významných míst-
ních národopisců, jejichž odkaz daleko přesa-
huje hranice našeho kraje. Trasa stezky spoju-
je drsnější Jizerské hory s Českým rájem, kde
se rodily počátky jejich budoucí profesní dráhy.
Druhá část stezky měří 8 km a má 10 zastavení
poukazujících na místa historicky či krajinář-
sky zajímavá. Vede z Kopaniny přes Frýdštejn,
Ondříkovice a Vazovecké údolí do Dolánek u Tur-
nova. Odtud je dobré železniční spojení zpět do
Rychnova u Jablonce n. N. s návazností na
MHD do Jablonce. 

Trasa je nenáročná, je vhodná pro všechny
věkové kategorie a je značena symbolem nauč-

né stezky. Pro zájemce je připravena zdarma
brožurka stezky s mapkou a jednotlivými za-
staveními a upomínková mapka, která je k za-
koupení v turistickém informačním centru
v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových v Jab-
lonci. 

„V den slavnostního otevření bude od Domu
manželů Scheybalových vypraven dobový auto-
bus. Uvítáme, pokud poutníci přijdou v dobo-

vém oblečení z šatníku našich dědečků a babi-
ček. Poutnickou hůl s uzlíčkem na čerstvé
buchty si ale mohou děti vyrobit v první dílně
na trase, kde obdrží i nefalšovanou poutnickou
knížku na záznamy ze svého putování, kterou
předloží v cíli na Dlaskově statku v Dolánkách
u Turnova a za to získají odměnu,“ říká ředitel
JKIC, o. p. s., Roman Král. 

Účastníci si budou moci prohlédnout místní
expozici nebo si od 13, 14 a 15 hodin vyslech-
nout výklad ředitelky Muzea Českého ráje
v Turnově V. Jakouběové s názvem J. V. Schey-
bal a dokumentace lidového stavitelství. Celo-
denní program bude pokračovat v Muzeu Čes-
kého ráje v Turnově besedou v Kamenářském
domě na téma sbírky rodiny Scheybalových,
kterou povede od 17.30 hodin A. Kulíšková
v rámci místní muzejní noci. Následovat bude
divadelní pohádka a další bohatý program.

Bližší informace k akci najdete na webové
stránce www.jablonec.com, letácích a plaká-
tech. (end.rf)

Z Jizerských hor do Českého ráje

Nová expozice v Domě Scheybalových
Památník věnovaný životu a dílu manželů
Scheybalových, významných místních náro-
dopisců, přiláká návštěvníky k prohlídce
nové expozice. Ta bude otevřena od 23. květ-
na 2013 v podkroví Domu manželů Schey-
balových v Kostelní ulici v Jablonci.

Kromě krajinomaleb či dokumentačních kre-
seb J. V. Scheybala se návštěvníci prostřednic-
tvím zátiší seznámí s širokým záběrem činnos-
ti tohoto významného národopisce. Ať už se
jedná o lidovou kulturu, městský folklor, ilus-
trátorskou, dokumentační nebo sběratelskou

činnost, vždy byl autorovým zdrojem jeho hlu-
boký zájem a svědomité studium přístupného
materiálu. Tuto elementární touhu po vědění
znázorňuje srdce památníku – knihovna s vý-
běrem jeho knih. Záměrem Jabloneckého kul-
turního a informačního centra, o. p. s., je expo-
zici památníku doplňovat a dále rozvíjet. 

S novou expozicí bude zároveň zpřístupněna
i nově upravená farní zahrada přiléhající k domu.
S nástupem turistické sezony si mohou návštěv-
níci turistického informačního centra objednat
dobrou kávu, čaj nebo víno, přečíst denní tisk
nebo sami vyhledat informace na internetu. 
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Co nabízí Centrum 
sociálních služeb 
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.

Pestrý je květnový program čin-
ností připravených pro seniory. Ti
mohou vybírat ze široké škály na-
bídek: Herní dopoledne, trénink
kuželek, výlety, výcvik s turistic-
kými holemi, hudební odpoledne
s Jizerským triem, semináře
v rámci Akademie seniorů, kurzy
PC a trénování paměti. Mezi spo-
lečné akce, které se uskutečňují ve
spolupráci se seniory Liberce
a Frýdlantu, je na polovinu května
naplánována účast na Valdštejn-
ských slavnostech ve Frýdlantu.
Na konec měsíce je plánován tur-
naj v pétanque o věnec vuřtů
v Liberci.
Přihlášky do kurzů PC a trénování
paměti přijímá a podrobné infor-
mace o připravovaných akcích po-
dá Markéta Jeníčková, specialista
pro volnočasové aktivity, tel. 774
722 942, e-mail: marketa.jenicko-
va@centrumjablonec.cz

Jablonecký škrpál
Od 2. května do poloviny října or-
ganizuje CSS cyklus výletů pro se-

niory, jehož smyslem je zlepšit
zdravotní stav a kvalitu života se-
niorů. Účastníci budou mít na výběr
z dvanácti tras, kterých by měli
absolvovat alespoň 10 v celkovém
rozsahu 100 km. Přehled výletů
s upřesňujícími instrukcemi je
k dispozici v CSS nebo na webo-
vých stránkách www.centrumjab-
lonec.cz.

Trénování paměti
– kvíz
Cvičení na slovní zásobu, dlouho-
dobou paměť, koncentraci pozor-
nosti a logické myšlení. Na základě
analogie mezi první dvojicí slov
vymyslete analogické slovo ke tře-
tímu uvedenému slovu.

Lékař a sestra, 
ředitel a ……………

Buben a paličky, 
housle a ……………

Mazurka a Polsko, 
čardáš a …………… 

Obilí a chleba, 
chmel a ……………

Cirkus a manéž, 
divadlo a ……………

Autorka: Mgr. Jitka Suchá

Novinky z CSS
Středisko osobní hygieny v Jab-
lonci nabízí nově i perličkovou
koupel.

Kvalita sociálních služeb posky-
tovaných v Jablonci nad Nisou se
opět zvýšila díky otevření zrekon-
struovaných prostor Střediska
osobní hygieny v domě se zvlášt-
ním určením v ulici Palackého.
Jedná se o ambulantní sociální
službu, která nabízí kromě koupe-
le, také masáže a zvláštní místnost
je vyčleněna pro provoz pedikúry.
Tyto služby mohou využívat jak
uživatelé DZU, tak ostatní občané,
kteří mají s CSS uzavřenou smlou-
vu o poskytování základní péče.
Provozní doba SOH je ve všední
dny od 7.00 do 19.00 hodin, o ví-
kendech dle dohody.

Potřebné informace získáte u so-
ciální pracovnice Lucie Hudous-
kové, tel.: 720 559 203.

■ Z bloku seniorů
Vítání jara 
Koncem března se ve Spolkovém
domě sešli senioři, aby si připo-
mněli velikonoční tradice, na kte-
ré se v dnešní uspěchané době
trochu zapomíná. Také vynesli zi-
mu a přivítali jaro, které na sebe
letos dalo tak dlouho čekat.
Všichni se už na jaro těšili. S chu-
tí si zazpívali písničky o jaru
a slunci, které všichni tolik potře-
bujeme. 

(bs)

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů

7., 14., 21., 28. 5. /úterý/ 
10.00 hodin
Cvičení s Hankou

14. 5. /úterý/ 
Kittlův dům – výlet do Pěnčína

23. 5. /čtvrtek/ 10.00 hodin
České sklo měnilo svět 
– beseda s historikem a prohlídka
Muzea skla a bižuterie

Dia-club senior

7., 14., 21., 28. 5. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

10. 5. /pátek/ 15.00 hodin
Společné setkání členů klubu

31. 5. /pátek/
Sychrovské zahrady – výlet

Svaz důchodců ČR

8. 5. /středa/ 
Sváteční vycházka

14. 5. /úterý/ 14.30 hodin
Oslava svátku matek 
– ZUŠ Podhorská

15. 5. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy

16. 5. /čtvrtek/ 
Výlet do Broumova

22. 5. /středa/ 14.00 hodin
Hudba s tancem

29. 5. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

■ Aktivní věk

Foto archiv KJS

Ohlédnutí 

Nordic Walking
Nordic Walking je běžná chůze se
speciálními hůlkami a patří mezi
oblíbené pohybové aktivity senio-
rů. Zajišťuje ji Centrum sociálních
služeb (CSS) již od podzimu 2011.
Pomocí holí jsou namáhány svaly
celého těla a klouby dolních kon-
četin jsou odlehčeny. Jedná se
o velice příjemný druh pohybu,
který může vykonávat každý, i lidé
v pokročilém věku. 

Povelikonoční hop 
v Předláncích
Ve čtvrtek 4. dubna přijali senioři
z Jablonce n. N. pozvání starosty
Frýdlantu do Přádlánců u Frýdlan-
tu, kde pro ně a vrstevníky z Frýd-
lantu a Liberce bylo připraveno
posezení s folkovou kapelou FBand.
Jablonecké seniory doprovázel pri-
mátor města Petr Beitl a ředitelka
CSS Naďa Jozífková. 

Potravinová sbírka 
pro Naději
Koncem března se uskutečnila
v prostorách Spolkového domu
CSS velikonoční potravinová sbír-
ka pro Naději, o. s. Potravinovou
pomoc zorganizovali jablonečtí se-
nioři ve spolupráci s CSS. Pomoc
poskytlo přibližně 40 starších spo-
luobčanů, ale i maminky na ma-
teřské dovolené.

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

Senior plus
Nordic Walking Foto archiv CSS

Foto archiv KSK Foto archiv CSS

Řešení: ředitel asekretářka, housle
asmyčec, čardáš aMaďarsko,
chmel apivo, divadlo ajeviště

Foto archiv CSS – SOH
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Dvě zajímavé taneční akce jsou plánovány
na následující měsíce. První se uskuteční na
začátku května a jedná se o partnerské
představení Taneční školy DaM a MSV 04
Bautzen. Druhou akcí je tradiční letní dílna
pohybu, tance a rytmu – Léto tančí, která je
plánována na první červencový týden.

Ulice – Strasse 
Své síly na jeden večer spojí jablonecká Ta-
neční škola DaM a tanečníci z organizace MSV
04 Bautzen. A právě jejich společný taneční
projekt, který vznikl za finanční podpory
Euroregionu Nisa, nese název Ulice – Strasse. 

Do společného celovečerního představení
jsou zakomponovány dva technicky odlišné ta-
neční styly. Cílem autorky a choreografky Dany
Malé je předvést na jevišti život a pohyb lidí na
ulici kdekoli na světě. Diváci budou moci
zhlédnout různé charaktery, pocity a příběhy
lidí, které se odehrávají na ulici, např. v chore-
ografii s názvem Ženy, Zastávka, Manažeři,
Běh velkoměsta, Sen, Milenci atd… Na celém
programu obě taneční skupiny pracovaly od zá-
ří roku 2012 pod vedením choreografky Dany
Malé a Roxany a Delie Mihai. „Představení se

uskuteční 6. května 2013 v Městském divadle
v Jablonci nad Nisou, dopoledne proběhne ve-
řejná generální zkouška určená pro školy. 

Představení začíná v 11.30 hodin a vstupné je
zdarma. Třídní kolektivy stačí nahlásit na tel.
483 357 277, nebo na e-mail: svorcova@mesto-
jablonec.cz. Večerní představení, které začíná
v 18.00 hodin, je určené pro širokou veřejnost
a rovněž je vstup zdarma,“ láká diváky do se-
dadel městského divadla Monika Švorcová,
z oddělení školství, kultury a sportu MMJN.
Další dvě představení se uskuteční v Bautzenu
ve dnech 24. a 25. května 2013 u příležitosti
Budyšínských jarních slavností

Léto tančí 
Na začátek letošních prázdnin připravuje
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., 15.
ročník letní dílny pohybu, tance a rytmu Léto
tančí, který se uskuteční od pondělí 1. do so-
boty 6. července v rámci Projektu Jablonec
nad Nisou 2013. 

Tradiční začátek jabloneckých prázdnin opět
nabídne bohatý program jak pro účastníky díl-
ny, tak veřejnost. Dílna je otevřená všem věko-
vým kategoriím. Účastníci, kteří chtějí využít
zvýhodněného kurzovného, se mohou přihlásit
již nyní, a to nejdéle do 17. května 2013. 

Přihlásit se lze jak na celou dílnu, tak i na
jednotlivé semináře, které probíhají po celý
den. V odpoledních hodinách jsou pak seminá-
ře doplněny o tzv. lektorské programy, které
jsou určeny jak pro účastníky, tak i pro veřej-
nost. 

Sobotní večer patří tradičně společnému zá-
věrečnému vystoupení účastníků a lektorů, na
kterém předvedou, co se za celý týden naučili.
Léto tančí je pro všechny, kteří rádi tráví léto
aktivně. Podrobné informace a přihláška:
www.eurocentrumjablonec.cz/akce/leto-tanci

(red)

Taneční projekt a letní pohybová dílna

Se změnami politických zřízení se měnili také
obyvatelé radnice a její funkce. Z budovy, kte-
rá byla původně zamýšlená jako centrum po-
litického, společenského, kulturního a obchod-
ního života ve městě, se postupně stalo sídlo
městského a okresního národního výboru.

Nejprve zmizela kavárna s terasou v 1. patře,
poměrně dlouho své pozice hájila restaurace
a vinárna v suterénu, svůj statut si zachovalo
pouze kino, které však prošlo razantní promě-
nou. Za osmdesát let se rozrostla městská sprá-
va a interiéry se přizpůsobovaly novým potře-
bám. V duchu hesla vše hezké je třeba schovat,
protože je to známkou kapitalismu, se Winte-
rova architektura začala v sedmdesátých letech
ztrácet pod nánosem umakartových desek a je-
korů, mizel originální nábytek a výzdoba. Jak
ukázaly současné průzkumy, naštěstí se oprav-
du mnohé jen maskovalo.

Návrat k počátkům
Současné změny mají radnici dovést k původ-
nímu lesku se zachováním požadavků moder-
ního a vstřícného úřadu. Loni například Winte-
rova stavba zažila velké stěhování, které s sebou
přineslo také změny. 

„Některé prostory se nemalovaly více jak 15 let,
někde jsme měnili svítidla a koberce, částečně
i nábytek,“ říká tajemník magistrátu Marek Ře-
háček a dodává, že se stěhovalo od dubna do
července 2012 a šlo patrně o největší akci za po-
sledních deset let. 

„Přestěhovalo se celkem 103 pracovišť, vznik-
lo šest nových kanceláří, vymalovalo se celkem
6 000 m2 a celá chodba ve 4. podlaží. Položili jsme
cca 900 m2 koberců a cca 150 m2 linoleí. Ve 12 kan-
celářích jsme měnili hygienicky nevyhovující
osvětlení a upravovali elektroinstalaci.“ Vznikla
nová pokladna, archivy, některé nestabilní
příčky kanceláří ze 70. let zmizely a musely být
postavené znovu.

Ve znamení žluté
Nejvíce viditelnou změnou mimo nově natíra-
ných oken je v poslední době výmalba chodeb

a hal. Kromě bílé se na stěnách objevila také
žlutá. „Snažili jsme se navázat na staré okrové
odstíny objevené hluboko pod malbami, žlutá
barva je navíc příjemná a dává vyniknout me-
dově zbarvenému travertinu,“ vysvětluje tajem-
ník. Malovat se bude postupně až do konce le-
tošního roku.

Od přízemí do druhého patra je většinou na
chodbách původní velkoformátová dlažba ze
solnhofenského přírodního kamene, v menší
míře pak keramická dlažba. V některých chod-
bách je vysloužilé linoleum, jež by nové mělo
nahradit ve 3. a 4. patře ještě letos, v 1. a 2. pak
příští rok. „Málo se ví, že linoleum bylo na
mnoha podlahách původní krytinou z časů ar-
chitekta Wintera, odstín nově pokládaného li-
nolea pomohli vybrat pracovníci národního pa-
mátkového ústavu,“ uzavírá Řeháček. (jn)

■ Zajímavosti z historie
Kancelářské prostory úřadu a dalších měst-
ských institucí soustředil architekt Winter od 2.
do 4. poschodí. Jednotlivé místnosti přehledně
uspořádal v řadě za sebou do souvislých celků,
takže měly dost denního světla a byly dobře vět-
ratelné. 

Do administrativní části radnice se vcházelo
hlavním reprezentativním vstupem v jižním kříd-
le – masivními dubovými prosklenými dveřmi
rámovanými mohutným žulovým ostěním. 

Do prostor vstupní haly i na hlavní schodiště
navrhl Winter různá mosazná a bronzová
osvětlovadla, z nichž se zachoval jen zlomek.
Součástí projektu byla i sochařská výzdoba, jež
se však z úsporných důvodů realizovala jen mi-
nimálně.

Velká zasedací síň ve 2. patře, kde probíhají
zasedání zastupitelstva, byla nejreprezentativ-
nější administrativní částí nové radnice. Z obou
stran k ní přiléhají malé zasedací sály. Kromě
nich měla městská správa k dispozici ještě dvě
menší zasedací místnosti a 59 kanceláří.

V prvním patře byla městská pokladna, ve dru-
hém kanceláře starosty a ředitele úřadu, ve
druhém a třetím byly kanceláře vedoucích
úředníků, registratura a archiv, ve čtvrtém se
nacházela jednotlivá oddělení.

Kromě kanceláří byly v blízkosti vedlejšího
schodiště, které zajišťovalo samostatný přístup,
ve 3. poschodí dva byty 1 + 1, ve čtvrtém 1 + 2
a 1 + 4. Bydleli v nich domovník, správce, topič
a nájemce pohostinských podniků.

Na půdě radnice byly prádelny s žehlírnami
pro byty a komory pro personál pohostinství.
Velkou plochu sklepa zabíraly kotelna, sklady
koksu, elektrická rozvodna a další zařízení.

Přesně 5 123 m3 zabíralo 12 moderně zaříze-
ných obchodů se sklady, které lemovaly radni-
ci ze tří stran. Přes velký sklon terénu je doká-
zal architekt Winter umístit všechny v úrovni
ulice. Mezi nájemci byli v době zahájení provo-
zu radnice například firmy Meinl, optika Kolbe,
Městské energetické podniky nebo kadeřnictví
Heidrich.

Zdroj: Jablonecká radnice 1931–1933 – Příběh
stavby architekta Karla Wintera: J. Strnad,
Z. Lukeš, J. Křížek, J. Jaros.

Různá historická období – odlišné požadavky
■ Jablonecká radnice slaví 80 let

Foto DaM

6. července 1931
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Najdete nás na
Facebooku

Milé děti, 

je tu květen – měsíc, ve kterém slaví svátek všechny maminky. Tak na
to nezapomeňte a dejte té své velkou pusu! A aby tatínkové nepřišli
zkrátka, další malování bude patřit právě jim. Téma je: Co všechno
umí táta. Za obrázky maminek z minulého měsíce vám moc děkuji,
povedly se! Teď mi můžete posílat obrázky tatínků. Už se moc těším.

Váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Jaká je moje maminka“
Terezka Dvořanová, 6,5 let, Žlutá mateřská škola, Jugoslávská 13
Petr Niederle, 5,5 let, MŠ Čtyřlístek, Švédská 14
Nella Pražáková, 5 let, MŠ Pohoda, Tichá 19
Vendulka Lahodová, 6 let, MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10
Verunka Kloubková, 3 roky, MŠ Na Kopečku, V. Nezvala 12

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Co všechno umí táta“ očekáváme do
úterý 14. května na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na ad-
rese redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jablo-
neckého měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na
obálku napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Co všechno umí táta. K malování si můžete zazpívat písničku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Dělání, dělání. 

Terezka Dvořanová

Petr Niederle Nella Pražáková Vendulka Lahodová Verunka Kloubková
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Znáte ABB s. r. o., Elektro-Praga, jejíž sídlo stojí na kopci
v Jabloneckých Pasekách? Asi ano, stejně jako vaši rodiče, pra-
rodiče a celá pokolení jabloneckých občanů. Vždyť společnost slaví
již 145 let od svého založení. Po celou dobu je součástí Jablonce
a života jeho obyvatel, z nichž zde řada pracuje, či pracovala. Takto
dlouhá a úspěšná tradice je v dnešní moderní a rychlé době, kdy
firmy vznikají a zanikají a historie se píše spíše na roky než na staletí,
velkou výjimkou. Zákazníci se zde mohou opřít o léty prověřenou
kvalitu a servis. 

A jak se psala tato tradice? 
Počátek je v roce 1868, kdy elektřina byla téměř neznámou a v Jab-
lonci založili pánové Kramer a Löbl svoji firmu. Zaměřovali se na
skleněné výrobky a poté na lustry složené ze skleněných ověsů. Na
přelomu 19. a 20. století se začala firma specializovat i na drobný
elektroinstalační materiál. Po první světové válce byla výroba svítidel
zastavena a firma se zaměřila pouze na elektroinstalační materiál.
Držela krok s rozvojem techniky, takže na trh přicházela se stále mo-
dernějšími výrobky. Ve třicátých letech firma přišla s úplnou novinkou
– namísto izolačních dílů z keramiky použila výlisky z bakelitu, což
se ukázalo jako prozíravé řešení. Firma Kramer & Löbl získala znač-
ný náskok před konkurencí, své výrobky úspěšně exportovala a v teh-
dejším Československu si udržovala téměř dominantní tržní podíl. 

Druhá světová válka znamenala konfiskaci podniku – majetek
přešel do rukou německého obchodníka z Liberce, Hanse Büllmanna.
V roce 1940 byla zrušena civilní výroba a vše bylo podřízeno váleč-
nému průmyslu. Po válce byla firma už od srpna 1945 schopna opět
vyrábět elektroinstalační materiál. 

V roce 1946 byl podnik znárodněn. Firma Kramer & Löbl se
stala národním podnikem Elektro-Praga Jablonec nad Nisou a mono-
polním výrobcem v celém tehdejším Československu. Podnik se dále
rozvíjel a výroba se zvyšovala, vznikla zde i vlastní vývojová kance-
lář. K základním výrobkům patřily domovní spínače, spínače pro spotře-
biče, objímky žárovek, mikrospínače, zásuvky a vidlice atd. 

Po listopadu 1989 došlo k privatizaci a v roce 1993 se
Elektro-Praga n. p. stal součástí ABB. A zde přichází vlastně druhé vý-
ročí – již 20 let pod křídly ABB – přední světové firmy poskytující tech-
nologie pro energetiku a automatizaci se 145 000 zaměstnanci ve
více než 100 zemích světa.

Za těchto 20 let prošla ABB s. r. o., Elektro-Praga význam-
nou modernizací v oblasti výroby. Byly instalovány automa-
tické a robotické výrobní linky. Změnila se i tvář historického sídla,
okolních parkových úprav a vybudovalo se zákaznické školicí
centrum. Na trh bylo uvedeno mnoho nových výrobků elektroinsta-
lačního materiálu. Ke klíčovým patří design Tango®, který předsta-
vuje standard v ČR, ale i 12 dalších designových řad a výrobky pro
komfort a úspory v oblasti instalační elektroniky, či inteligentní
elektroinstalace. 

I do budoucna plánuje ABB s. r. o., Elektro-Praga úspěšně
navazovat na předválečnou i současnou pozici nejvýznamnějšího
dodavatele domovního elektroinstalačního materiálu v ČR a být per-
spektivním zaměstnavatelem. Společnost má velký zájem na prospe-
ritě celého regionu s důrazem na přístup k životnímu prostředí, úspo-
rám energií a sociální zodpovědnost.

Chcete si prohlédnout největší výrobu vypínačů a zásuvek ČR? 

Zveme Vás na Den otevfien˘ch dvefií
v ABB s. r. o., Elektro-Praga pro širokou veřejnost.

Sobota 15. 6. 2013 
Informace a rezervace ãasu prohlídky na 
www.otevrenedvere.cz 
Těšíme se na Vás.

ABB, tradice patfiící k na‰emu mûstu
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• Autoservis, pneuservis, prodej náhr. dílÛ, 
ãi‰tûní interiérÛ a exteriérÛ vozidel, 

odtah vozidel, autopÛjãovna.
• Opravy osobních, dodávkov˘ch, off road 

a mal˘ch nákladních automobilÛ. 
• Zdarma uskladnûní va‰ich pneu.

• Rychloservis, zaji‰tûní STK, 
mechanické opravy vozidel, opravy v˘fukÛ, 

v˘mûny provozních kapalin, 
zimní asistence – startování, rozmrazování.

• ZapÛjãení náhradního vozidla, 
odvoz do místa bydli‰tû. 

––––––––––––––––––––––––––––––
Nová Ves nad Nisou 456, na koneãné mûstského 
autobusu odboãte na Luãany, po 80 m je ná‰ servis.

servis@autocentrumnisa.cz
tel. 602 404 826, 607 489 882
Nyní zavádûcí cena 250,–/hod. 

Autocentrum Nisa s.r.o.

www.autocentrumnisa.cz

Technické sluÏby Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Ceník materiálů ze skladů TSJ, s. r. o.

P Í S E K
Ceny Ceny 
bez DPH s DPH

• písek malÈák, betoÀák pfii odbûru do 3 t 413 Kã/t 500 Kã/t
• písek malÈák, betoÀák pfii odbûru 3–8 t 331 Kã/t 400 Kã/t
• písek malÈák, betoÀák pfii odbûru nad 8 t 310 Kã/t 375 Kã/t
Uvedené ceny písku jsou včetně dovozu po Jablonci nad Nisou do 10 km.

objednavky@tsj.cz nebo tel.: 483 369 928 p. Marek, ing. Pokorný, 775 790 385 p. Salaba

www.tsj.czkompletní ceník 
vãetnû kameniva 

EDUCA – vzdûlávací centrum
JAZYKOVÉ KURZY 

– 50% sleva na volná místa 
v otevfien˘ch kurzech
Letní jazykové kurzy 

POâÍTAâE – 13. 5.–21. 5. 
Základy obsluhy PC
KURZ ÚâETNICTVÍ: 

20. 5.–14. 6. Intenzivní kurz úãetnictví 
Pfiipravujeme kurz Mzdové úãetnictví 

483 318 621, 602 505 288 
info@educa-jbc.cz, www.educa-jbc.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2013
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance
pro mládeÏ a dospûlé pfiijímáme 

neustále na internetov˘ch stránkách 
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme na telefonu:

603 512 887

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
DVE¤E vnitfiní, vchodové i bezpeãnostní. 

Stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
AKCE KVùTEN: sleva na PROTIPOÎÁRNÍ 

A BEZPEâNOSTNÍ dvefie, vnitfiní od 690 Kã, 
+ SLEVY NA OBLOÎKY, DVE¤E A KOVÁNÍ.

Heslo akce: levnûji neÏ jinde! 
Profi v˘fiez zárubní.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!
âESKÁ OKNA:

dfievo, plast, hliník – SLEVA 40 %
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí 

– byty, nebytové prostory, rodinné 
a bytové domy, chaty, chalupy, pozemky.

tel.: 724 953 484, 
www.kopacikova.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

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE
zamûfiené na opravy a úpravy 

dle poÏadavkÛ zákazníka. 
Napfi. opravy komínÛ, 

údrÏba budov, bytÛ, rodinn˘ch domkÛ, 
chalup a garáÏí. Opravy fasád a fasádní 

nátûry, v˘malba bytÛ i nebytov˘ch 
a spoleãn˘ch prostor 

vãetnû úklidov˘ch prací.
Pro soukromé osoby, 

spoleãenství vlastníkÛ, druÏstva atp. 
BliÏ‰í info na tel.: 732 570 702

e-mail: reslvladislav@seznam.cz

POTù·TE SVOJE TùLO, 
POHLAëTE SVÉ CHUËOVÉ BU≈KY. 

Profesionální masérské kurzy: 
– klasické masáÏe – 4. 5., 9 h, 

– pfii bolestech hlavy 
a krãní pátefie – 25. 5., 9 h

Kurzy vafiení pro laiky i poÏitkáfie: 
– staroanglická kuchynû – 11. 5., 11 h, 

– italská kuchynû – 18. 5., 11 h, 
– ryby a dary mofie – 1. 6., 11 h, 

– vafiení pro dûti – 2. 6.,10 h
Kurz líãení „Sama sobû vizáÏistkou“ 

26. 5., 10 h,certifikát, Lenka Havrdová, DiS. 
info@studiofit.cz

POSPÍCHAL, s. r. o.
Prodáváme: palubky, podlahová prkna,

plovoucí podlahy, obkladové panely,
dfievûné li‰ty, prahy,

nábytek z masivu, postele, matrace, 
skfiínû, komody, Ïidle a stoly.

Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou
tel: 483 310 880

e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz
www.pospichal-strechy.cz

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s. r. o.
nabízí:

– jednorázové i pravidelné úklidy kanceláfií,
penzionÛ, bytÛ atd.

– profesionální hloubkové ãi‰tûní ãalounûného
nábytku, kobercÛ a sedacích souprav

– mytí oken
– ãi‰tûni interiérÛ vozÛ osobních 

i uÏitkov˘ch, autobusÛ atd.
– sekání trávy, úklid snûhu

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
Kontakt: 776 593 264, 
e-mail: info@rekra.cz

NAJLA ORIENTÁLNÍ STUDIO S TRADICÍ
www.brisnitancejablonec.cz 

NOVù 5 PRO efektivní posilování 
NOVù Skupina pro Ïeny 

– meditace – proÏitkové techniky 
CVIâENÍ TùHULEK 

kaÏdou stfiedu 18.30–19.30 h 
objednávky: 737 866 455 

CVIâENÍ KOJENCÒ 3–10 mûs. 
stfiedy 10.30–11.30 h 

objednávky: 775 081 124 

PORADENSTVÍ V AUTOPATII 
v centru Jablonce n. Nisou.

Jednoduchá a úãinná samoléãba.
KaÏd˘ v sobû nosíme svÛj lék.
www.autopatiejablonec.cz, 

737 545 801
www.marketavajskebrova.cz, 

605 414 819

METODA RU· 
(Rychlá, Úãinná zmûna Skuteãnosti)

je jednoduchá, praktická, 
emocionálnû

odblokovací metoda 
s trval˘mi v˘sledky 

vhodná pro ‰irokou vefiejnost. 
¤e‰í nepfiíjemné pocity ze situací, 

které ubírají energii a psychickou pohodu. 
Pavlína RÁLI·OVÁ

603 340 491
Janáãkova 15, 

Jablonec nad Nisou
e-mail: pavlina.ralisova@centrum.cz

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV,
prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz, 
tel.: 604 503 848

NISALAK, s. r. o., JELÍNEK MILOSLAV
malby, nátûry, zednictví, obklady,
sádrokarton, vodo a elektro práce

e-mail: nisalak@email.cz
tel: 603 157 944, www.nisalak.eu 

AUTODOPRAVA SVOBODA TRANSPORT
Jablonec nad Nisou:

– mezinárodní a vnitrostátní 
doprava a sluÏby

– expresní dodávková doprava 
do 1,5 t – 18 cbm

– stûhování
tel: 483 722 221, 724 025 721

e-mail: svoboda.transport@centrum.cz

ZAJISTÍM STAVEBNÍ POVOLENÍ
pro jakoukoli stavbu, rekonstrukci 

ãi pfiístavbu vãetnû pfiípojek, 
pfiípadnû i pro legalizaci ãerné stavby. 

Vãetnû ve‰ker˘ch podkladÛ 
i projektové dokumentace. 

e-mail: bukinacom@seznam.cz
tel. 606 068 292

PIANO – SERVIS
Opravíme, naladíme, vyãistíme, poradíme.

http://ladeni-opravy-klaviru.webnode.cz
e-mail: klavíry.kadlec@seznam.cz

tel.: Vodafone 608 004 448; 
O2 606 383 471

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
!!! jsme brzdové centrum ATE 

= certifikovan˘ specialista na brzdy
– bezkonkurenãní ceny na zn. ATE!!! 

montujeme i jiné znaãky brzd (BARUM,
BOSCH, FERODO…)

– také za super ceny!!! 
na‰e pfiednosti: profesionalita,

poctivost, záruky, potfiebné náfiadí, pfiístroje
a PC programy,

vozy parkujeme v hlídaném prostoru
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

CESTA ÎENY
ProÏitkové semináfie, 

 pohybové meditace, 
 metody sebepoznávání.

BliÏ‰í info: www.cantara.cz

JAN REJSEK – PODLAHY
Vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec n. N.

(u PNEU Hnídek)
Vinylové dílce: EXPONA, MODULEO,

THERMOFIX, DESIGN LINE, CONCEPT LINE, 
PROJECT FLOOR. Moderní materiál, 

zajímavé vzory, tichá a odolná podlaha,
snadná údrÏba, opravitelná.

www.rejsek-podlahy.cz 
mobil: 724 119 523

JJMALBY 
Malování obrazÛ na zeì a portrétÛ. 

Zpfiíjemníme kaÏdou restauraci, dûtsk˘ pokoj 
a jiné interiéry i exteriéry. 

Na zeì i na papír namalujeme va‰e portréty, 
celebrity, krajinu, zvífiátka a jiné motivy. 

e-mail: radekjerman@seznam.cz
mob: 607 193 398, 606 500 431 

www.malby-portrety.cz 

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

•
e-mail: fricova@mestojablonec.cz 
Tel.: 483 357 185, mobil: 775 371 889 

Radnice –> 1. patro –> 131
Mírové náměstí 19 

466 01 Jablonec nad Nisou
•

Chcete opravdu mluvit,
mluvit anglicky?

Pfiijìte na bezplatnou 
ukázkovou hodinu 14. 5. 
nebo 28. 5. od 17.30.

LITE Jablonec 
Komenského 33
Tel.: 739 611 714
www.lite.cz
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

>  nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

>  cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
>  sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz

➧ zabezpeãovací 
a kamerové systémy

➧ kamerová 
a televizní technika 
➧ poãítaãov˘ servis 
➧ elektroinstalace, 

revize
➧ hromosvody, revize

604 215 868
www.kpsystem.cz
Pfii pfiedloÏení tohoto kupónu 
10 % sleva na práci.

KPsystem

KPsystem

✄

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií (od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro náv‰tûvy) 

• Zabezpeãení kanceláfií
• Nízké ceny nájemného (800 Kã/m2 za rok + sluÏby)

www.jakob.cz
tel. 603 161 915, 732 108 472

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

Nabízíme 

VOLNÉ PROSTORY 
K PRONÁJMU 

v centru Jablonce nad Nisou

• Novû zrekonstruované nebytové
prostory vã. pfiíslu‰enství 

– vhodné pro lékafie, 
sluÏby i kanceláfie

• GaráÏe
BliÏ‰í informace: Petra Brunnerová 
tel. 483 310 885 nebo 602 626 169 

e-mail: brunnerova@medsix.cz

Poliklinika I
Po‰tovní 2428/8
Jablonec nad Nisou

Den otevfien˘ch dvefií
ãtvrtek 16. kvûtna 2013 10–19 hodin

Ukázkový den našich služeb, 
které vám představíme osobně. 
– vybrané služby zdarma 
– akční ceny 
– slevy 

Zdarma pro vás: Volně přístupné prostory včetně wellness, ochutnávky 
chutných zdravých dobrot, odborné besedy a terapie po celý den, 
ukázky cvičení jógy, břišních tanců, poradenství alternativní medicíny. 

Podrobný program na www.studiofit.cz 
Přijďte ochutnat naše služby! • Volejte 773 485 800 
nebo pište na info@studiofit.cz. • Jsme na Facebooku. 

STUDIO FIT • nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N. • www.studiofit.cz


