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Podívejte se, jak je tady hezky
Jsou za námi setkání s občany města. Jedná se
o zajímavou zkušenost. Někdy to zkuste, nechat
si dobrovolně vynadat před lidmi za něco, co
můžete velmi těžko ovlivnit. 

Třeba nějakého nepořádníka, který odloží prá-
vě u vaší popelnice, co ho napadne, až tam vy-
roste skládka. Není vaše, není ani naše, je tedy
města. Kdo je město? My? Vy? Nebo snad ti druzí?
Čí je ta cesta, ten chodník, ten strom, čí je řeka,
čí je vzduch? Co bylo dřív: vejce, nebo slepice?
Je Bůh, anebo není? Stále hledáme odpovědi. Ži-
vot je hledání, říká jedna reklama. Něco na tom
je. Nestěžuju si, baví mě to, hledat odpovědi
a občas si nechat vynadat.

Setkávali jsme se s tím, že si myslíte, že právě
na vás v Pasekách, v Proseči, v Rýnovicích, na
Žižkáči… zapomínáme, že právě vašimi problé-
my se nezabýváme. Je to tak, že každá mince má
dvě strany, na každý problém existují různé
úhly pohledu a to, co se vám zdá důležité a zce-
la jasné, už při pohledu z druhého konce města
tak důležité není. Naší povinností na radnici je,
snažit se posuzovat všechno ze všech možných
a nejlépe i nemožných úhlů, zodpovědně vyhod-
nocovat s ohledem na budoucnost, přítomnost
a často i minulost a nacházet řešení, o kterých

víme, že se nikdy nebudou zamlouvat všem.
Koupě teplárny je důležitá pro lidi, kteří bydlí
v paneláku na sídlišti a každý měsíc bojují se
složenkou za teplo. 

Pokud bydlíte v domku, prostě si buď zatopíte,
nebo ne a koupě teplárny vás příliš nezajímá. Po-
kud jste si koupili byt za cenu obvyklou na trhu,
zdá se vám nemyslitelné, že si nájemníci stěžu-
jí, že město chce za 3+1 jenom 300 tisíc. 

Pokud jsou výtluky zrovna v té vaší ulici, kde
je deset rodinných domů, špatně se nám vysvět-
luje, že musíme opravit komunikace, po kterých
projedou denně stovky aut. Každý jeden z vás
může pak přijít a říct: Kdybyste byty neprodávali
lacino, nemusíte těžko hledat peníze na opravy
právě té naší ulice. A měli byste možná pravdu.
Zkusme se ale vždycky na všechno podívat ses-
hora, zleva i zprava, aniž bychom se na někoho
dívali svrchu. 

V červnu nás snad konečně čeká teplo, možná
i léto. Třináctého se koná Den IZS, nechte se tře-
ba hasiči vyvézt na plošině vysoko nad koruny
stromů a podívejte se shora, jak je v Jablonci
hezky. 

Miloš Vele, 
náměstek primátora
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Zastupitelstvo rozhodlo, že prodej objektů
bude realizován formou družstva. Město tak
bude prodávat celé domy, ve kterých by ne-
měly zůstat neprodané byty, jak se to v mi-
nulosti několikrát stalo, když byly bytové
jednotky prodávány samostatně. 

„Koupě celého objektu formou družstva dává
obyvatelům domu možnost nakládat i s neob-
sazenými bytovými jednotkami a řešit případné
úpravy v domě samostatně. V minulosti, kdy
byly prodávány jednotlivé byty, docházelo k si-
tuaci, kdy se neprodal jeden či dva byty v ob-
jektu. Tyto případy řeší město dosud. Má tedy
zájem prodat celé objekty tak, aby se neopako-
val stav minulých let. Zatím čekáme na vyjád-

ření nájemníků se zájmem o koupi objektu, tzn.,
jestli na výzvu kladně odpoví 60 % oprávně-
ných osob,“ upozorňuje Vele.

Objekty k prodeji
Na podzim roku 2012 zastupitelstvo města nově
zařadilo do privatizace objekty v ulicích Po-
břežní 19, 21, Palackého 40, 42, Na Vršku 10, Na
Vršku 16, Liberecká 23–29, Podhorská 16a, 18,
Podzimní 54 a Skelná 12. „V současné době již
byly nabídnuty k prodeji objekty Pobřežní 19,
21 a Palackého 40, 42, Na Vršku 10 a Na Vršku
16,“ provádí výčet domů, které si mohou ná-
jemníci formou družstva koupit, Libuše Paví-
zová, vedoucí oddělení majetkoprávního. 

Výzva k vyjádření
V dubnu a květnu tohoto roku byl každému
z nájemců, který není dlužníkem vůči městu,
zaslán dopis – VÝZVA K VYJÁDŘENÍ KOUPĚ
OBJEKTU FORMOU DRUŽSTVA – společně
s NÁVRATKOU. „Po obdržení výzvy má každý
nájemce lhůtu jeden měsíc k vyjádření zájmu
o koupi objektu,“ upozorňuje Pavízová.

S nájemníky jednotlivých objektů určených
k prodeji, kteří si již výzvy převzali, se ve velké
zasedací místnosti radnice uskutečnila první
jednání. „Všichni měli možnost zeptat se na
problematiku prodeje a ze strany zaměstnanců
magistrátu byly podávány konkrétní informace
k prodeji objektů i jejich technickém stavu,“
vysvětluje náměstek primátora.

Cena se zdá vysoká
Nájemci, kteří obdrželi výzvy s nabídkou k odkou-
pení objektů, projevili na setkáních nesouhlas

s výší kupní ceny. „Proto jim bylo doporučeno,
aby zaslali své žádosti o snížení kupní ceny s tím,
že jejich žádost musí být předložena k projed-
nání zastupitelstvu města, které jako jediné
může o jejich žádosti rozhodnout,“ vysvětluje
postup, jak lze ceny bytů rozporovat, Pavízová.

„Nájemníkům objektů, kteří doručili žádosti
o snížení kupní ceny, byla pozastavena jedno-
měsíční lhůta k vyjádření ke koupi objektu
s tím, že bude obnovena poté, co bude v zastu-
pitelstvu města o jejich žádosti rozhodnuto.
O dalších krocích budou nájemníci písemně in-
formováni,“ doplňuje Miloš Vele.

Odhad podle celostátně platné vyhlášky
Ceny bytů stanoví soudní znalec. Nejsou zohled-
ňovány stavební úpravy provedené na vlastní
náklady uživatele bytu. Způsob ocenění je po-
rovnávací a zohledňuje 3 základní kategorie –
situace na trhu s nemovitostmi, polohu a vyba-
vení bytu i celého domu. 

Velmi diskutované téma
Otázka prodeje bytů po zahájení privatizace by-
la vždy hodně diskutovaná po všech stránkách,
ať už se to týkalo počtu privatizovaných bytů
nebo objektů, které byly do privatizace zařaze-
ny a v neposlední řadě vždy prošly diskusí
i kupní ceny. 

„V současné době jsme vyšli potencionálním
zájemcům o koupi bytů vstříc a ačkoli cena sta-
novená soudním znalcem je na základě usne-
sení zastupitelů z 22. 11. 2012 ještě násobena
koeficientem 0,5, tedy o polovinu nižší než ce-
na znaleckého posudku, vstoupili jsme do jed-
nání o případné slevě,“ informuje o vstřícnosti
představitelů města vůči nájemníkům Vele.

Privatizace bude pokračovat
Na podzim letošního roku obdrží výzvy k vyjá-
dření o koupi objektů nájemci bytů v objektech
Liberecká 23–29, Podhorská 16a, 18, Podzim-
ní 54 a Skelná 12. (end)

První fáze prodeje bytů 
odstartovala

Tři sta bytových jednotek plánuje prodat statutární město Jablonec
nad Nisou v různých lokalitách města. „Při privatizaci, kterou jsme
začali na podzim loňského roku, postupujeme podle platné
Metodiky prodeje bytů,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.

Seznam objektů, jejichž privatizace
je připravována:

Objekt č. o. č. p.
Liberecká 23 3507
Liberecká 25 3508
Liberecká 27 3509
Liberecká 29 3510
Na Vršku 10 3855
Na Vršku 16 3763
Palackého 40 3766
Palackého 42 3767
Podhorská 16a 378
Podhorská 18 2127
Skelná 12 1381
Pobřežní 19 3918
Pobřežní 21 3919
Podzimní 54 1674

Celkem 312 bytů

Foto 3 x Miroslav Gorčík
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Vzhledem k tomu, že situace v Jablonecké tep-
lárenské, a. s., má v blízké době naději na změ-
nu a vidina, že se situace s teplárenstvím
v Jablonci nad Nisou zlepší, nabývá stále kon-
krétnější obrysy, přinášíme vám krátkou reka-
pitulaci téměř dvouletého úsilí o vyřešení otáz-
ky teplárenství ve prospěch obyvatel města.

Září 2011
MVV předkládá svůj návrh revitalizace CZT, kte-
rá předpokládá investice ve výši 300 milionů ko-
run a týká se 2/3 soustavy. Součástí projektu byl
i příslib 120 milionů evropské dotace. Revitalizací
by mělo dojít ke snížení ceny za GJ o 60 Kč. Spuš-
tění celého projektu bylo podmíněno změnami ak-
cionářské smlouvy, které by vedly k úplné ztrátě
vlivu města jako akcionáře na chod JTR, a. s.

Prosinec 2011
Město odmítá další zdražování
Média se plnila zprávami, že lidé v Jablonci platí
za teplo nejvíc v celé republice. „Nechceme další
zdražování tepla a máme zájem na zachování sou-
stavy centrálního zásobování teplem. Zároveň
jsme si vědomi toho, že současný stav CZT je za-
staralý a ekonomicky nevýhodný a musí co nej-
rychleji dojít k jeho technologické transformaci ať
už způsobem prezentovaným v projektu Revi-
talizace CZT, připraveným společností JTR, a. s.,
nebo jinak,“ řekl tehdy Petr Beitl. 

Akcionáři JTR se opět neshodli v základních ry-
sech budoucnosti soustavy – zda je důležitější udr-
žet obvyklou míru zisku bez ohledu na udržitel-
nost soustavy, nebo držet cenu a hledat jiná řešení,
která by snížila teplené ztráty i náklady na provo-
zování celého systému. Zastupitelé se usnesli, že
podpoří soustavu centrálního zásobování teplem,
která bude dlouhodobě udržitelná a ekonomicky
konkurenceschopná. Zároveň deklarovali, že si u-
vědomují nutnost provedení technologické trans-
formace celé soustavy a nebrání se revitalizaci,
kterou navrhuje MVV. Jasně se ale vyjádřili, že ne-
souhlasí s tím, že by mělo dojít k oslabení či vlivu
města na rozhodování o ceně tepla. Usnesením po-
věřili primátora, aby v případě nedohody zahájil
jednání vedoucí k odkupu většinového podílu ve
společnosti.

19 hlasů pro, proti bylo 8 hlasů

Březen 2012 a duben 2012
Usilujeme o dohodu s MVV
Na jaře roku 2012 město Jablonec stále drželo svůj
postoj, který spočíval ve snaze o udržení soustavy
CZT a ve snaze zabránit růstu cen tepla a rozděle-
ní zisku. Rozdělovat zisk bez dořešení koncepce
fungování společnosti město nepovažovalo za
vhodné. Zástupci města v představenstvu navrho-
vali ponechat zisk ve společnosti a využít ho jako
rezervu pro Revitalizaci soustavy CZT.

Projekt Revitalizace CZT je ale ze strany druhé-
ho akcionáře podmíněn změnou stanov společnos-
ti. Město jako minoritní akcionář, má a v každém
případě si chce zachovat právo zablokovat růst ce-
ny tepla.

Projekt revitalizace byl na valné hromadě spo-
lečnosti předložen již dvakrát a vždy byl zástupci
města odmítnut z důvodu pro město omezující
podmínky realizace.

Statutární město Jablonec znovu deklaruje, že
projekt Revitalizace CZT rozhodně neodmítá, nic-
méně nehodlá přistoupit na podmínky, které by o-
slabily vliv města ve společnosti.

Květen 2012
Město si nechává vypracovat odborné posudky
V květnu 2012 se oba akcionáři dohodli, že necha-
jí ocenit podíl většinového akcionáře společnosti
MVV v JTR, a. s., nezávislou oceňovací společností
TACOMA. Zároveň si město nechává od společnos-
ti Enviros zpracovat Návrh variant budoucího zá-
sobování města teplem a řešení soustavy centrální-
ho zásobování teplem. „Lze očekávat, že jednání
v rámci společnosti JTR, a. s., budou vedena na
velmi odborné úrovni. Potřebujeme se opírat o od-
borníky na danou problematiku, ať už jde o práv-
níky či odborníky v oboru teplárenství. Důležitá

jsou pro nás také variantní řešení strategie zásobo-
vání města teplem,“ vysvětluje primátor Beitl, proč
město také uzavřelo smlouvy s renomovanou ad-
vokátní kanceláří. 

Červen 2012
Průlom: MVV nabídla městu svůj podíl v JTR
Do kanceláře primátora byla doručena nabídka
většinového vlastníka MVV Energie CZ, a. s., k od-
kupu majetkového podílu společnosti MVV ve spo-
lečnosti JTR, a. s., za 268 milionů korun.

Svůj většinový podíl nabídla MVV městu s tím, že
k odkupu akcií lze využít řádově 20 milionů zisku
nakumulovaného ve společnosti. Dále MVV navr-
hovala snížit základní kapitál společnosti na 150
milionů a tyto peníze k odkupu rovněž použít.
O nabídce zastupitelé rozhodnou na mimořádném
zasedání.

Červenec 2012
V červenci bylo svoláno jednání politických klubů
zastupitelstva města, jejich zástupci vyslovili pod-
poru záměru odkupu většinového podílu s tím, že
rámec pro cenu podílu by se měl pohybovat na
úrovni průměru znaleckých posudků ocenění spo-
lečnosti JTR.

Září 2012
Zastupitelé mají zájem odkoupit podíl MVV
Zastupitelstvo svým usnesením schválilo záměr
statutárního města Jablonec nad Nisou převzít pl-
nou kontrolu nad společností JTR, a. s., odkupem
akciového podílu ve výši 65,78 %. Rozhodnutí bylo
složité a všichni si uvědomovali jeho historický vý-
znam. 23 hlasů bylo pro, 3 hlasy se zdržely, proti
nebyl nikdo.

Primátor byl zastupiteli pověřen pokračovat ve
vyjednávání co nejvýhodnějších podmínek pro
město a usilovat o snížení kupní ceny akcií JTR, a. s.,
ve vlastnictví MVV Energie CZ, a. s.

Podzim 2012
Výběrová řízení na úvěr pro odkoupení akcií
V říjnu bylo vyhlášeno druhé výběrové řízení na
poskytnutí 100milionového úvěru na nákup větši-
nového podílu. Poprvé bylo výběrové řízení vyhlá-
šeno 30. 8. 2012, bohužel se přihlásil pouze jeden
zájemce a dle zákona o veřejných zakázkách mu-
selo být výběrové řízení zrušeno. Druhé výběrové
řízení dopadlo se stejným výsledkem. 

Ve společnosti JTR, a.s., nyní dochází k posouze-
ní ekonomického stavu společnosti, tzv. procesu
Due Diligence. Dosud byla společnost vždy prově-
řována jen z účetního hlediska prostřednictvím
auditora. Komplexní zpráva o ekonomickém
a právním stavu nikdy pro město zpracována ne-
byla.

„Současně pracujeme na nejdůležitějším doku-
mentu, kterým je smlouva o prodeji akcií. Celý
proces je mimořádně složitý a náročný, ale pokud
chceme udržet řešení ve svých rukou, musíme tou-
to trnitou cestou projít,“ dodává Beitl.

Prosinec 2012
ZM schválilo variantu řešení soustavy CZT
Zastupitelům byly předloženy varianty řešení sou-
stavy centrálního zásobování teplem (CZT), který
pro město zpracovala společnost Enviros, s. r. o.
Zastupiteli zvolená varianta spočívá v řízeném
rozpadu CZT, vybudování devíti samostatných
okruhů s dvaceti blokovými kotelnami po městě

a postupnou modernizací celé sítě za účelem dosa-
žení konkurenceschopných cen.

Zima 2013
Město čelí arbitrážní žalobě
Na město byla uvalena rozhodčí žaloba o 83 407 140
Kč s příslušenstvím. Spor ve věci stanovení údajné
škody, kterou měli způsobit někteří členové před-
stavenstva JTR z titulu porušení péče řádného hos-
podáře je vedený u Rozhodčího soudu při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR na
základě žaloby MVV Energie CZ, a.s.

Březen 2013
Rada města zřídila Komisi pro řešení zásobování
města teplem. Její členové mají za úkol se zabývat 
• návrhem revitalizace systému CZT
• arbitrážní žalobou
• aktuálními provozními a legislativními problémy

JTR, a.s.
• odkupem akciového podílu
Složení komise: Petr Beitl, ODS – předseda; Soňa
Paukrtová, Domov; Miloš Vele, ODS, Ing. Jaroslav
Kraus, TOP 09; Ing. František Pešek, KSČM; JUDr.
Ing. Lukáš Pleticha, ČSSD; Ing. Marta Procház-
ková, VV; Jindřich Berounský, nez.
Komise se sešla: 13. 3. 2013, 8. 4. 2013, 3. 5. 2013

Revitalizace získala konkrétní podobu
Na světě je první technické řešení, které se týká ce-
lé soustavy. Jedná se o revitalizaci stávající sousta-
vy CZT rozdělením na 9 centrálních a 11 objekto-
vých kotelen. K umístění nově navrhovaných 20
blokových kotelen budou využity některé stávající
výměníkové stanice, částečně také budou využity
stávající sekundární rozvody. Blokové kotelny bu-
dou na plynových kotlích vyrábět teplo pro dodáv-
ku do bytových domů a dalších připojených objek-
tů. Cena revitalizace celého systému je naplánová-
na na řádově 450 milionů korun.

Duben 2013
MVV byla seznámena s revitalizací navrženou
městem
3. dubna proběhlo setkání Komise pro teplo se zá-
stupci MVV a zpracovateli návrhu Revitalizace
CZT, na kterém zástupci města představili Revi-
talizaci svému partnerovi ve společnosti JTR,
zástupcům MVV. Zástupci MVV se vyjádřili, že pri-
oritou pro ně je řešení řízení společnosti a již zmí-
něné změny akcionářské smlouvy. Nedojde-li
k dohodě nad těmito body, pak preferují prodej
svého podílu a nově nabízejí i možnost odkupu ak-
cií od města.

8. dubna se na základě předchozího jednání
s MVV konalo jednání Komise pro teplo. Její členo-
vé se usnesli, že město bude pokračovat v jednání
o odkupu akcií od MVV a na schůzce s vedením
MVV ujasní mechanismy odkupu akcií včetně ce-
ny. Zástupci TOP 09 a ČSSD byli proti tomuto u-
snesení.

Objevila se nabídka MVV na odkup podílu od
města

Zástupce společnosti MVV předložil návrh na
odkoupení menšinového balíku akcií JTR, které
vlastní město.

Zastupitelé rozhodli 16 hlasy pro, 4 hlasy proti
svým usnesením o tom, že:
• se nechtějí vzdát svého podílu ve společnosti JTR

ve prospěch druhého akcionáře
• nechtějí přistoupit na změnu stanov akcionářské

smlouvy
• dál povedou jednání o odkupu většinového balíku

akcií společnosti JTR

Květen 2013
Základní parametry smlouvy o převodu akcií
schváleny
Probíhají intenzívní jednání nad smlouvou o pře-
vodu akcií. Kupní cena za všechny akcie (198 ks)
vlastněné dosud společností MVV byla stanovena
na 202 565 581 Kč. Podmínkou transakce je sníže-
ní základního jmění společnosti JTR. Jako datum
převzetí společnosti JTR městem je podle smluv-
ních parametrů stanoven 19. červenec 2013.

(mh)

Kauza JTR – město odmítá další zdražování

Foto Miroslav Gorčík
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Odbor územního a hospodářského rozvoje
plánuje na letošní podzim výstavbu otočky
autobusu u nádraží Českých drah. Jejím vy-
budováním se propojí městská autobusová
doprava s vlakem, a zvýší se tak komfort
cestujících.  

„Náklady na stavbu jsou vyčíslené na 2,6 milio-
nu korun. Pokud vše půjde dle plánu, měli by-
chom začít hned po prázdninách a otočka by
měla být hotová do konce října,“ říká náměstek
primátora Petr Vobořil. Podle jeho slov si dvou-
měsíční stavební práce nevyžádají žádné uza-
vírky silnic, pouze se dočasně zvýší doprava bě-
hem zásobování. 

Autorem projektu otočky autobusu je Ing. Jiří
Šklíba z jablonecké kanceláře Atelier 4, s. r. o.
Otočkou projede běžný autobus dlouhý 15 met-
rů, ale i osmnáctimetrový kloubový autobus.
„Součástí otočky jsou tři samostatná zastávková
stání o 18 metrech, první u vjezdu do otočky
bude sloužit jako výstupní, další dvě na výjezdu
jsou nástupní,“ popisuje Šklíba. 

V rámci projektu město vybuduje nový chodník
s prvky pro nevidomé. Bezbariérově na něj budou
napojená jednotlivá nástupiště a chodník povede
až ke hlavnímu vchodu do budovy ČD. Bezbarié-
rové budou také přechody pro chodce se signální-
mi a varovnými pásy pro nevidomé a slabozraké. 

Otočka bude vybavená zastávkovými pří-
střešky s osvětlenými tabulemi na jízdní řády,
lavičkami a odpadkovými koši. Součástí pro-
jektu je také veřejné osvětlení. „Nyní je třeba
ještě dořešit parkování osobních vozů a jízd-
ních kol, aby přestupní uzel dobře plnil svou
funkci,“ poznamenává Ing. Šklíba. 

Stavba si vyžádá pokácení celkem 11 stromů
a odstranění keřů v ploše 25 m2. „Část zeleně
zmizela už při výstavbě kanalizace pro nádraž-
ní budovu, město bude samozřejmě pamatovat
na náhradní výsadbu po dokončení otočky,“
konstatuje Zuzana Bencové z oddělení investič-
ní výstavby a dodává, že zachované stromy bu-
dou v průběhu stavebních prací chráněné.
Pyramidální dub a jasany budou ochráněné mi-
nimálně dva metry vysokým bedněním. (jn)

U vlaku se budou otáčet autobusy

Druhá část naučné stezky manželů Jany a Jo-
sefa V. Scheybalových byla slavnostně otev-
řena v sobotu 18. května. 

Pro účastníky byla zajištěna doprava  z Jablon-
ce historickými autobusy. Deštivé počasí neod-
radilo nadšence, kteří si nenechali ujít kulturní
vystoupení Spolku jabloneckých dam a pánů
v doprovodu Hudby u města Vídně. Hana Maie-
rová, náměstkyně hejtmana pro řízení cestov-

ního ruchu, památkové péče a kultury KÚ LK,
při zahájení zdůraznila, že vznikem naučné
stezky došlo k propojení dvou turistických regio-
nů – Českého ráje a Jizerských hor.

Primátor statutárního města Jablonec nad
Nisou Petr Beitl řekl: „Jsem rád, že nezapomí-
náme na osobnosti, které jsou s naším krajem
spjaty. Manželé Scheybalovi se mezi ně beze-
sporu řadí.“ Ještě před symbolickým otevřením
nové stezky ředitelka Muzea Českého ráje

Vladimíra Jakouběová a ředitel JKIC a náměs-
tek primátora Petr Vobořil podepsali Dohodu
o vzájemné spolupráci. 

Právě tyto dvě instituce se totiž významně po-
dílejí na šíření odkazu manželů Scheybalových
v našem kraji. 

Po slavnostním přestřižení pásky se první vý-
letníci vydali směrem na Turnov po stopách
Josefa a Jany Scheybalových.

(red)

Jizerky se zasnoubily s Českým rájem

Foto 3 x Milan Bajer

Statutární město Jablonec nad Nisou při-
pravilo ve spolupráci s dalšími organizace-
mi celodenní sportovně zábavný program
pro celou rodinu – Den otců. 

Akce, kterou každý rok slaví 40 zemí po ce-
lém světě, vždy třetí víkend v měsíci červnu
se na jablonecké přehradě uskuteční v neděli
16. června od 14.00 do 18.00 hodin

„Pro všechny, kteří přijdou, je připraven bo-
hatý program. Návštěvníci uvidí rytířské před-
stavení, hudební vystoupení skupiny Duro Nux
a těšit se mohou také na ukázky sokolnictví.
Pro nejmenší bude připravena pohádka a dět-
ské rytířské představení. Celý program završí
koncert Quanti Minoris,“ nastiňuje část bohaté-
ho programu na jabloneckém Tajvaně náměs-
tek primátora Petr Vobořil.

Program 

14.00 zahájení
14.05 rytířské představení
14.20 soutěž/vstup
14.25 Duro Nux – hudební vystoupení
15.00 ukázky sokolnictví
15.15 pohádka pro nejmenší
15.35 soutěž/vstup
15.40 dětské rytířské představení
16.00 ukázky sokolnictví
16.20 soutěž/vstup
16.30 rytířské představení
17.00 koncert Quanti Minoris
18.00 ukončení akce

Den otců na přehradě v neděli 16. června

Foto Radka Baloghová



(5)

jablonecký měsíčník / červen 2013 z města

Po dlouhé zimě se naplno rozběhl jarní úklid
zeleně v Jablonci. 

„V průběhu tří týdnů (duben, květen) bylo se-
bráno na veřejné zeleni téměř sedm tun odpa-
du, který neskončil v nádobách, ale bohužel
různě v keřích a na trávnících,“ sděluje Jitka
Lochovská, vedoucí oddělení správy veřejné
zeleně. 

Celkové náklady na úklid, svoz a odstranění
odpadu činily 210 tis. Kč. „Kdo však očekává
uklizené město, bude nejspíše zklamán. Sídlišt-
ní zeleň a další zelené plochy jsou dnes již opět
posety odpadky, které vítr roznáší z přeplně-
ných kontejnerů na směsné komunální odpady
nebo je občané jen tak vypustí z ruky pod la-
vičku v parku,“ zlobí se na neukázněné

Jablonečany Lochovská. V jarních měsících je
mezi odloženými odpady ve velké míře i odpad
ze zahrad. 

„Občané si navykli odstraňovat bioodpad
(tráva, listí, větve) odložením ke kontejnero-
vým stáním. Tím, že biologicky rozložitelný od-
pad neodkládají na místa k tomu určená, v pří-
padě Jablonce n. N. na sběrný dvůr v Proseči,
narušují vzhled a pořádek v obci, a tím se do-
pouštějí protiprávního jednání,“ upozorňuje
Jitka Lochovská. 

Přitom biodpad ze zeleně lze legálně a zdar-
ma odevzdat na sběrném dvoře v Proseči. Kaž-
dá fyzická osoba, která má uzavřenou smlouvu
na odvoz a zneškodnění směsného komunální-
ho odpadu, má nárok na bezplatné odložení až
200 kg odpadu. (end)

Bioodpad patří na sběrný dvůr v Proseči

Dlouhá zima panující v Jablonci nad Nisou
se projevila i na místních komunikacích,
které jsou v majetku města. 

„Opravy komunikací se řídí platnou legislati-
vou, podle té se nejprve opravují komunikace
I. třídy s provozem městské hromadné dopravy,
a pak následují komunikace II., III., a IV. třídy,
vždy postupujeme podle aktuálního stavu. Kromě
oprav povrchů se opravuje i odvodnění komu-
nikací, mosty, propustky, zábradlí, schodiště
a chodníky a v neposlední řadě dochází k ná-
střiku vodorovného dopravního značení – jako
jsou značky přímo nastříkané na vozovce nebo
přechody pro chodce. V současné době se do-
končují opravy komunikací I. a II. třídy a ještě
během května začneme opravovat komunikace
III. třídy,“ říká Pavel Kozák, vedoucí oddělení
správy komunikací. (end)

Na opravách silnic se intenzivně pracuje

Důstojné podmínky, ve kterých se blízcí loučí
se svými nejbližšími, chce zajistit statutární
město Jablonec nad Nisou na městském hřbi-
tově. „Současný stav není dobrý, smuteční
síň bychom letos rádi uvedli do původního
stavu,“ říká náměstek primátora Miloš Vele.

V letech 2008/2009 byl v Jablonci zpracován
projekt na výstavbu nové smuteční síně, který
počítal s investicí 27 milionů korun. „Vzhledem
k náročnosti akce je tento projekt neproveditelný.
Financování z rozpočtu města není možné
a nejsou ani vhodné dotační tituly. Proto jsme
se vydali jinou cestou a tou je rekonstrukce stá-
vající smuteční síně. Uvedeme ji do původního
stavu,“ slibuje Vele. Rozsáhlými opravami pro-
jde střecha, ve které se vymění krovy, jež jsou
napadeny dřevomorkou. „Také vnitřní instalace
neodpovídají dnešním normám a bude prove-
dena jejich oprava, vyměníme okna, opravíme
fasádu a více se budeme věnovat staticky naru-
šeným sloupům ve vstupní části, které musíme
zajistit. Dojde i k výměně chladicího boxu,“
jmenuje část plánovaných oprav náměstek. 

Rada města uvolnila na rekonstrukci tři mili-
ony korun z rezervy. „V současné době se při-
pravuje výběrové řízení na zhotovitele: Opravy
bychom chtěli zvládnout v letních měsících,“
informuje náměstek.

Po dobu uzavření jablonecké smuteční síně
budou pohřby prováděny v krematoriu v Liber-
ci. „Vše je domluveno se správcem městského

hřbitova panem Kopalem, po dobu odstávky
potřebnou volnou kapacitu zařídí v Liberci, aby
byly obřady vykonávány tam,“ vysvětluje Vele.

A kdy práce na jablonecké smuteční síni zač-
nou? „Definitivní termín stanovíme, až se usku-
teční výběrové řízení, ve kterém bude vybrán
dodavatel akce. O tom, kdy k zahájení prací do-
jde, budeme informovat v některém z příštích
čísel měsíčníku, informace podáme také pro-
střednictvím médií a našich webových strá-
nek,“ slibuje náměstek.

Cílem rekonstrukce je zajistit důstojné pro-
středí pro smuteční akt. „Myslím, že plánované
opravy toto umožní,“ je přesvědčen Vele. Tím
však plány na vybudování nové smuteční síně
neskončí v koši. 

„Pokud bychom v budoucnu chtěli vybudovat
novou smuteční síň a budeme na to mít peníze,
uděláme to. V horní části hřbitova si necháváme
prostorovou rezervu, kde by mohla být stavba
realizována,“ uzavírá hovor Miloš Vele.

(end)

Rozsáhlá rekonstrukce smuteční síně

Foto Markéta Hozová

Foto Miroslav Gorčík

Foto Miroslav GorčíkFoto Miroslav Gorčík
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Jedním z problémů naší společnosti, se kte-
rým se během svého života setká téměř každý
člověk, je drobná kriminalita, tedy napří-
klad krádeže věcí ze sklepů, skladů, aut i do-
mácností. Část takto odcizených věcí končí
v zastavárnách či bazarech. 

Z toho důvodu je činnost osob podnikajících
v této oblasti pod zvýšeným dohledem dozoro-
vých orgánů. Každoročně jsou v těchto provo-
zovnách, jež jsou i na území Jablonce nad
Nisou, prováděny naším živnostenským úřa-
dem kontroly dodržování právních předpisů,
které s tímto podnikáním souvisí.

Kontroly jsou zaměřeny zejména na řádné ve-
dení evidence osob, od kterých je použité zboží
vykupováno, a evidenci tohoto zboží podle živ-
nostenského zákona (č. 455/1991 Sb.), a dále na
zákaz výkupu použitého zboží v době mezi 22.
hodinou večerní a 6. hodinou ranní, podle zá-
kona o omezení provozu zastaváren a dalších
provozoven v noční době (č. 247/2006 Sb.).

Kontroly dosud proběhly na osmi provozov-
nách a nejzávažnější porušení zákona, zejména
při vedení evidence, bylo zjištěno v pěti přípa-

dech, tedy v celých 62,5 % provedených kontrol,
když u některých namátkově kontrolovaných
předmětů evidence vůbec neexistovala a u ně-
kterých byla neúplná. Udělené pokuty dosáhly
v těchto případech celkové výše 21 500 Kč.

Většina zastaváren a bazarů, u kterých živno-
stenský úřad ve spolupráci s Českou obchodní
inspekcí (ČOI) v průběhu letošního roku zkon-
troloval dodržování zákona o zákazu nočního
prodeje, tento zákon dodržuje. Jeho porušení
bylo naopak zjištěno ve dvou případech, což

představuje 25 % všech provedených kontrol.
Porušení tohoto zákazu však bylo také zjištěno,
když např. jedna z provozoven neváhala vykou-
pit zlaté šperky i po půlnoci, a to dokonce bez
jakékoli evidence prodávajícího, tedy bez mož-
nosti případně dohledat osobu, která zboží
k prodeji poskytla. V souvislosti s tímto zjiště-
ním byla podnikateli udělena bloková pokuta
ve výši 5 000 Kč za výkup bez provedení evi-
dence a zároveň mu bude ve správním řízení
udělena pokuta za porušení zákazu výkupu
v nočních hodinách, která se může vyšplhat až
do výše 50 000 Kč.

Zdejší živnostenský úřad hodlá v průběhu
roku v této kontrolní činnosti pokračovat
a zkontrolovat všechny podnikatelské subjekty,
které se tímto druhem podnikání zabývají.

Petr Karlovský

V případě dotazů k této problematice se mů-
žete obrátit na pracovníky zdejšího živnosten-
ského úřadu (tel. 483 357 766 nebo 483 357 742),
případně osobně navštívit živnostenský úřad
sídlící v budově MMJN v Komenského ul. (kan-
celář č. 506). 

Magistrát se soustředí na zastavárny

Ilustrační foto archiv MMJN

Výběrová řízení

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ KRIZOVÉHO 
ŘÍZENÍ

10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání; praxe ve vedoucí funkci, ve veřejné správě
výhodou; znalost místních podmínek; znalost
platné legislativy, zákona č. 240/2000 Sb.
a předpisů souvisejících; zkušenosti s řízením
pracovního kolektivu; uživatelská znalost prá-
ce s PC (Microsoft Office); organizační a řídící
schopnosti, vysoká úroveň komunikačních do-
vedností pro jednání s právnickými i fyzickými
osobami.
Popis vykonávané práce: Zaměstnanec zod-
povídá za odbornou připravenost a akceschop-
nost Bezpečnostní rady Jablonce nad Nisou
a krizového štábu Jablonce nad Nisou k řešení
mimořádných událostí a řízení života města
a správního obvodu ORP v podmínkách nouzo-
vého přežití, za komplexní řešení a plnění po-
vodňových opatření v územním obvodu města
a ve správním obvodu Jablonce nad Nisou. Do
jeho kompetence spadá také prevence krimina-
lity.
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 podpis zájemce.
Nástup dle dohody, doba neurčitá.
Příjem přihlášek prodloužen do 17. června 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 e-mailové adrese: 
vackova@mestojablonec.cz. 
Kompletní inzerát najdete na webových strán-
kách www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná
místa.

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ

11. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání, nejlépe sociálního či právního směru, slože-
né zkoušky zvláštní odborné způsobilosti výho-
dou; zkušenosti z obdobné pozice, tj. s řízením
výkonu správních činností (sociální agendy)
v úřadu územního samosprávného celku, možno
i v dalším správním úřadu; dobrá orientace
v prostředí výkonu státní správy v úřadu obce
s rozšířenou působností; dobrá znalost legisla-
tivy na úseku sociálních agend; zkušenosti
s vedením středně velkého týmu (cca 20 pra-
covníků) po dobu alespoň tří let; dobré komu-
nikační a vyjednávací schopnosti, aktivní pří-
stup k řešení problémů; schopnost rozhodovat
a přijímat za rozhodnutí odpovědnost; schopnost
řídit změny a pracovat ve stresovém 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.
Příjem přihlášek prodloužen do 17. června 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, Magistrát, Volná místa.

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT ODDĚLENÍ DOPRAVNĚ
SPRÁVNÍCH AGEND

9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné
vzdělání, nejlépe technického zaměření; zna-
lost správního řádu a legislativy upravující
technické podmínky provozu na pozemních
komunikacích výhodou; komunikační schop-
nosti, aktivní přístup k řešení problémů; flexi-
bilita; uživatelská znalost práce s PC (Microsoft
Office); řidičské oprávnění min. pro skup. „B“.
Popis vykonávané práce: Provádění kontrol
kompletnosti a správnosti předkládaných do-
kladů k registraci vozidel a k zápisům změn
v registraci vozidel, přidělování a vydávání re-
gistračních značek, zapisování údajů do dokla-
dů vozidel, vydávání druhopisů dokladů vozi-
del, vkládání dat do centrálního registru vozi-
del, poskytování informací v působnosti vyko-
návané agendy registru vozidel, vedení správ-
ních řízení a ukládání pokut na úseku registru
vozidel a schvalování technické způsobilosti vo-
zidel, komplexní posuzování technické způso-
bilosti jednotlivě vyrobeného, přestavěného ne-
bo jednotlivě dovezeného vozidla, plnění úkolů
přenesené působnosti výkonu státního odbor-
ného dozoru úseku dopravně správních agend.
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 1. 7. 2013, popř. dle dohody.
Přihlášky do 17. června 2013.
Způsob podání přihlášky: osobně na Organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu: Sta-
tutární město Jablonec nad Nisou, Organizační
a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jab-
lonec nad Nisou. Na obálku se všemi požadova-
nými dokumenty k výběrovému řízení ucha-
zeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: informace k pracovní
náplni jsou k dispozici u vedoucího oddělení
dopravně správních agend Bc. Zdeňka Tomka
na tomek@mestojablonec.cz. 
Kompletní inzerát najdete na www.mestojablo-
nec.cz, Magistrát, Volná místa.
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■ Naši jubilanti
v červnu
94 let
Anna Bártová, Aloisie Korcinová 

93 let
Lidmila Bednářová,
Jarmila Bernardová,
Alžběta Engelová, Miluše Králová,
Františka Kubáčková,
Zdeňka Matyášová 

92 let
Josef Paldus, Ludmila Peprlová,
Antonín Sedláček 

91 let
Emilie Březinová, Karel Jégr,
Vladimír Jukl, Věra Strnadová,
Anna Šálená, Věra Ulrichová 

90 let
František Bělohlávek, Evelyna
Dvořáková, Marie Hittmanová,
Kotlár Koloman, Stanislav Kubeš,
Vlasta Mikulová

85 let
Bauerová H., Hofmanová K.,
Jurníčková M., Koudelková M.,
Kousalová E., Krausová H.,
Marx J., Ruščáková J., Strnad J.,
Šálková P.

80 let
Beníšková I., Brzáková M.,
Čtvrtečková J., Funk A., Habová Z.,
Jandová V., Katzerová M.,
Kučerová A., Michková M.,
Průšová V., Solovinská M.,
Šenfeldová J., Šourková O.

75 let
Cerman L., Dušta J., Hasenohrl W.,
Havel C., Hlušičková H.,
Hubáčková H., Ježek J.,
Kačabová H., Kasan M., Kolářová H.,
Kořínek J., Kovařík B.,
Lochmanová M., Malec J.,
Patočková S., Richter J.,
Syrovátka K., Volek I., Wencel L.

70 let
Auersvaldová K., Beerová A.,
Běloušek J., Bureš J., Cironisová K.,
Dvořák A., Fedák A., Haken B.,
Hrdinová V., Janďourek J.,
Karásek A., Kautský M., Korec L.,
Krejčík F., Krobauer J., Lauková J.,
Lavická J., Lihař V., Lonská A.,
Malý Z., Marijczuková E.,
Matějíčková S., Mečířová V.,
Mencová Z., Nováková L.,
Novotný P., Ondrouch J.,
Ondrouch J., Panýrová J.,
Pszyková J., Řehořová H.,
Smrčková H., Stránský I.,
Svoboda J., Synková J.,
Šnajdrová D., Tománek L.,
Vašátková I., Vízková L., Wanková J.,
Weissová M., Zajíček A.,
Zapletal V., Zárubová 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).

Změny čísel linek 
MHD
Přečíslování linek MHD v Jablonci
nad Nisou navazuje na zavedený
integrovaný dopravní systém IDOL.
Od začátku měsíce června 2013
budou přečíslovány všechny linky
městské hromadné dopravy v Jab-
lonci nad Nisou. 

K přečíslování bude docházet
postupně tak, aby k datu 1. září
2013 byly všechny linky přečíslo-
vány na 100 řadu (linka č. 1 = 101
atd.). Vylepené jízdní řády se stá-
vajícím označením linky (linka č.
1, 2, 3…) zůstávají stále v platnosti
do 31. 8. 2013.

Provoz dětského 
dopravního hřiště 
o prázdninách
Dětské dopravní hřiště (DDH) v uli-
ci Podskalí 9 v Jablonci nad Nisou
je od ledna 2007 pod správou
Městské policie Jablonec nad
Nisou. Probíhá zde celoročně výu-
ka dopravní výchovy, akce jako
„Týden bezpečnosti, Týden pro bu-
doucí řidiče, Průkaz cyklisty“
a další. Jen v loňském roce navští-
vilo DDH více než 6 300 dětí. 

Jako v minulém roce tak i letos
zpřístupní městská policie dětské
dopravní hřiště o letních prázdni-
nách (červenec–srpen) široké ve-
řejnosti. Otevřeno pro návštěvníky
bude každý všední den: Pondělí až
pátek od 8.00 do 12.00 a od 13.00
do 15.00 hod. Pro návštěvníky jsou
připravena kola, odrážedla, kolo-
běžky, vyzkoušet si mohou pře-
kážkovou dráhu, streetový basket,

šipky, házecí stěnu, nebo ruské
kuželky. Pro seniory je připravena
také kolová tříkolka. Cyklistickou
helmu je možno si zapůjčit přímo
na místě. Na provoz budou dohlí-
žet strážníci městské policie. 

„Rádi bychom tímto pozvali na
tuto letní akci nejen děti, ale také
jejich rodiče a prarodiče. Praktická
jízda na kole na dětském doprav-
ním hřišti je pro děti mnohem
vhodnější a hlavně bezpečnější
než jízda v ostrém provozu na na-
šich silnicích! Děti do 10 let musí
mít doprovod,“ láká návštěvníky
Miloslav Lejsek, referent prevence
kriminality a vzdělávání. V přípa-
dě nepříznivého počasí (déšť) bu-
de DDH uzavřeno!

Slavnosti řeky Nisy 
Také letos se v Jablonci uskuteční
tradiční Slavnosti řeky Nisy (Posel-
ství víly Nisy). Plánovány jsou na
21. až 23. 6. Program akce, která
začíná v pátek ve 14.00 hodin na
Mírovém náměstí, je jako vždy bo-
hatý. „Připraven je průvod s vílou
Nisou, mažoretkami, bubeníky
a dalšími postavami. Dále krátká
plavba Jabloncem, Vratislavicemi
a Libercem. Zároveň bude předá-
no poselství v obcích podél Nisy –
od Lučan do Liberce,“ informuje
Martin Bauer z pořádající agentu-
ry Sun disk Jablonec.

V sobotu se v rámci akce usku-
teční plavba kánoí z Andělské ho-
ry do Chotyně – přes Chrastavu
a Bílý Kostel, plánovány jsou i hap-
peningy v jednotlivých obcích. Na
poslední den slavností je napláno-
vána plavba z Chotyně do Hrádku
nad Nisou, poté do Ostritz – Marien-
thalu. Uskuteční se i happening na

Trojzemí. „Zájemci se mohou účast-
nit plavby s vlastními plavidly, pří-
padně zapůjčit loď z půjčovny lodí
Žlutá plovárna,“ tvrdí Bauer. Bližší
informace na www.sundisk.cz.

Vítání dětí 
Sobota 18. 5. 2013
Karolína Hrušová, Denis Luciano
More, Barbora Dostálová, Matěj
Dvořák, Natálie Compelová, Samuel
Hajátko, Aneta Špačková, Patrik
Dvořák, Šimon Pokorný, Ema Kal-
pakci, Dita Kadlečková, Elen Giu-
lia Brisudová, Barbora Vokušová,
Jiří Šidák, Jakub Frosch, Vojta
Pekárek, Klára Vinšová, Daniel
Procházka, Magdaléna Cílová,
Eliška Prausová, Metoděj Vavřinec
Novotný, Maxim Černík, Tomáš
Prousek, Simona Zahradníková,
Jáchym Špaček, Eliška Fantová,
Matouš Hozda, Michal Fanta, Ka-
teřina Ruthová, Denis Petrák,
Nelly Hoření, Vendula Živělová,
Jan Červeňák, Jiří Němec, Lukáš
Vancl.
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)

Primátor poděkoval úspěšným 
jabloneckým biatlonistům
Úspěšné biatlonisty, členy klubu SKP Jablonec nad Nisou, primátor
města Petr Beitl přijal v obřadní síni jablonecké radnice. Primátor
Beitl poděkoval mladým biatlonistům za reprezentaci města a po-
přál jim i jejich trenérům mnoho úspěchů do dalších sezon. „Byl
jsem jako divák na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě
a musím říci, že to byl velký zážitek a podle mě jedna z nejvydaře-
nějších sportovních akcí i díky vašim výsledkům,“ složil hold spor-
tovcům primátor. Nejúspěšnější českou biatlonistku a členku SKP
Jablonec nad Nisou Gabrielu Soukalovou odměnilo město dvaceti
tisíci korunami. Šek jí spolu s malým dárkem oficiálně předal pri-
mátor města Petr Beitl na slavnostním zahájení Lyžařského bálu
v sobotu 27. dubna. Sportovci se následně zapsali do Pamětní knihy. 

Krajské kolo zdravotně výchovné soutěže
Helpíkův pohár se uskutečnilo v okolí

jablonecké přehrady. V hasičárně proběhlo
okresní kolo Hlídky mladých zdravotníků ČČK. 

Poslední dubnový den se za velkého zájmu
spoluobčanů uskutečnil v okolí přehrady

tradiční ohňostroj, který každoročně
pořádá statutární město Jablonec.

K oslavám Mezinárodního dne rodiny se
letos Jablonec nad Nisou připojil už popáté.

Dětem i dospělým tak na celý den patřilo
Mírové náměstí před radnicí.

Vítání dětí Foto Zdeňka Vokatá

Foto Miroslav GorčíkFoto David Holas Foto Miroslav Gorčík
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LETNÍ PRÁZDNINY 
www.vikyr.cz; 483 711 725

Příměstské tábory
1.–4. 7.
MODELÁŘSKÝ TÁBOR
Stavba házedel, plastikových modelů, pro děti
od 8 let, cena 1 200 Kč, informace P. Dostál.

1.–5. 7.
VÝTVARNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Výtvarná činnost, pro děti od 5 let, cena 200 Kč/
den, 900 Kč/týden, informace A. Tauchmanová.

8.–12. 7.
ADRENALINOVÝ
Horolezectví, jízda na lodi, netradiční hry, luko-
střelba a jiné aktivity, pro děti od 10 let, cena
1 900 Kč, informace A. Tauchmanová.

8.–12. 7.
SPORTOVNÍ 
Sportovní činnosti, cyklistika, vodní sporty a jiné,
pro děti od 8 let, cena 350 Kč/den, informace
P. Dostál.

8.–19. 7.
PRO NEJMENŠÍ S FERDOU MRAVENCEM
Tábor s denní docházkou plný her, zábavy, pro
děti od 3 let, cena 2 500 Kč, informace S. Pří-
honská.

15.–19. 7.
PŘÍRODOVĚDNÝ
Zvířátka, výlety, příroda s tajemnou nocí ve
Vikýři, pro děti od 6 let, cena 1 250 Kč/týden,
250 Kč/den, informace A. Francová.

22.–26. 7.
TANEČNĚ TVOŘIVÝ
Pohybové hry, soutěže, tvořivé dílničky s tajem-
nou nocí ve Vikýři, pro děti od 6 let, cena 1 250 Kč/
týden, 250 Kč/den, informace A. Francová.

22.–26. 7.
TÝDEN U KONÍ
Každodenní dojíždění ke koním k Sychrovu, kde
se účastníci seznámí s péčí o ně, sami se na

nich projedou, pro děti od 7 let, cena 1 800 Kč,
informace S. Příhonská.

29. 7.–2. 8.
PRO NEJMENŠÍ V LIBERCI
Každodenní dojíždění do Liberce, kde je pro dě-
ti připravené dětské zázemí, pro děti od 4 let,
cena 1 300 Kč, informace S. Příhonská.

29. 7.–2. 8.
PRO DĚTI A MLÁDEŽ SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM
Canisterapie, muzikoterapie, tvoření, hry, sou-
těže, výlety, pro děti od 7 let, cena 1 500 Kč/tý-
den, 300 Kč/den, informace I. Literová.

5.–9. 8.
PRO NEJMENŠÍ V LIBERCI
Každodenní dojíždění do Liberce, kde je pro dě-
ti připravené dětské zázemí, pro děti od 4 let,
cena 1 300 Kč, informace S. Příhonská.

5.–9. 8.
SKLENĚNÝ TÝDEN
Rukodělné dílničky s dojížděním do Liberce do
centra, práce se sklem a jeho technikami, malé
výlety, pro děti od 8 let, cena 1 800 Kč, informa-
ce S. Příhonská.

12.–16. 8.
SPORTOVNÍ
Sportovní činnosti, cyklistika, vodní sporty a jiné,
pro děti od 6 let, cena 300 Kč/den, informace
P. Dostál.

12.–16. 8.
LETNÍ FANTASY PARK
Nespočet aktivit, her, zábavných činností s vše-
možnými postavami a příběhy, pro děti od 7 let,
cena 250 Kč/den, informace A. Tauchmanová.

19.–23. 8.
VÝTVARNÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Výtvarná činnost, pro děti od 9 let, cena 200 Kč/
den, 900 Kč/týden, informace A. Tauchmanová.

26.–28. 8.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM PRO ZP
Týden plný výletů, aktivit a další zajímavé čin-
nosti, pro děti a mládež se zdravotním postiže-
ním, cena 1 200 Kč, informace I. Literová.

26.–29. 8.
KONEC PRÁZDNIN S VIKÝŘEM
Týden plný výletů, aktivit a další zajímavé čin-
nosti, pro děti od 6 let, cena 1 250 Kč, informa-
ce S. Příhonská.

Pobytové tábory
5.–14. 7.
POBYTOVÁ AKCE PRO RODINY S DĚTMI
Relaxačně ozdravný pobyt s programem pro
celou rodinu v Itálii Sabbiadoro, cena 4 590 Kč,
informace M. Šípková.

12.–14. 7.
POBYTOVÁ AKCE PRO RODINY S DĚTMI
Relaxačně ozdravný pobyt s programem pro
celou rodinu v Itálii Caorle, cena 6 900Kč/do-
spělí, 5 900 Kč/dítě, informace M. Šípková.

13.–27. 7.
ZAPOMENUTÉ ÚDOLÍ
Tábor se všeobecným zaměřením, Drahňovice
u Českého Šternberka – Sázava, spaní v podsa-
dových stanech, pro děti od 8 let, cena 3 900 Kč,
informace A. Tauchmanová.

12.–21. 8.
SIJESTA VI. PEVNOST BOYARD
Tábor s celotáborovou hrou v Krkonoších ve
Vítkovicích, pro děti od 6 let, cena 3 300 Kč, in-
formace S. Příhonská.

21.–28. 8.
HUDEBNÍ TÁBOR S KYTARAMI 
A KLÁVESAMI
Tábor v Krkonoších na Benecku pro začáteční-
ky i pokročilé hudebníky, pro děti od 7 let, cena
2 500 Kč, informace S. Příhonská.

21.–28. 8.
TANEČNĚ POHYBOVÝ TÁBOR
Tábor v Krkonoších na Benecku pro zájemce
o tanec street dance, vhodný pro začátečníky
i pokročilé, pro děti od 7 let, cena 2 500 Kč, in-
formace S. Příhonská.

Pojeďte na prázdinové tábory s Vikýřem!

Příměstské tábory pro předškolní děti s fi-
nančním příspěvkem města. 

Na základě výzvy, kterou vypsalo statutární
město Jablonec nad Nisou za účelem registrace
subjektů oprávněných poskytovat služby na za-
bezpečení dětí předškolního věku v době hlav-
ních prázdnin 2013, se zaregistrovalo těchto de-
vět subjektů se svými různorodými aktivitami: 

• DDM VIKÝŘ Jablonec nad Nisou 
Podhorská 49, příspěvková organizace
info: www.vikyr.cz, e-mail: info@vikyr.cz

• Studio Oříšek, Jiráskova 16, 
466 01 Jablonec nad Nisou – miniškolka
info: www.studioorisek.cz, 
e-mail: orisek@studioorisek.cz

• SUNDISK, s. r. o.
– příměstský tábor Jablonečák 2013
info: www.sundisk.cz, e-mail: info@sundisk.cz

• SK Free Time Activities a Radim Štryncl
– Léto plné her a pohybu
info: www.RadimStryncl.cz, tel: 777 634 221

• TJ Sokol Jablonec nad Nisou –
Sportcentrum
– příměstský tábor „Prázdninoví umělci“

info: tel: 606 561 921, 
e-mail: prazdninovi.umelci@seznam.cz

• MC Jablíčko
– sportovně-turistický příměstský tábor
info: www.jablicko.estranky.cz, 
e-mail: jablickomc@seznam.cz

• Martina Chvátalová
– týdenní kurzy in-line bruslení
info: www.skolainline.webnode.cz, 
e-mail: skolainline@seznam.cz

• Sport KIDS, Dětská sportovní agentura
Liberec 
– výuka jízdy na kole
info: www.sportkids.cz, 
e-mail: annasladkova@sportkids.cz

• Svobodná základní škola, o. p. s.
– příměstský tábor „Hurá na výlet“ 
a „Týden plný výtvarky“
info: tel: 603 165 565, 
e-mail: sos.jablonec@seznam.cz

Rodiče předškolních dětí, které ve školním roce
2012/2013 navštěvují některou z jabloneckých
mateřských škol, mohou využít příspěvku měs-
ta ve výši 100 Kč/1 den /1 dítě na příměstský tá-
bor pořádaný některým z výše uvedených sub-
jektů. Příspěvek lze využít maximálně po dobu
5 pracovních dnů.

Další variantou na zajištění předškolních dětí
je nabídka mateřských škol. Stejně jako v mi-
nulém roce budou po celou dobu prázdnin
v provozu v tzv. prázdninovém režimu, což zna-
mená, že každý týden bude zabezpečovat děti
jiná MŠ. Na základě předběžných přihlášek je
připravena na jednotlivé týdny vždy taková MŠ,
aby kapacitně dokázala pokrýt zájem všech ro-
dičů.

Příměstské tábory pro předškoláky

Foto Radka Baloghová
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Nabídka letních příměstských táborů 
Prázdniny se blíží a řada rodičů stále není
rozhodnuta, kam své ratolesti v době dvou-
měsíčního volna umístit. Rodiče, kteří svým
dětem chtějí zpestřit prázdniny, si mohou
vybrat z nabídky letních příměstských tábo-
rů na Jablonecku, jež jsou podporovány
z Projektu Jablonec nad Nisou 2013.

Přinášíme souhrnnou nabídku subjektů, které
s finanční podporou města připravily pro děti
pestrý program.

MC Jablíčko
www.jablicko.estranky.cz,
jablickomc@seznam.cz, 
tel. 773 270 271
Termíny: I. turnus 5. 8.–9. 8.,

II. turnus 12. 8.–16. 8.
Příměstský tábor pro nejmenší – sportovně
turistický tábor (1 500 Kč). Akce sourozenec – sle-
va 200 korun, možnost příspěvku od Magistrátu
města Jablonec n. N. po doložení originálu bez-
dlužnosti. Více na stránkách MC Jablíčko.

SUNDISK, s. r. o., a SK Tuleň
www.sundisk.cz/jablonecak, tel. 485 100 500
Denně od 8.00 do 16.00 hodin.
Termíny: I. turnus 8. 7.–12. 7.,

II. turnus 15. 7.–19. 7.,
III. turnus 22. 7.–26. 7.,
IV. turnus 29. 7.–2. 8.,
V. turnus 5. 8.–9. 8.,
VI. turnus 12. 8.–16. 8.,
VII. turnus 19. 8.–23. 8.

Jablonečák 2013 
VIII. ročník – letní příměstský tábor se sportov-
ní tématikou pro děti od 6 do 14 let. Kanoe a raf-
ty, lanové centrum, astronomie, fyzikální poku-
sy, fotografování, střelba ze vzduchové pistole,
praku a luku, míčové hry, jízda na koni, kera-
mická, výtvarná a taneční dílna, outdoorový
celodenní výlet, kolektivní a outdoorové hry,
nauka základům zdravovědy, celodenní hra se
zapojením rodičů. Novinkou letošního ročníku
speciální tři turnusy pro starší, zkušené tábor-
níky ve věku od 11 do 14 let.

Termíny: I. turnus 8. 7.–12. 7. , 
II. turnus 15. 7.–19. 7., 
III. turnus 5. 8.–9. 8. 

Více informací a online přihláška na:
www.sundisk.cz/letni-tabor.

TJ Sokol Sportcentrum
prazdninovi.umelci@seznam.cz, 606 561 921
Termíny: I. turnus 8. 7.–12. 7.,

II. turnus 15. 7.–19. 7.
Prázdninoví umělci – sportovní a výtvarný tábor.
Prázdninová akce určena dětem ve věku 3–10
let, pohybové, výtvarné, pracovní činnosti, oběd
a pitný režim zajištěn. Možnost příchodu v 7.15
hod., program 9.00–15. 00, uzavření sokolovny
v 16.00 hod. Cena: 1 090 Kč (pro děti z MŠ v Jbc
590 Kč)

FK BAUMIT Jablonec
milan.kykal@fkjablonec.cz, 606 394 004
Termíny: I. turnus 12. 8.–16. 8.,

II. turnus 19. 8.–23. 8.
Sportovní fotbalová akademie (500 Kč).

Chystáte se vycestovat?
Pozor na platné doklady!
Oddělení správních agend Magistrátu města
Jablonec nad Nisou se obrací na všechny ob-
čany, kteří se chystají v nadcházející letní se-
zoně vycestovat do zahraničí, aby si včas pře-
kontrolovali platnost svých dokladů. 

Již déle platí, že vycestovat může každý ob-
čan jakéhokoliv věku pouze se svým vlastním
dokladem, přičemž do zemí Evropské unie po-
stačí občanský průkaz, mimo EU je vyžadován
platný cestovní pas.

V této souvislosti zvlášť důrazně upozorňuje-
me na zcela aktuální poznatek, že dle dostup-
ných informací z různých zdrojů (ministerstvo
zahraničních věcí, zastupitelské úřady, cestov-
ní kanceláře) s cestovním dokladem bez čipu
obsahujícího biometrické prvky již letos nevy-
cestujete např. do Egypta. Ke vstupu do této ze-
mě je předepsán pas platný ještě minimálně 6
měsíců, což tento doklad vydaný ve zkrácené
lhůtě nesplňuje. Důrazně je zde uplatňován
tento striktní přístup, na rozdíl od některých ji-
ných turisticky atraktivních destinací. V jiných
oblíbených a našimi turisty hojně vyhledáva-
ných zemích, jakými jsou např. Turecko či
Tunis, stačí v případě organizované turistiky
s CK platnost pasu minimálně 3 měsíce od
opuštění dané země (tedy i tzv. rychlopas).

Chcete-li se vyhnout případným rizikům, ne-
příjemnostem, zbytečným nervům a možná i fi-
nančním ztrátám v podobě poplatků za storno

zájezdu, včas si zažádejte o nový platný cestov-
ní doklad. Lze tak učinit na Odboru správním
MMJN, sídlícím v 1. patře budovy Komenského
8 na Oddělení správních agend.

Připomínáme, že podání žádosti o vydání
řádného cestovního pasu probíhá on-line, není
tedy potřeba vyplňovat žádost, rovněž fotogra-
fie pořizuje přímo úřednice na přepážce. Pouze
pro „rychlopas“ vydávaný ve zkrácené lhůtě se
předkládá vyplněná žádost se dvěma odpovída-
jícími průkazovými fotografiemi.

Pokud se budete chtít vyhnout jakémukoliv
čekání, neváhejte využít služby objednání for-
mou SMS/e-mail – informace na webu města
Jablonec nad Nisou nebo v informačních cent-
rech MMJN – kde si sami zvolíte čas, kdy chce-
te být odbaveni na naší agendě. V předem do-
mluveném čase Vás pracovnice přepážky vyvo-
lá a bez jakékoliv prodlevy obslouží. 

Úřední hodiny příslušného oddělení:
pondělí, středa: 8.00–17.00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek: 8.00–14.00 hodin
soboty 1. a 29. 6.: 8.00–12.00 hodin

Upozorňujeme, že výše uvedené informace jsou
nezávazné a mají pouze orientační charakter.
Důrazně proto všem naši čtenářům doporuču-
jeme, aby si konkrétní údaje o podmínkách
vstupu a pobytu aktuálně platné pro území cizích
států individuálně sami prověřili prostřednic-
tvím MZV ČR či zastupitelských úřadů jednotli-
vých zemí (zvláště pokud se např. jedná o režim
pohybu nezletilých dětí mimo zemí EU). (pk)

Červencová úřední sobota
přesunuta na červen
Úřední soboty, které již druhým rokem nabí-
zí svým klientům Odbor správní Magistrátu
města Jablonec nad Nisou vždy první sobotu
v měsíci, se velice osvědčily a využívá je stá-
le větší počet občanů.

Ani první červnovou sobotu tomu nebude ji-
nak a 1. 6. 2013 mohou této služby občané
Jablonecka od 8.00 do 12.00 hod. využít. 

V této souvislosti jen připomínáme sanitární
den v pátek 31. 5. 2013, kdy budou přepážky
budovy OS MMJN v Komenského ulici uzav-
řeny.

Vzhledem ke skutečnosti, že první červenco-
vá sobota vychází v letošním roce na státní svá-
tek 6. 7. (Den upálení mistra Jana Husa) a navíc
bezprostředně po volném pátku 5. 7., rovněž
státním svátku (Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje), bude červencová úřední
sobota přesunuta na poslední červnový ví-
kend, tj. na 29. 6. 2013. 

Toto řešení se přímo nabízí, neboť právě v tu-
to dobu končí školní rok, občané se budou
chystat na své zahraniční cesty a např. tlak na
vydávání cestovních dokladů bude kulminovat.
S tímto opatřením souvisí rovněž přesun sani-
tárního dne na 28. 6. 2013. 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši
návštěvu!

(red)

■ z Odboru správního MMJN 

Foto Jiří EndlerFoto Jiří Endler
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■ Stalo se
Svátek matek
Ke Dni matek přišel o druhé květ-
nové neděli novopečeným ma-
minkám v jablonecké porodnici
popřát a předat malý dárek pri-
mátor města Petr Beitl. Stejně jako
vloni přinesl primátor do porod-
nice kosmetické balíčky. Hudební
dárek spolu s žáky jablonecké ZUŠ
předali 14. května Soňa Paukrtová
a Petr Vobořil na tradičním setká-
ní se seniorkami ze Svazu dů-
chodců. Tato posezení se konají
v koncertním sále ZUŠ již od roku
2008. Na středu 22. května pozval
primátor Beitl k neformálnímu
popovídání a pohoštění do obřad-
ní síně i maminky z jabloneckých
pěstounských rodin.

Gospely rozdávaly radost 
Univerzitní gospelový sbor z Te-
xasu zpestřil polední pauzu mno-
ha Jablonečanům, když vystoupil
ve čtvrtek 9. května na schodech
před jabloneckou radnicí. Ame-
ričtí zpěváci přijeli do Jablonce
v rámci spolupráce s Petrem Čin-
čalou z Centra generace a své vy-
stoupení složené z duchovních
i populárních skladeb nabídli mě-
stu zcela zdarma. 

Primátor pozdravil dětské 
zpěváky
V jabloneckém divadle se koncem
dubna konal již 23. ročník Krajské
přehlídky dětských pěveckých
sborů. „Prostory divadla poskytu-
jeme již tradičně, je příjemné,
když se divadlo naplní dětmi
a všude se zpívá,“ usmíval se ředi-
tel divadla Pavel Žur. K úsměvu
měl opravdu důvod, jeho Vrabča-
ta ze ZŠ Mozartova získala Zlaté
pásmo v kategorii školních sborů
(1.–5. třída.). Celou soutěž slav-
nostně zahájil primátor Petr Beitl.
„Ať vám to pěkně zpívá, a to nejen
dneska,“ popřál malým zpěvá-
kům.

Jablonečtí vystříleli stříbro
Statutární město Jablonec nad
Nisou vyslalo do střelecké soutěže
Memoriálu podporučíka Petra Ši-
monky konané 26. dubna v Semi-
lech družstvo složené z primátora
Petra Beitla, ředitele městské poli-
cie Luboše Raisnera a vedoucího
oddělení krizového řízení Jiřího
Vaníčka. Jablonečtí ostudu roz-
hodně neudělali. V pořadí druž-
stev získali stříbrnou medaili
a v první desítce se umístili i jako
jednotlivci.  Bronzovou medaili si
vystřílel Luboš Raisner. Jiří Vaní-
ček obsadil osmé místo a primátor
Petr Beitl devátou příčku. 

FK BAUMIT vítězem poháru 
Jablonečtí prvoligoví fotbalisté
zvítězili ve finále Poháru České
pošty a zajistili si účast ve třetím
předkole Evropské ligy. Tým do-
sáhl stejného úspěchu naposledy
před patnácti lety. Triumf A týmu
FK BAUMIT Jablonec podtrhly
zelenobílé naděje, které vybojova-
ly postup do 1. dorostenecké ligy.

(mh/end)

Zprávy ze zastupitelstva
Aktualizace dopravního modelu potvrdila 
potřebu obchvatů města
Kvůli ověření správnosti dopravního řešení nového
územního plánu zadalo město vypracování Aktuali-
zace digitálního dopravního modelu města v hori-
zontu nového ÚP do roku 2030. 

Z provedených výpočtů v dopravním modelu vyplý-
vá, že realizací západní a jižní tangenty by bylo mož-
né snížit tranzitní dopravu v ulici U Zeleného stromu
o 51 %, v Pražské o 38 %, v Palackého o 35 % a v Tur-
novské o 32 %.

Dopravní průzkumy se uskutečnily ve dnech
22.–23. 10. 2012 za účasti zhruba 60 sčítačů.

Součástí dopravního modelu je i zpracování prog-
nózy poptávky po automobilové dopravě na území
města. Nejvyšší nárůst obyvatel lze očekávat napří-
klad v Rýnovicích a Lukášově, v Proseči, v Horním
Kokoníně a počítá se i s dostavbami v centru města.
S tím souvisí také změna přepravní poptávky uvnitř
města. 

Z výsledků aktualizace dopravního modelu vyplývá
jednoznačný význam vybudování západní a jižní tan-
genty pro odvedení dopravy z centrální části města. 

„V centru města je umístěno autobusové nádraží,
navíc se stále častěji hovoří o možnosti prodloužení
tramvajové tratě. Kumulace dopravy v centru je tedy
nejen vzhledem k dobré průjezdnosti a optimální
funkci veřejné dopravy nežádoucí,“ připomněla Soňa
Paukrtová, předsedkyně Výboru pro územní plánová-
ní a strategii rozvoje města. O potřebnosti obchvatů
města hovořil i zastupitel Petr Louda s ohledem na ži-
vot a hustotu dopravy v zastavěném centru města. 

Město nabízí dotace na čistírny odpadních vod
a kanalizační přípojky
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlásilo vý-
zvu k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci programu Podpora výstavby technické in-
frastruktury na kanalizační přípojky a domovní
čistírny odpadních vod.

O podporu formou investiční dotace mohou požádat
majitelé rodinných a bytových domů v katastru měs-
ta. Žadatelé mohou získat 50 % z celkových způsobi-
lých výdajů, maximálně 50 tisíc korun na bytovou jed-
notku. K tomu mohou požádat o půjčku na pokrytí
vlastní spoluúčasti na projektu, a to ve výši až 30 tisíc

korun na 1 bytovou jednotku se splatností 5 let a úro-
kovou sazbou 2,45 % p. a. Celkový objem dotačních
prostředků na čistírny odpadních vod a kanalizační
přípojky činí dle výzvy 2 miliony korun. 

Žádosti budou předkládány průběžně po dobu trvá-
ní výzvy od 24. 5. do 31. 10. 2013 na oddělení dotací,
a to ve dvou kolech. Nejdříve žadatel předloží zjedno-
dušenou žádost, tzv. projektový záměr a po schválení
záměru radou města předloží žádost o dotaci se všemi
přílohami. „Doporučuji všem zájemcům, aby si dů-
kladně pročetli text výzvy. Na všechny otázky jsme
připraveni odpovědět a pomoci,“ ujišťuje potencionál-
ní žadatele vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.
Hned po předložení žádosti o dotaci na oddělení dota-
cí v 2. kole bude možné předložit žádost o půjčku na
vlastní spoluúčast. Žádosti o dotaci a o půjčku bude
v konečné fázi schvalovat zastupitelstvo města.
Kompletní informace najdete na webových stránkách
města: www.mestojablonec.cz - magistrát – životní si-
tuace – finance – Program podpory výstavby technic-
ké infrastruktury.

Rada města jmenovala nové ředitele škol
Nové ředitele pěti příspěvkových organizací jme-
novala na základě výsledků konkurzních řízení
Rada města Jablonce nad Nisou. 

Novými řediteli a ředitelkami byli k 1. 8. 2013 jme-
nováni:
MŠ Montessori paní Vlasta Hillebrandová
MŠ Havlíčkova paní Jolana Stejskalová
ZŠ 5. května Mgr. Michaela Hanyšová
ZŠ Pasířská Mgr. Jiří Vondráček
ZUŠ Jablonec nad Nisou Mgr. Vít Rakušan

Nová vysoká škola v Jablonci nad Nisou
Rada města schválila Memorandum o spolupráci
mezi městem a Správním institutem. 

Spolupráce se soustředí na realizaci kvalitního vyso-
koškolského vzdělávání v Jablonci nad Nisou a vede-
ní odborné diskuse v oblasti regionálního rozvoje
a veřejné správy. 

Správní institut se ve své vzdělávací činnosti spe-
cializuje na praktické vysokoškolské a profesní vzdě-
lávání zejména v ekonomických oborech a v oblasti
veřejné správy.

(mh) 

Zastupitelé města Alexandra Jörgová (vpravo) a Jindřich Berounský diskutují s obyvatelkami Jablonce, které využily možnost 
oslovit volené zástupce v rámci řádného zasedání zastupitelstva. Foto Jiří Endler
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Náměstek primátora Miloš Vele slavnostně
zahájí spolu s vedoucími základních složek
IZS ve čtvrtek 13. června v 9 hodin již VIII.
ročník tradiční přehlídky složek Integrova-
ného záchranného systému s názvem ,,Den
Integrovaného záchranného systému 2013“. 

Uskuteční se od 9.00 do 17.00 hodin na dvou
místech v Jablonci, a to na Horním náměstí
a u přehrady Mšeno.

V průběhu akce se představí základní i ostat-
ní složky Integrovaného záchranného systému
ve statických i dynamických ukázkách. Diváci
budou moci nahlédnout i do tajů a zákulisí fi-
rem zabývajících se výrobou zabezpečovacích
zařízení či možnostmi pojištění se před násled-
ky trestných činů atd. 

Představí se Policie ČR, Hasičský záchranný
sbor, jednotka dobrovolných hasičů, Zdravot-

nická záchranná služba, Nemocnice Jablonec
n. N., Český červený kříž, Letecká záchranná
služba s vrtulníkem, Horská služba, Armáda
ČR, Vězeňská služba ČR, městská policie s dět-

ským dopravním hřištěm, firmy Jablotron a Tel-
mo, Besip. Pro diváky budou zajímavé i ukázky
výcviku služebních psů, společný zásah policie,
hasičského záchranného sboru a zdravotnické
záchranné služby. Odpoledne zhlédnou ná-
vštěvníci i ukázku společného zásahu Vodní zá-
chranné služby ČČK a Letecké záchranné služ-
by na přehradě Mšeno. 

Pro děti jsou mimo jiné připraveny soutěže
o ceny, procvičí se také v poskytování první po-
moci. 

„Přijďte zhlédnout tuto jedinečnou akci, při
které máte možnost vidět techniku a materiál
jednotlivých složek Integrovaného záchranné-
ho systému a jejich členy jak v samostatných
akcích, tak při společném zásahu. Program je
celodenní, přijít můžete kdykoliv, ale přijďte
určitě,“ zve návštěvníky Jiří Vaníček, vedoucí
oddělení krizového řízení. (end)

Den IZS 2013 ve čtvrtek 13. června

Z jablonecké radnice…
Díl 5. – Velký bulvár 
Pátý díl pořadu Z jablonecké radnice… jsme
věnovali Velkému bulváru, v ulici 5. května. 

Po demolici domu, kde býval mléčný bar, je
konečně možné bulvár dokončit. Rozšířit ulici,
vybudovat chodníky i cyklostezku. 

Nad bulvárem i centrem města v bezpro-
střední blízkosti řeky Nisy se přímo na místě
zamýšlejí Petr Beitl, Miloš Vele a Soňa Paukr-
tová. 

V premiéře pořad odvysílala televize RTM
v úterý 17. května. Pořad Z jablonecké radnice...
je k vidění na webových stránkách tvrtm.cz nebo
mestojablonec.cz. (mh)

Dvacet let partnerství škol
Na konci dubna se konaly oslavy spolupráce
gymnázií německého Jakob-Brucker Gymna-
sium v Kaufbeuren a jabloneckého Gym-
názia Dr. Randy. Partnerství škol trvá více
než 20 let. 

Primátor statutárního města Jablonec n. N.
Petr Beitl přijal delegaci v obřadní síni radnice.
Význam dvacetiletých kontaktů mezi školami
podtrhl svou přítomností i primátor města
Kaufbeuren Stefan Bosse. Společně s kaufbeu-
renskými studenty pak zahájili výstavu „Kauf-
beurenští studenti poznávají Jablonec někdejší
i dnešní“. 

V rámci oslav proběhlo i fotbalové a volejba-
lové utkání, kdy fotbal vyhráli hosté a volejbal
domácí. 

Velký úspěch Eurocentra 
a statutárního města 
Eurocentrum  společně se  statutárním měs-
tem Jablonec nad Nisou a Městským domem
kultury Muflon v Jelení Hoře obsadilo první
místo v soutěži Nejinspirativnější projekt ro-
ku 2012 v rámci Operačního programu pří-
hraniční spolupráce Česká republika–Polská
republika 2007–2013. 

V projektu se návštěvníci seznámili s tradice-
mi a současným životem v obou zemích během
tří let a na třiceti společných akcích pro občany
od nejmenších po seniory.  Projekt byl nomino-
ván mezi 20 nejlepších v rámci celé republiky
a hlasující jej poslali na pomyslnou špici soutěže. 

„Eurocentrum děkuje všem, kteří podpořili
projekt ,Setkávání-tradice, kultura a život v čes-
ko-polském pohraničí‘. Bez nich a hlavně bez
spokojených návštěvníků bychom nebyli tak
úspěšní,“ sdělila jednatelka Eurocentra Marta
Procházková. „Projekt byl připravován s lidmi
o lidech a pro lidi. Vítězství v celorepublikové
soutěži proto patří všem, kteří ho připravovali
a kdo se v něm setkávali,“ uzavřela za polskou
stranu Alexandra Jarocinska. (end)

Gymnázium Dr. Randy v Jablonci nad Nisou
by rádo vybudovalo na svém pozemku ven-
kovní učebnu, kde by se mohlo nejen učit, ale
i pořádat nejrůznější společenské akce. Pro-
jekt chtějí financovat formou crowdfundin-
gu s pomocí sponzorů, které projekt zaujme.

„Projekt, jak mohou české školy získat peníze
na realizaci svých vzdělávacích projektů, nedáv-
no představily společnost Scio, iniciativa HIT-
HIT a pilotní školy. Při metodě crowdfundingu
se jedná o shromáždění peněz ze strany jednot-
livých podporovatelů či organizací, které projekt

zaujal, a rozhodli se proto na jeho uskutečnění
přispět,“ říká ředitel školy Tomáš Hofrichter.

Finanční situace v regionálním školství (ma-
teřské, základní a střední školy) je dlouhodobě
špatná. Stát i zřizovatelé (obce, kraje) snižují
rozpočty škol, případně je udržují už několik let
na relativně stejných objemech, zatímco nákla-
dy na provoz školy a zajištění souvisejících po-
třeb trvale rostou. Ředitelé jsou často postaveni
před neřešitelné rozhodnutí, zda platit pomůc-
ky, nebo náhrady učitelům, protože na obojí
nemají prostředky.

„Je to chvályhodná iniciativa. Především
směrem k dětem a pedagogům. Myslím si, že by
to neměla být záležitost pasivní, ale věřím, že
děti za tím projektem půjdou a sami pochopí,
jak je těžké získávat finanční prostředky. Po-
znají, že to není jen o tom někde vyvěsit plakát,
nebo si o peníze říci, ale zjistí, že je třeba záměr
okomentovat a přesvědčit dárce, aby dali dar.
Díky tomu projekt realizovali. Já jim přeji, aby
se jim to podařilo,“ sdělil primátor statutárního
města Petr Beitl, který s projektem sympatizuje.  

Jablonecké gymnázium „Randovka“ je další
školou, která se o crowdfunding pokouší. „Roz-
počty se nesnížily, ale ani nenarostly, ceny oko-
lo však ano. Není to tak, že školy už nemají na

přežití, a tak musejí ,žebrat‘ – to asi úplně ne-
odpovídá realitě. Z dotací však školy zajistí
pouze základní provoz, na rozvoj a zajímavé
projekty nezbývá,“ tvrdí Tomáš Hofrichter.

Celý projekt venkovní učebny je rozpočtován
na 199 000 korun a v této chvíli (23. 5. 2013) na
něj škola získala 73 800 Kč. „Pokud cílovou
částku nevybereme do 6. června, všechny pení-
ze se podle pravidel crowdfundingu vrací dár-
cům,“ upozorňuje ředitel.

Více o projektu, a možnosti jak přispět, zjistí-
te na těchto stránkách. www.hithit.com/cs/pro
ject/115/spolecne-za-skolou?variant=a (end)

Studenti se budou chodit učit za školu

Foto Miroslav Gorčík

Foto archiv GiRa Vizualizace archiv GiRa

Foto Monika Loupá
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Jablonecká přehrada čeká na návštěvníky
Správcem vodního díla Mšeno je Povodí La-
be, s. p., se kterým má město Jablonec uzav-
řenou dohodu o užívání části vodního díla
pro rekreaci a vodní sporty. Jedná se o tzv.
první přehradu.

Město Jablonec nad Nisou se připravilo na letoš-
ní sezonu stejně pečlivě jako v minulých letech.
Cílem všech opatření je zajistit především bez-
pečnost návštěvníků přehrady, ale i informova-
nost a poskytnutí první pomoci při poranění.
Koupací sezona na jablonecké přehradě oficiál-
ně trvá od 1. června do 1. září. 

Vody je v přehradě dost ke koupání i relaxaci
Během posledních týdnů se přehrada napou-
štěla na svou tradiční míru – hladina na kótě
510 m n. m. Pláž u loděnice bude do původního
stavu uvedena během června. Do 6. června bu-
de opraven povrch cyklostezky, jež je v úseku
u loděnice nyní zavřená a pěší i cyklisté musí

místo obcházet okolo penzionu Jablonec. Pří-
jemné rekreaci a koupání v jablonecké přehra-
dě by tedy nemělo již nic bránit

Bezpečnost a ochrana zdraví především
Pro koupání slouží tzv. první přehrada a její
přilehlé pláže a sportoviště. Pro tuto oblast jsou
stanovena pravidla, která udávají, jak se má ná-
vštěvník chovat, aby nedošlo ke zranění, aby
byla dodržována čistota a pořádek a okolní pří-
roda nedošla újmy. 

Kolem přehrady je na dobře viditelných mís-
tech rozmístěno 7 informačních tabulí, kde
jsou zmíněné zásady uvedeny, je tam desatero
vodních záchranářů a v neposlední řadě tele-
fonní spojení na záchranné složky. U pěti
z těchto tabulí jsou na nejfrekventovanějších
místech umístěny bedny s vybavením pro po-
skytnutí první pomoci. „Bude v nich uloženo
lano se záchranným kruhem. Pomůcky mohou
být použity i laikem při záchraně topícího se
člověka v době mimo aktivní službu vodních
záchranářů,“ vysvětluje Jiří Vaníček, vedoucí
odd. krizového řízení.

Vodní záchranná služba bude ve tříčlenných
hlídkách vykonávat denně od 1. června do 1.
září po dobu dvanácti hodin, zpravidla od 9 do
19 hodin dozor na vodní hladině a přilehlých
veřejných prostranstvích. Základna vodních
záchranářů je na Tajvanu, hlavní stanoviště
hlídky je na označeném místě na pláži „U kios-
ku“ pod Slunečními lázněmi. Kromě poskyto-
vání pomoci budou záchranáři dohlížet na do-
držování zásad chování a respektování pravidel
bezpečnosti návštěvníků, popřípadě budou
upozorňovat na jejich porušování.

Zelené plochy kolem přehrady stejně jako
odpadkové koše uklízejí na základě smlouvy
s městem jablonecké technické služby (TSJ), nad
veřejným pořádkem zde bdí městská policie,
která dohlíží mimo jiné na dodržování zákazu

volného pohybu psů a dodržování nočního klidu,
ale i na provoz na cyklostezce kolem přehrady.

Stavba štoly koupání neohrozí
V současné době dochází k montáži technologie
na vtokovém objektu u loděnice. V nové odpad-
ní štole, která vede pod městem od loděnice ke
strojírenskému ústavu, nyní probíhají betoná-
že. Staveniště u památného stromu v ul. Palac-
kého zmizí do konce října. U přívodní štoly
v Pasekách počítají stavbaři s vyklizením stave-
niště a čistými terénními úpravami do konce
června. V rámci prací došlo ke zpevnění a roz-
šíření přilehlé cyklostezky. Než stavbaři na
konci června místo opustí, bude provoz pro
cyklisty mírně omezený. 

Informace ke stavu prací na výtokovém ob-
jektu v ulici Plynární sice s provozem na pře-
hradě nesouvisí, ale pro úplnost uvádíme, že
ukončení prací se předpokládá do konce října
letošního roku. (mh)

Naděje pro každého, kdo o ni stojí
Občanské sdružení Naděje provozuje v Jab-
lonci hned několik zařízení, jejichž poslá-
ním je pomáhat lidem, kteří se snaží vrátit
k běžnému způsobu života, jsou v nepřízni-
vé sociální situaci, nemají kde bydlet a ne-
mají pravidelný legální příjem. Statutární
město Jablonec nad Nisou přispělo letos na
činnost Domu Naděje částkou 1 185 000 Kč.

V souladu se zákonem o sociálních službách
provozuje o. s. Naděje azylový dům a noclehár-
nu pro muže i ženy, nízkoprahové denní cent-
rum a terénní program.  

„V azylovém domě je při nepřetržitém provo-
zu k dispozici 12 lůžek pro muže, 8 pro ženy a 6
lůžek v tréninkových bytech,“ vysvětluje ná-
městkyně primátora Soňa Paukrtová a dodává,
že jsou zde ubytováni lidé, kteří ztratili byt, jsou
v nepříznivé sociální situaci a splňují kritéria
pro poskytnutí služby:  „Jsou ochotní dodržovat
řád azylového domu, mají platný osobní doklad
a příjem na zaplacení ubytování, chtějí řešit
svou nepříznivou sociální situaci s pracovníky
zařízení a mají lékařský posudek nevylučující
pobyt v azylovém domě. Řada lidí v takto ne-
příznivé sociální situaci pobyt v azylovém do-
mě však odmítá,“ dodává Paukrtová.

Kromě ubytování poskytuje Dům Naděje te-
plou stravu, ošacení, klienti tu mají prostor pro
osobní hygienu, mohou si vyprat osobní prádlo,
najdou zde sociální i psychologické poraden-
ství.

Investice do azylového 
domu nejsou malé
Jablonecký azylový Dům Naděje, o. s., sídlí
v budově, která je v majetku statutárního měs-
ta Jablonce. „Na podzim loňského roku byly
převedeny finanční prostředky na nejnutnější
opravy v celkové částce 600 000 Kč,“ říká ná-
městek primátora Miloš Vele.

V roce 2012 proběhla těsně před zimou opra-
va střechy v částce 57 tisíc korun, včetně DPH,
a to zejména tyto práce: oprava prosekaných
děr ve falcované pozinkované krytině, sněhové
zábrany ve dvou řadách, proti padání sněhu na
přilehlý chodník, oprava eternitové krytiny –

výměna prasklých šablon, oplechování nado-
kenních říms, oprava a výměna dešťových svo-
dů, včetně jejich vyčištění a vyčištění lapačů
střešní krytiny, opravy žlabů, včetně nových
kotlíků a otlučení narušené fasády, včetně eko-
logické likvidaci suti.

„Zbylé finanční prostředky byly převedeny do
roku 2013 a i v prvních měsících roku byla pro-
vedena řada úprav,“ říká Jiří Cvrček, vedoucí
oddělení technické podpory. „Po rozdělení
dvojdomu na dva majitele bylo nutno vyřešit
vstup na půdu z objektu Domu Naděje, pro
kontroly komínů, střechy, apod. Proto byla zvo-
lena nejlevnější varianta v podobě hliníkového
žebříku pevně přimontovaného k podlaze
a stropu do půdního prostoru,“ vysvětluje in-
vestici v hodnotě 2 000 korun Cvrček. 

Dále byla provedena oprava havarijní elekt-
roinstalace v částce 280 tisíc korun, včetně
DPH, a to zejména tyto práce: Výměna již ne-
funkčních kabelových rozvodů do lišt (v rámci
úspory se většina rozvodů nezasekávala do
zdiva), výměna svítidel, a to hlavně sociálních
zařízení – v rámci úspory energií na čidlo,
opravy podružných i hlavního rozvaděče, vý-
měna krabic, spínačů, přepínačů, kryty zásu-
vek, zásuvky.

„Na čtvrté pololetí roku 2013 se plánují další
práce, a to zejména Oprava topení a rozvodů
TUV a SV. Ze zbylých prostředků budou oprave-
ny podlahové krytiny,“ nastiňuje další plány
oprav náměstek Vele. (jh/end)

Foto 3 x Miroslav Gorčík



(13)

jablonecký měsíčník / červen 2013 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice 

/R/ kino Radnice

1. 6. /sobota/
15.30 /R/ TO NEJLEPŠÍ

Z ANIFESTU PRO DĚTI
17.30 /R/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (3D)
20.00 /R/ PAŘBA NA TŘETÍ

2. 6. /neděle/
14.30 /R/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (3D)
17.00 /R/ IRON MAN 3

(3D/D)
20.00 /R/ PAŘBA NA TŘETÍ

3. 6. /pondělí/
17.30 /R/ PAŘBA NA TŘETÍ
20.00 /R/ VELKÝ GATSBY

(2D/T)

4. 6. /úterý/
17.00 /R/ VELKÝ GATSBY

(2D/T)
20.00 /R/ RYCHLE A ZBĚSILE 6

5. 6. /středa/
17.00 /R/ VELKÝ GATSBY

(3D/T)
20.00 /R/ IRON MAN 3

(2D/T)

6. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (2D)
20.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (2D/T)

7. 6. /pátek/
17.30 /R/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (3D)
20.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (3D/T)

8. 6. /sobota/
15.00 /R/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (3D)
17.30 /R/ PAŘBA NA TŘETÍ
20.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (3D/T)

9. 6. /neděle/
14.30 /R/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (3D)
17.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (3D/T)
20.00 /R/ RYCHLE A ZBĚSILE 6

10. 6. /pondělí/
17.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (3D/T)
20.00 /R/ JEN BŮH ODPOUŠTÍ

11. 6. /úterý/
17.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (2D/T)
20.00 /R/ JEN BŮH ODPOUŠTÍ

12. 6. /středa/
17.30 /R/ JEN BŮH ODPOUŠTÍ
20.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (2D/T)

13. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ PODFUKÁŘI
20.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (2D/T)

14. 6. /pátek/
17.30 /R/ PODFUKÁŘI
20.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (3D/T)

15. 6. /sobota/
14.30 /R/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (2D)
17.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (3D/T)
20.00 /R/ PODFUKÁŘI

16. 6. /neděle/
14.30 /R/ KRÁLOVSTVÍ LESNÍCH

STRÁŽCŮ (3D)
17.00 /R/ STAR TREK: 

DO TEMNOTY (3D/T)
20.00 /R/ PODFUKÁŘI

17. 6. /pondělí/
17.00 /R/ VELKÝ GATSBY (3D/T)
20.00 /R/ TRANS

18. 6. /úterý/
17.30 /R/ PODFUKÁŘI
20.00 /R/ TRANS

19. 6. /středa/
14.30 /R/ VELKÝ GATSBY (2D/T)

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ TRANS
20.00 /R/ PODFUKÁŘI

20. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (3D)
20.00 /R/ MUŽ Z OCELI 

(2D/T)

21. 6. /pátek/
17.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (3D)
20.00 /R/ MUŽ Z OCELI 

(2D/T)

22. 6. /sobota/
15.00 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (3D)
17.30 /R/ PODFUKÁŘI
20.00 /R/ MUŽ Z OCELI 

(3D/T)

23. 6. /neděle/
15.00 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (3D)
17.30 /R/ PODFUKÁŘI
20.00 /R/ MUŽ Z OCELI 

(3D/T)

24. 6. /pondělí/
17.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (2D)
20.00 /R/ PO ZÁNIKU ZEMĚ

25. 6. /úterý/
17.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (2D)
20.00 /R/ PO ZÁNIKU ZEMĚ

26. 6. /středa/
17.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (2D)
20.00 /R/ PODFUKÁŘI

27. 6. /čtvrtek/
17.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (3D)
20.00 /R/ MUŽ Z OCELI 

(2D/T)

28. 6. /pátek/
17.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (3D)
20.00 /R/ MUŽ Z OCELI 

(3D/T)

29. 6. /sobota/
14.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (3D)
17.00 /R/ MUŽ Z OCELI 

(3D/T)
20.00 /R/ SVĚTOVÁ VÁLKA Z

(3D/T)

30. 6. /neděle/
14.30 /R/ UNIVERZITA PRO

PŘÍŠERKY (3D)
17.00 /R/ MUŽ Z OCELI 

(2D/T)
20.00 /R/ SVĚTOVÁ VÁLKA Z

(2D/T)

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

2. 6. /neděle/ 15.00 hodin
DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA
TATRMANA
Divadelní společnost Julie Jurištové.
Hrají: Daniel Koťan/Jiří Hána, Radovan
Snítil, Libor Jeník/Rafael Pražák a další.
Pohádkový příběh Hastrmana Tatrmana.

3. 6. /pondělí/ 19.00 hodin 
CENA ZA NĚŽNOST
Divadlo Palace
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová,
Alexej Pyško, Jan Kačer a další.
Divadelní hra podle stejnojmenného
filmu. Přeložené představení ze 17. 4. 

4. 6. /úterý/ 18.00 hodin
9. X-DANCE SHOW
„Různí lidé, stejný cíl“
Tradiční představení jablonecké taneční
školy X-DANCE. Vystoupí děti od 4 do
20 let se svými choreografiemi ve stylu
street dance. 

5. 6. /středa/ 19.00 hodin
PARCHANT MARYLIN
Švandovo divadlo
Hrají: Zuzana Onufráková, Apolena
Veldová, David Punčochář a Jakub
Kudláč j. h. inscenace o zrodu jednoho
mýtu – mýtu M. M. 

6. 6. /čtvrtek/ 19.00
VÁCLAV HUDEČEK – housle
LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír
Společný koncert houslového virtuosa
světového věhlasu a jedné
z nejvýraznějších osobností mladé
české klavírní generace. 
Program: Skladby Františka Bendy,
Ludwiga van Beethovena a Antonína
Dvořáka. Koncert se koná v rámci
Dvořákova festivalu. 

11. 6. /úterý/ 19.00 hodin
DARDA
Divadlo na Jezerce
Hrají: Bára Hrzánová, Lenka
Vlasáková, Miluše Šplechtová,
Petr Vacek a další. Adaptace závěrečné
části volné trilogie Ireny Douskové
o Helence Součkové. 
Přeložené představení z 24. 3.

12. 6. /středa/ 18.00 hodin
MOZART REVUE
ZŠ Mozartova, Jablonec n. N.
Slavnostní rozloučení se školním rokem. 

14. 6. /pátek/ 15.00 hodin
LA GIOIA
Peter Ďurovec – Peter Ševčík – Matej
Vaník. Koncert skupiny složené ze tří
zpěváků, kteří prezentují hudební styl
spojující populární hudbu a operní zpěv. 

16. 6. /neděle/ 19.00 hodin
JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
Divadlo Palace
Hrají: Jiří Langmajer, Adéla
Gondíková, David Punčochář,
Berenika Kohoutová a další. Brilantní
konverzační komedie plná nečekaných
situací a humoru.

17 6. /pondělí/ 17.00 hodin
SVĚT TANCE
Taneční a pohybové studio Magdaléna
o. s., Rychnov u Jablonce n. N. 

26. 6. /středa/ 17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ AKADEMIE
GYMNÁZIA U BALVANU
a předání výročních cen „Maxima“
nejlepším studentům školy.

INFORMACE PRO ABONENTY
Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům proběhne od 10. 6.
do 14. 6. 2013. Prodej novým zájemcům
bude zahájen 17. 6. 2013.

La Gioia v městském divadle

14. 6. /pátek/ 15.00 hodin
Pod záštitou primátora Petra Beitla se u příležitosti Světového dne pro-
ti násilí na seniorech uskuteční koncert slovenského pop-operního tria
La Gioia. V rámci akce bude vyhlášena Pečovatelka roku. Vstupenky
zdarma na pokladně divadla. Akci pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou ve spolupráci s Centrem sociálních služeb a Diakonií ČCE. 
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■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, www.jablonec.com
Otevřeno úterý, středa, pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
čtvrtek 10.00–12.00 a 13.00–18.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin

Stálá expozice
VŠECHNY KRAJINY MÉHO SRDCE
Kromě krajinomaleb či dokumentačních
kreseb J. V. Scheybala se návštěvníci
prostřednictvím zátiší seznámí
s širokým záběrem činnosti tohoto
významného národopisce.

8. 6. /sobota/ 18.00 – 24.00 hodin
PODJEŠTĚDSKÁ MUZEJNÍ NOC
Autorské čtení Dr. Evy Koudelkové –
Pověsti o Ještědu – 19.00 a 21.00 hodin;
postavte si svůj Ještěd – stavebnice
Kapla; výstava žáků kreseb ZUŠ
Jablonec n. N. na téma mystický motiv
přírody; výstavka masek ještědských
čertů podle ještědských pověstí.

20. 6. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BESEDA
S PhDr. Jakouběovou, ředitelkou
Muzea Českého ráje v Turnově. První
z cyklu besed na téma „Sbírka manželů
Jany a Josefa V. Scheybalových“.

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
Otevřeno úterý, středa, pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
čtvrtek 10.00–12.00 a 13.00–18.00 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

13. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin 
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Představí se letošní absolventi ZUŠ
Mariana Staffenová – alt saxofon,
Jakub Netrh – klarinet, Anna Kultová –
klarinet. Hosté: Aneta Juklíčková,
Barokní trio a Jablonecký komorní
orchestr. Koncert organizuje ZUŠ
Jablonec n. N. ve spolupráci s JKIC. 

21. 6. /pátek/ 19.00  hodin
VIGILANTER MELODUM 
RECITÁL P. J. KONEČNÉHO 
Krabí flétna, jednoručka, kobza, ale
i varhany. Málo známé historické
nástroje ve spojení se starou duchovní
hudbou. Vlašimský farář, původně
profesionální hudebník P. MgA
Jaroslav Konečný, je příkladem
člověka, který hudbu šíří kolem sebe.
Je nejen knězem, ale i aktivním
hudebníkem, skladatelem, majitelem
mnoha historických hudebních
nástrojů a tvůrcem jejich replik. 
Pořadatel: JKIC 

VÝSTAVA
5. 6.–27. 7.
ZNIČENÉ KOSTELY SEVERNÍCH
ČECH 1945–1989
Vernisáž proběhne v kostele sv. Anny
ve středu 5. června v 17.00 hodin.
Výstava bude přístupná v otvírací době
kostela v červnu a červenci.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

6. 6. /čtvrtek/ 16.30 hodin 
CESTA DO HLUBIN ŽÁKOVY DUŠE
Rozloučení s 9. třídami ZŠ Liberecké.
Pořádá Eruditus – Kruh přátel školy.

7. 6. /pátek/ 18.00 hodin
VÝROČNÍ KONCERT JABLONECKÉ
PÍŠŤALKY K 25. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
Host: DPS Medvíďata, Český Krumlov.
Pořádá Jablonecká píšťalka.

9. 6. /neděle/ 14.00 hodin
JABLONEČANKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem.

11. 6. /úterý/ 10.00 hodin 
SETKÁNÍ GENERACÍ
Program z projektu Tradice sbližují
generace.
Pořádá Eurocentrum a Statutární
město Jablonec n. N. 

12. 6. /středa/ 12.00–17.00 hodin
Mírové nám.
DEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Odpoledne plné soutěží a zábavného
programu pro handicapované i zdravé
děti a spoluobčany, taneční a hudební
vystoupení, historický šerm, Alex 
kouzelník, prezentace neziskových
organizací z regionu a firem nabízejících
pomůcky pro zdravotně postižené.
Pořádá Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, o. s.,
Klub Jablonec n. N.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

13. 6. /čtvrtek/
DEN INTEGROVANÉHO
ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
9.00–16.00 hodin, Horní náměstí
16.20 hodin, Jablonecká přehrada
Více informací naleznete na straně 11.

13. 6. /čtvrtek/ 20.00 hodin, Letní scéna
DIVADLO F. X. ŠALDY: 
POSEDLOST BALETEM
Zábavný průvodce světem tance
a baletu. Open air představení navazuje
na úspěšnou loňskou spolupráci
libereckého divadla a Eurocentra.

14. 6. /pátek/ 10.00–19.00 hodin 
Letní scéna 
MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ
FESTIVAL
Více informací naleznete na straně 19.

15. 6. /sobota/ 17.00 hodin
ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
TANEČNÍ ŠKOLY DaM
Bližší informace na tel.: 603 814 046
Pořádá taneční škola DaM.

26. 6. /středa/ 20.00 hodin, Letní scéna
DIVADLO F. X. ŠALDY: 
TESTOSTERON
Komedie o mužích a o tom, jací vlastně
jsou v open air provedení pro jablonecký
amfiteátr. Představení je nevhodné
pro návštěvníky do 15 let.

27. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin
AKADEMIE KATOLICKÉ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY V JABLONCI N. N.
Účinkují a svá díla prezentují žáci KZŠ.
Hosté: TS IMAGE, IUVENTUS 
GAUDETE! a další.

PŘIPRAVUJEME:
11. 7., 18. 7., 25. 7., 27. 7., 1. 8., 15. 8. a 22. 8.
JABLONECKÉ KULTURNÍ LÉTO
Pravidelné čtvrteční open air koncerty.

30. 8. /pátek/ Letní scéna
ROCK NA KONEC LÉTA
Festival s pravidelnou účastí kapel
z celého Euroregionu Nisa.

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

3. 6. /pondělí/ 10.00 hodin
FRYDERYK CHOPIN
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 6. /úterý/ 14.00 hodin
KUBA
Pravidelné promítání.

4. 6. /úterý/ 17.00 hodin
ŽENY VE VESMÍRU
Astronomické okénko Martina Gembece.

5. 6. /středa/ 9.00 hodin
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 
S JINDŘIŠKOU KRATSCHMAROVOU
Autorské čtení z příběhů vodníčka
Střapatky, zadáno.

11. 6. /úterý/ 10.30 hodin
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pohádka pro děti, agentura
Kamila Kouly, zadáno.

11. 6. /úterý/ 17.00 hodin
ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ,
KARLOVARSKO
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

18. 6. /úterý/ 17.00 hodin
IRISDIAGNOSTIKA – NEBOLI
OČNÍ DIAGNOSTIKA
Přednáška Lucie Krákorové a Jindry
Krákorové.

25. 6. /úterý/ 14.00 hodin
ZA HRANICEMI SKUTEČNOSTI
Paranormální jevy a schopnosti.
Pravidelné promítání.

25. 6. /úterý/ 17.00 hodin
MILAN EXNER
Autorská beseda s libereckým
prozaikem, básníkem, esejistou
a literárním kritikem.

VÝSTAVY
ROK NA VSI
V prostoru schodiště Vám představíme
nejlepší práce z pátého ročníku
fotografické soutěže. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

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

Pokračujeme v luštitelských soutěží
O ZLATOU MAKOVICI, 
TOULKY EUROREGIONEM NISA, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE.

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

2. 6. /neděle/ 9.30 hodin
VÝLET NA ČESKOU KVĚTNICI
Autobusový výlet pro malé i velké, 
pro celé rodiny – 14. ročník akce Čes-
ké květnice – slavnost květnatých luk,
výstava květinový vazeb, 
cena 50 Kč/dospělí, 30 Kč/děti od 6 let,
informace A. Francová

4. 6. /úterý/ 18.30–20.30 hodin
TVOŘIVÝ VEČER
Kurz pro jedince od 15 let, 
výroba dárku, cena 250 Kč, 
informace S. Příhonská.

6. 6. /čtvrtek/ 9.00 hodin
PROCHÁZKA FOTBALOVÝM RÁJEM
Sportovní akce pro MŠ ve spolupráci
s FK Baumit, informace P. Dostál.

6. 6. /čtvrtek/ 17.30 hodin
SEMINÁŘ LOUTEK
Loutkové divadlo a jeho místo ve 21.
století (teorie i výroba vlastní loutky),
pro účastníky od 10 do 26 let, informace
J. Polanská na tel. 606 326 823 
nebo S. Příhonská.

7. 6. /pátek/ 18.00 hodin
SCRAPBOOK
Večerní a noční tvoření pro každého,
informace M. Šípková.

7.–9. 6. /pátek–neděle/
OUTDOOROVÝ VÍKEND V SRBSKU
Víkend se spaním pod stanem,
lezením, hraním her, výlety, a to vše
u břehu Berounky v Srbsku, informace
A. Tauchmanová. 

8. 6. /sobota/ 
PŘEJEZD JIZERSKÝCH HOR
Cyklistická akce pro děti i dospělé,
vlakem do Harrachova, na kole 
do Jablonce, cena 100 Kč/osoba, 
informace P. Dostál.

14.–16. 6. /pátek–neděle/
MČR LODNÍCH MODELÁŘŮ
Účast lodních modelářů na mistrovství
v Blansku, informace P. Dostál.

15. 6. /sobota/ 15.00–17.00 hodin
DISKOTÉKA NA ZAHRADĚ VIKÝŘE
Zábavné odpoledne pro děti bez
ohledu na věk – písničky, tancování,
soutěže, vstupné 10 Kč, informace, 
A. Tauchmanová.

Den zdravotně postižených

12. 6. /středa/ 12.00–17.00 hodin – Mírové náměstí
Zveme všechny spoluobčany na 14. ročník Dne zdravotně postižených.
Připraven je zábavný program plný soutěží. Moderovat bude Honza
Musil, zazpívá Petra Janů. Ve stáncích se představí neziskové organi-
zace z Jablonecka i Liberecka. Budou k vidění i vyzkoušení pomůcky pro
zdravotně postižené, výrobky z chráněných dílen zdravotně postižených,
ukázka první pomoci. Tradiční závod na kolečkových křeslech začne ve
14.45 hodin. Akce je pořádána v rámci Projektu Jablonec nad Nisou 2013.
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16. 6. /neděle/
DEN OTCŮ
Účast a prezentace na oslavě svátku
otců na Tajvanu, stánek s manuální
prací a další aktivty.

21.–22. 6. /pátek–sobota/ 
17.00–9.00 hodin
HOLČIČÍ NOC
Holčičí mejdan s lakováním nehtů,
konzumováním dobrot, povalováním
u Pipi Dlouhé punčochy a tvořením
(linoryt a tisk na triko), cena 250 Kč
(zahrnuje materiál, pedagoga, večeře,
snídaně, pojištění a střechu nad hlavou),
informace A. Tauchmanová.

22. 6. /sobota/
ROZHLEDNY JABLONECKA
Pohádkový pochod ve spolupráci se
svazem turistů (trasa na Bramberk
a zpět), informace zaměstnanci Vikýře.
Více informací naleznete na straně 24.

28. 6.-1. 7. /pátek–neděle/
POBYT PRO RODINY
Stanování, opékání buřtíků, jízdy na
koních a další aktivity, informace
a přihlášky M. Šípková.

TÁBORY
17.–26. 6. 
ČERVNOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Denně 8.00–15.30 hodin – tábor pro
kluky i pro holky od 7 let, výlety,
dílničky, hry a další zábavné aktivity,
cena 2 500 Kč/10 dní, 1 250 Kč/5 dní,
300 Kč/den, přihlášky do 15. 6., 
S. Příhonská.

14.–23. 6. 
PIRÁTI A NÁMOŘNÍCI
Pobytový tábor ve Španělsku 
(Lloret de Mar Costa Brava), 
informace a přihlášky M. Šípková.

PRAVIDELNÉ AKCE
4., 11., 18., 25. 6. /úterý/ 
15.00–17.00 hodin
DESKOVÉ HRY PRO KAŽDÉHO
Otevřený klub s hraním tradičních
i netradičních deskových her pro
všechny věkové kategorie, 
informace A. Tauchmanová.

5., 12., 19., 26. 6. /středa/ 
9.00–11.00 hodin
DOVOLENKÁŘI
Užití si volna, enkaustika, scrapbooking,
drátkování, šití látkové tašky, 
cena 80 Kč/rodič a dítě, 60 Kč/rodič
nebo dítě, informace A. Tauchmanová.

6., 13., 20., 27. 6. /čtvrtek/ 
16.00–18.00 hodin
VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ
Malování na plátěné tašky, pryskyřicí
zalévané prstýnky, malované skleněné
svícny, výroba stínítek z bavlnek
a papíru, cena 50 Kč/lekce, informace
a přihlášky minimálně 4 dny před
akcí, A. Tauchmanová.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz
Podhorská 47, Jablonec n. N. 

3. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47,
Jablonec n. N.

19. 6. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47,
Jablonec n. N.

26. 6. /středa/ 17.00 hodin
VERNISÁŽ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ
žáků výtvarného oboru
ZUŠ Horní náměstí, Jablonec n. N.  

■ Kostel 
dr. Farského
Kostel dr. Farského,
Jablonec nad Nisou

10. 6. /pondělí/ 18.00 hodin
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
Jabloneckého komorního orchestru

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

4.–28. 6.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE
studentů Technické univerzity
v Liberci, Fakulty textilní, Katedry
designu – návrhářství sklo a bižuterie.
Vernisáž výstavy v úterý 4. 6. 
od 17.00 hodin.

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

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

Výstava:
28. 6.–27. 10.
SKLENĚNÁ KOUZLA – PRECIOSA
Unikátní výstava představí nejen
fenomén skleněných bižuterních
kamenů, které se v Čechách vyrábí
od 18. století, ale též širokou škálu
výrobků světoznámé české firmy
Preciosa, která letos slaví 65. výročí
svého založení. Vedle skleněných
kamenů tak bude na výstavě k vidění
též designová bižuterie či svítidla.
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek
27. června od 17 hodin. Součástí
vernisáže bude slavnostní odhalení
skleněné plastiky úspěšného návrháře
Preciosy Jaroslava Bejvla ml.
v muzejním parku.

Muzejní programy:
8. 6. /sobota/ 18.00–24.00 hodin
MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM
Jablonecké a liberecké muzejní insti-
tuce společně poskytnou prohlídku
expozic rozšířenou o kulturních
vystoupení a tvůrčí dílny. Tématem je
40. výročí hotelu a vysílače Ještěd.
Možnost výroby jedinečné kolekce
zdobených figurek – Ještěďáčků.
V muzejním parku připraveno vystou-
pení Skupiny s nástroji a světelná show
skupiny Tucet kulí. Mezi Libercem
a Jabloncem n. N. bude jezdit historická
tramvaj a historický autobus. 

9. 6. /neděle/ 10.00–15.00 hodin
MUZEJNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Výroba Ješťěďáčků v ateliéru muzea.
Vstup je zdarma. Akce v rámci muzej-
ního programu probíhají za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR 
a statutárního města v rámci projektu
Jablonec nad Nisou 2013.

29. 6. /sobota/ 10.00–13.00 hodin
VÝTVARNÝ BIŽUTERNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ 
Účastníci si pod vedením odborné lek-
torky Věry Černé zhotoví náhrdelník .
Rezervace nutná. Bližší informace: 
sarka.siruckova@msb-jablonec.cz, 
tel.: 483 310 947.

GALERIE BELVEDER
od června do srpna otevřeno 
od úterý do neděle 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

Výstava:
31. 5.–21. 9.
PIERCING – MEZI RITUÁLEM
A PÓZOU
Výstava představí fenomén piercingu
ze dvou pohledů jako rituál a ozdobu.

PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ 
V JIZERSKÝCH HORÁCH, 
KRISTIÁNOV
otvírací doba: červen–září, 
pondělí–neděle 9.00–17.00 hodin
Bedřichov v Jizerských horách, 
tel.: 483 369 011

Stálá expozice:
KRISTIÁNOV – KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 6. /sobota/ 21.00 hodin
DJ DA ROOT
Experimental cabaret.com. Funky,
MashUPs, Hit Mix. V hospodě.

7. 6. /pátek/ 21.00 hodin
BLUESBERRY
Kapela v čele se zpěvákem, harmoni-
kářem, kytaristou a skladatelem
Petarem Introvičem zahraje jak klasické
lidové blues, tak i funky i rockovější
skladby v rytmu veselém a radostném.

8. 6. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ – V. KOLO
Soutěž regionálních kapel. Vystoupí
HeadShot, Sweet Children, Instorm,
Tamdoletma a John Silver.

11. 6. /úterý/ 16.00 hodin
ČIŠTĚNÍ NISY
Zapojte se a pomozte vyčistit Nisu
v Jablonci od nečistot a starého
harampádí s jabloneckým oddílem
vodních skautů. Sraz v 16.00 hodin
u Klubu Na Rampě.

13. 6. /čtvrtek/ 19.30 hodin
ROK BEZ MAGORA A ČEKÁNÍ
NA MAGORA
Před projekcí dokumentu režiséra
Olivera Maliny Morgensterna Rok
bez Magora zavzpomínají na básníka
Ivana Martina Jirouse písničkářka
Dáša Vokatá a herec Oldřich Kaiser
v pořadu Čekání na Magora.

14. 6. /pátek/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT UPGRADE
Poctivý rock, to nejlepší z cizí i české
muziky s DJ Igorkem.

17. 6. /pondělí/ 19.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Nebe nad Nisou. Co zajímavého nás
čeká na obloze v průběhu prázdnin
a dovolených. V případě jasného
počasí pozorování. 

19. 6. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Téma: Řeka Nisa. Sraz před Rampou.
Vede Zbyněk Cincibus.

21. 6. /pátek/ 16.30 hodin
BASKYTAROVÝ WORKSHOP
MARKA BERO HARUSTIAKA
Tématem workshopu M. B. H. 
(ex-Krucipüsk, Derek Trotson, Zodiac
N Black – London) je progresívní rock
a metal. Ukázka technik, stylu
a mnoho dalších neocenitelných tipů.
I pro širší veřejnost!

21. 6. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2013 – FINÁLE
Finále V. ročníku soutěžního festivalu
regionálních kapel. 
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013 

22. 6. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

28. 6. /pátek/ 21.00 hodin
PRÁZDNINOVÁ PARTY
A jsou tady, prázdniny!

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka, www.lakavarna.com

6. 6. /čtvrtek/ 18.30 hodin
VÝSTAVA KATEŘINY PALEŠNIKOVÉ
Jak trávy voněly, posekaný sekačkou. 
Ukázka tvorby mladé ústecké umělkyně
tvořící abstrakci přírodních zákonitostí
a jevů.

19. 6. /středa/ 17.00 hodin
LE CAFÉ FRANCAIS!
Setkání milovníků Francie, tematické
odpoledne.

21.–22. 6 /pátek–sobota/ 12.00 hodin
DO GALA
Třetí série úspěšného fashionmarketu
v La Kavárně.

Bluesberry – legenda českého blues

7. 6. /pátek/ 21.00 hodin 
V Klubu Na Rampě bude k vidění zcela jistě nejstarší, stále fungující
a ryze bluesová kapela, která vznikla v roce 1971 v legendární pražské
čtvrti Hanspaulka. Jediný, kdo prošel všemi sestavami a tradici
Bluesberry udržuje při životě dodnes, je zpěvák, kytarista a hráč na
foukací harmoniku Petar Introvič. V kapele se vystřídala řada muzi-
kantů, kteří se posléze objevili v dalších, z blues vycházejících kape-
lách (Martin Kraus, Mário Císař, Peter Jurkovič, Václav Kopta...). 
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■ 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.

5., 12., 19. a 26. 6. /středa/ 
10.00–12.00 hodin
KLUB TĚHULEK

6., 13., 20. a 27. 6.
BESEDY O VÝCHOVĚ

3. 6. /pondělí/
ZAVŘENO

4. a 18. 6. /úterý/ 10.00 hodin
STŘÍHÁNÍ DĚTÍ
Zkušená kadeřnice ostříhá vaše
ratolesti.

7. a 21. 6. /pátek/ 10.00 hodin
KOSMETIČKA PRO MAMINKY
Vzhůru do léta, upraví, poradí, zkrášlí.

8. 6. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
POHÁDKOVÁ PŘEHRADA
Pochod za pohádkovými
postavami,více na webu. 
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

8. a 22. 6. /sobota/ 17.00–19.00 hodin
SEMINÁŘ O MANŽELSTVÍ

17. 6. a 24. 6. /pondělí/
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO ZŠ
LIBERECKÁ
Akce se koná za běžného provozu,
stále otevřeno.

27. 6. /čtvrtek/ 10.00 hodin
PRÁZDNINY JSOU ZA DVEŘMI
Výtvarná dílnička na začátek prázdnin

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

4. 6. /úterý/ 18.00 hodin
MOZKOVÁ ČINNOST
Mysl a meditace bdělé pozornosti.
Představení meditačního kurzu
Shambaly v Jablonci nad Nisou.

7. 6. /pátek/ 18.00 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 8
Ing. arch. Matúš Vallo a Ing. arch.
Oliver Sadovský o knize Městské zásahy
a o nových rolích architekta. 
Na přednášku navazuje v 19.30 hodin
na Horním náměstí vernisáž výstavy
Městské zásahy Jablonec nad Nisou.

13. 6. /čtvrtek/ 18.00 hodin
ŘEČI POD VĚŽÍ
PhDr. Jan Šolc – setkání s autorem
publikace Řeči pod věží, poslancem
Federálního shromáždění, ředitelem
odboru vnitřní politiky v Kanceláři
prezidenta republiky Václava Havla
a vysokoškolským pedagogem.

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

7. 6. /pátek/ 20.00 hodin
SWO & METRIX
Legenda Hroznové Lhoty, SWO
DJ’s a hosté. Drum & Bass/Breakbeat/
Electro/Techno.

14. 6. /pátek/ 20.00 hodin
BRING THE NOISE
BABE-Ln(Radio1), Lathis+Meehay,
drug and bass/break beat.

21. 6. /pátek/ 20.00 hodin
REGGAE VIBES 
Dr.KARY (dancehall), Hazeflow/Dr.X.

28. 6. /pátek/ 20.00 hodin
WAKE UP
Urban night, Dj Zak+special guest, hip
hop,old school,rap.

■ Klub Ex
Jablonec n. N.

7. 6. /pátek/ 18.00 hodin
KAPELA POHROMADĚ
NA PŘEHRADĚ
Za pěkného počasí na letní terase.
Rockotéka od 22.00 hodin v prostorách
Klubu Ex.

14. 6. /pátek/ 21.00 hodin
VOLUPSIJE
Hraje k tanci a poslechu.

22. 6. /sobota/ 21.00 hodin
KAPELA NETŘESK
Hrají nejznámější české hity.

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

6. 6./čtvrtek/ 17.00 hodin
BESEDA O METODĚ RUŠ
Beseda s Pavlínou Rálišovou.

■ Sokolovna 
Jablonec
Fügnerova ulice, Jablonec n. N.
tel. 723 920 614

22. 6. /sobota/ 9.00–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH 
MAMINEK
TJ Sokol Jablonec oddíl rodičů s dětmi
pořádá v bazárek, 
informace p. Krupková.

■ Bratrská jednota 
baptistů
Máchův park, Jablonec n. N.

29. 6. /sobota/ 10.00 hodin
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
DĚTSKÝ DEN
Bratrská jednota baptistů zve všechny
děti na Dětský den, který se bude
konat v sobotu v okolí Máchova parku, 
poblíž cukrárny Venezia. Vstupné 20 Kč

■ Ekocentrum
Areál Eurocentra, výstavní pavilon S1
www.jablonec.com, tel.: 608 028 619
pondělí–pátek 9.00–17.00 hodin

15. 6. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
VČELÍ SVĚT
Beseda a dílna pro veřejnost na téma
včely, včelařství a včelí produkty.
Ochutnávka medu, výroba mastičky
s včelím voskem, putovní včelařská
výstava. Akci připravují: Jablonecké
kulturní a informační centrum
a Středisko ekologické výchovy Český
ráj. Nutnost rezervace.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Kynast
7. 6. /pátek/ 9.00–13.00 hodin
DEN DĚTÍ
JK Pohoda Kynast pořádá na Nové Vsi.
Svezení na koních a v kočáře,
prohlídka chovatelského dvora,
seznámení s letošními mláďátky. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ MŠ Havlíčkova
8. 6. /sobota/ 9.00 hodin
PUTOVÁNÍ ČESKÉHO HONZY
pořádá MŠ Havlíčkova v Srnčím dole
Start 9.00–10.30 hodin. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Studio Oříšek
www.studioorisek.cz

15. 6. /sobota/ 15.00 hodin
MÁJOVÁ KOLOVANÁ V ČERVNU
Start na hrázi za Rybářskou baštou.
Určeno pro všechny s koly, koloběžkami,
kočárky a dalšími vozítky. Startovné za
účastníka: 40 Kč. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

18. 6. /úterý/ 16.00 hodin
YAMAHA CLASS – HUDBA POTĚŠÍ
NAŠE SRDCE ANEB ZPÍVÁME PRO
RADOST
Přehlídka hudebního vystoupení před-
školních dětí a jejich rodičů z kurzů
Yamaha. Letní scéna Eurocentra.
Vstupné dobrovolné: určeno na koupi
hudebních nástrojů. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ ZŠ 5. května
5. května 76, Jablonec n. N.

21. 6. /pátek/ 16.00 hodin
ŠKOLNÍ AKADEMIE
Závěrečná akademii 9. třídy, která
se koná ve školní jídelně. 
Hostem akademie je kouzelník 
Alex Magic, jablonecký rodák.

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org 

6. 6. /čtvrtek/ – 22. 6. /sobota/ 
MEDITACE V TRÁVĚ 
Výlet do intimity přírody kolem nás 
Výstava makrofotografií Vladimíry
Dvořákové podkreslených poezií
Milana Brože 

Galerie je otevřená od středy do soboty
od 14.00 do 17.00 hodin 
V jiný čas po dohodě na telefonu 
732 551 425

Jablonecká přehrada
15. 6. /sobota/ 10.00 hodin
CENA JIZERSKÉHO DRAKA 
Jizerský drak pořádá na Jablonecké
přehradě 4. ročník největších závodů
dračích lodí v regionu pro amatérské,
firemní a sportovní týmy. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Stadion Na Střelnici
1. 6. /sobota/ 9.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
MUŽŮ A ŽEN
2. kolo, pořadatel atletický oddíl 
TJ LIAZ Jablonec.

22. 6. /sobota/ 9.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
juniorů, juniorek, dorostenců 
a dorostenek, první den. 
Slavnostní zahájení 10.30, 
pořadatel atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec z pověření Českého
atletického svazu.

23. 6. /neděle/ 9.30 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
juniorů, juniorek, dorostenců 
a dorostenek, druhý den.

29. 6. /sobota/ 9.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
VE SLALOMU MINIKÁR
Pořádá Minikár klub Ateso v AČR, 
závody se konají v ulici Vrkoslavická.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Atletika
5. 6. /středa/ 8.00–13.00 hodin
DĚTSKÝ DEN
Akce ZŠ Pivovarská

6. 6. /čtvrtek/10.00–14.00 hodin
ATLETICKÝ TROJBOJ
VŠESTRANNOSTI

19. 6. /středa/ 8.00–12.00 hodin
DĚTSKÝ DEN
Akce MŠ A ZŠ Kamenná

Biatlonový areál Břízky
15. 6. /sobota/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU NA HORSKÝCH
KOLECH
OV biatlon pořádá v biatlonovém
areálu Břízky. 
Mistrovství ČR (start v 10.00 hodin),
závod pro veřejnost (start ve 13.00 hodin)
a závod pro děti (start v 15.30 hodin).
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Fotbal
Sportovní areál Břízky

1. 6. /sobota/ 10.15 hodin
MŠENO – SEMILY
Divize skupina C, 28. kolo.

7. 6. /pátek/ 10.15 hodin
TURNAJ ČESKÉ MINCOVNY
Mezinárodní turnaj za účasti týmů
České republiky, Slovenska, Polska
a Německa.

15. 6. /sobota/ 10.15 hodin
MŠENO – HOLICE
Divize skupina C, 30. kolo.

Jablonecké Paseky 
Házenkářské hřiště

22. 6. /sobota/ 9.00 hodin
O POHÁR PRIMÁTORA
9. ročníku turnaje v malé kopané, 
který pořádá MP Jablonec.

■ Nabídka sportovních pořadů
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Sportovní hry mládeže partnerských měst 2013,
které se v Jablonci uskuteční ve dnech 7.–9.
června, připravuje SPORT Jablonec nad Ni-
sou, s. r. o., a statutární město Jablonec nad
Nisou.

„Své síly změří mladí sportovci ze čtyř partner-
ských měst, a to z Bautzenu, Jelenie Gory,  Hei-
delbergu a domácího Jablonce,“ říká Milan
Matura, jednatel SPORT Jablonec n. N.

Klání budou probíhat v sobotu 8. června 2013
od 9 do 16 hodin na různých jabloneckých spor-
tovištích a účastnit se ho budou žákovské kate-
gorie ročníku narození 1997 a mladší. O prven-
ství ve fotbalovém turnaji budou kluci bojovat
ve sportovním areálu v Břízkách, basketbal o-

dehrají děvčata v Městské sportovní hale v Jab-
lonci. Atletické závody se uskuteční v areálu
Střelnice a bojovat se bude v běhu na 100 m,

skoku do dálky, hodu oštěpem a ve štafetách.
Dějištěm plaveckých závodů se stane městský
bazén. 

„V rámci olympiády je připraven uvítací večer
v městské hale. Jeho cílem je spřátelit sportov-
ce napříč městy. V sobotu po sportovním zápo-
lení vše završí slavnostní vyhlášení, které se
uskuteční v Eurocentru,“ informuje o připravo-
vaném doprovodném programu Michaela
Schierová, ze sekretariátu pořádající organizace
SPORT Jablonec n. N., s. r. o. (end)

Mezinárodní sportovní hry mládeže 2013

Senioři v jabloneckém Sokole nestárnou, pře-
stože někteří z nich překročili i osmdesátku.
Více než stovka jich udržuje svou fyzickou
kondici v různých tělocvičných činnostech.

„Denně je můžete vidět v tělocvičně při zdra-
votním cvičení, někteří holdují hře ve stolním
tenisu nebo pořádají turistické výlety,“ říká
Marta Skalická, starostka Tělocvičné jednoty
Sokol Jablonec nad Nisou.

Početná skupiny, téměř 40 členů, pravidelně
nacvičuje na slety. „Na loňském XV. Všesokol-
ském sletu v Praze cvičily ženy Českou suitu
a další se zapojili v koedukované skladbě Jen
pro ten dnešní den,“ zmínila účast na loňské
národní akci Skalická.

V posledním květnovém víkendu se do Roud-
nice n. L. slétlo několik tisíc cvičenců z Čech,
Moravy a ze zahraničí na akci Sokolové pod Ří-
pem, na které opět nechyběli jablonečtí cvičen-
ci. „Po celou sobotu probíhaly na Tyršově stadi-
onu zkoušky hromadných skladeb a v podvečer
se účastníci společně vydali na horu Říp. V hlav-
ním vystoupení v neděli odpoledne Jablonečtí
cvičili ve výše jmenovaných skladbách jako
v Praze, nacvičili i další hromadnou skladbu
s trekovými hůlkami nazvanou Waldemariána.
Všem patří dík za vzornou reprezentaci a přání,
aby se i dále dařilo nejen ve společném tělocvi-
čení a radosti z pohybu, ale i v udržování stálé-
ho životního optimismu,“ uzavřela Marta
Skalická. (end)

Sokolové z Jablonce stále v pohybu

Začalo to všechno vlastně náhodou – semi-
nářem pro učitele hudební výchovy v Krupce
u Teplic, který vedl profesor Václav Žilka.
Nadchl mě myšlenkou rodinného muzicíro-
vání formou školy hry na zobcovou flétnu
pro děti a jejich rodiče s názvem Dřevěná
píšťalka, kterou v Praze tehdy již několik let
provozoval.

Vrátila jsem se domů přesvědčena, že i v Jab-
lonci něco podobného musím zkusit. Vždyť i u nás
doma se provozovala hudba a k zobcové flétně
mě přivedl můj otec, učitel a sbormistr Ctibor
Letošník.

Jak se taková škola vede? Nejprve jsem to ně-
kolikrát jela „okouknout“ do Prahy k panu pro-
fesorovi. Vedl tehdy několik kurzů na Žofíně a já
jsem jen mohla obdivovat, kolik rodinných dvo-
jic se zapojilo do hry, soutěží a koncertů.

Začátky v Jablonci byly velké – na propagač-
ní koncert přijel pan Žilka se svými asistenty
a nadchl několik desítek rodičů, kteří se přihlá-
sili se svými dětmi do prvního ročníku. 

Několik prvních let jsem spolupracovala s pa-
ní Veronikou Pospíšilovou, která se svými dětmi
absolvovala hudební tábory pana profesora
a pro práci byla nadšená. Její děti pomáhaly ja-
ko asistenti, své děti jsem na flétnu postupně
naučila také.

První Tovaryšské listy malým muzikantům
přijel předat opět pan profesor Žilka a my jsme
postupně dali dohromady malý soubor, který na
pátečních setkáních hrál jednoduché skladbičky.

Během několika let se náš soubor rozrostl na
velké těleso, pořídili jsme flétny všech druhů –

od sopránových po basové, vybírali skladby stá-
le náročnější a přibírali do svých řad nové na-
dšené rodinné týmy.

Hezkou tradicí se staly i naše hudební tábory,
kterých bylo za 25 let činnosti celkem 19 na růz-
ných místech naší republiky – v Ostrově nad Ohří
ten první a na Jizerce poslední. Vždy týdenní
hraní, cvičení, soutěže, výlety a spousta legrace
daly dohromady krásnou partu a přátelství.

Soubor vystoupil i v zahraničí – vyjeli jsme do
Velké Británie, Francie, Německa a Maďarska,
natočili jsme dvě profilová CD, hráli jsme
v Praze v bazilice sv. Jiří i například v Českém
Krumlově na festivalu Vltavské cantare.

Jablonecká píšťalka se stala velkou rodinou –
se mnou již řadu let spolupracuje můj otec, ně-
kolik let v něm hrály obě mé děti, připojil se
i manžel mé dcery a na naše tábory s námi jez-
dil pak i vnouček Martin. Čtyři generace muzi-
kantů – na to jsem byla velmi pyšná.

A jak vypadá práce souboru v současné době?
Velmi si vážím toho, že přesto, že je dnes velká
nabídka zájmové činnosti, stále máme mezi se-
bou ty, kteří se svými dětmi každý pátek odpo-
ledne tráví čas ve Vikýři při nácviku nových
skladeb, nelitují času strávených koncerty a vy-
stoupeními v době Vánoc nebo víkendů, dokon-
ce po odchodu dětí na školy zůstávají i dospělí
sami, protože jim hra a soubor přirostl k srdci.
Mám radost i z toho, že mnozí měli možnost
s hudbou se prostřednictvím píšťalky nejen se-
známit, ale dále pokračovat i s jinými nástroji
nebo v jiné hudební činnosti. A dnes máme
v přípravném oddělení také malé potomky těch,
kteří sami kdysi v Dřevěné píšťalce začínali.

7. června oslavíme naše 25. narozeniny kon-
certem v Eurocentru. Připravujeme nový pro-
gram, ale zahrajeme i tradiční skladbičky, které
mnozí naši bývalí členové znají a hráli je s ná-
mi – budeme rádi, když se k nám na některé
z nich připojí.

Hostem pořadu bude dětský pěvecký soubor
Medvíďata z Českého Krumlova a členové ně-
kterých školních pěveckých sborů z Jablonecka,
s kterými si společně zahrajeme směs lidových
písní.

A co říci na závěr? Snad poděkovat všem těm,
kteří nám v naší práci pomáhají, všem členům,
kteří v souboru hrají, Statutárnímu městu
Jablonec n. N. za finanční podporu a našim po-
sluchačům za věrnost a návštěvy našich kon-
certů. 

Olga Fröhlichová,
vedoucí souboru Jablonecká píšťalka

Jablonecká píšťalka letos oslaví 25 let

Foto archiv TJ Sokol Jablonec n. N.

Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu regionálního
rozvoje – Fond malých projektů Cíl 3 2007–2013) prostřednictvím
Euroregionu Nisa.
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Do Naděje jste vstupoval ve 23 letech, jaký osud
vás zavál k této práci?
Vystudovanou jsem měl obchodní akademii
a po jejím skončení jsem absolvoval náhradní
vojenskou službu v Církvi bratrské v Liberci,
kde se stavěla modlitebna a kde jsem se setkal
s tehdejším vedoucím Naděje v Jablonci Pav-
lem Akrmanem. V té době Naděje expandovala
na sever a otvíraly se pobočky v Jablonci nad
Nisou a v Mladé Boleslavi. Pavel Akrman se
rozhlížel a hledal někoho do ekonomické agen-
dy, to mi zbývaly tři měsíce do konce civilky,
oslovil mě, zda bych neměl o práci sociálního
pracovníka a ekonoma zájem a já souhlasil.
Líbilo se mi, že lze skloubit odbornou práci
s přesahem práce smysluplné. Že to nebylo jen
o byznyse, nakoupí se a prodá, ale práce, ve kte-
ré člověk uplatní odbornost a dokáže někomu
pomoci, to byl asi hlavní motiv, proč jsem na-
bídku přijal.

Jaké bylo očekávání, idealizoval jste si práci
v Naději, jaká byla skutečnost?
Samozřejmě představy byly zkreslené, člověk
má přehnaná očekávání a vše si idealizuje.
Nastupoval jsem s velkou chutí. I díky tomu, že
všechna práce v Naději byla přímá činnost
s klienty, velmi rychle jsem procitnul a sezná-
mil se s realitou. Myslel jsem si, že každý bude
za jakoukoli pomoc vděčný, ale to se ihned roz-
plynulo a je třeba při práci hledat nové motivace.
Ten první, nechci říkat šok, řekněme seznáme-
ní s prostředím, někdo ustojí, někdo neustojí,
může mít strach, nebo mu nesedne prostředí.
Někteří velmi rychle utekli, já zůstal.

Po dvou letech jste se stal oblastním ředite-
lem, kde jste dvanáctým rokem, co se vám za
tu dobu podařilo?
Myslím, že se změnilo mnoho. Za ta léta se rozvi-
nuly služby, převzal jsem jabloneckou pobočku,
která byla personálně nestabilní. Prvním úko-
lem bylo stabilizovat tým personálně. Dalším

plánem bylo rozvíjet služby. Když jsem začínal,
byl zde jen azylový dům s 18 lůžky pro muže,
dnes zde mám kromě něj i azylový dům pro že-
ny. Dále noclehárnu pro muže a ženy a nízko-
prahové denní centrum, které nabízí základní
služby, ošacení, stravu, hygienu. Dále máme
několik terénních pracovníků vyhledávajících
lidi bez domova, kteří přestali využívat naše
služby, nebo je ještě nevyužívají, nebo pracují
s lidmi v těžké životní situaci. Jsou to vysoko-
školsky vysoce kvalifikovaní lidé, kteří klien-
tům poskytnou odborné poradenství v terénu,
pracují s nimi na osobních bankrotech, řeší
otázky bydlení a dluhů. Kromě toho máme tři
tzv. tréninkové byty pronajaté v Liberci a v nichž
klienti bydlí samostatně pod dohledem sociál-
ních pracovníků: jedná se o přechodovou fázi
do normálního života.

Naděje byla založena v roce 1990 a nyní pat-
ří mezi největší občanská sdružení v ČR, jak
vnímáte tuto skutečnost?
Považuji za zázrak, že i přes různé ekonomické
a zprvu i personální problémy činnost nejen
udržujeme, ale i rozvíjíme. Opravdu je to cel-
kem zázrak, jako křesťan vnímám a věřím, že
to je výsledkem nejen lidské práce, ale i dů-
sledkem Božího vedení. Je to určité požehnání.
Dokážeme dělat maximum, i přesto, že nevíme,
co bude následující rok. Stačí jedno rozhodnutí
politiků na celostátní nebo komunální úrovni
a vše může být jinak. My můžeme lobovat, vy-
světlovat nebo přesvědčovat, ale nemůžeme
rozhodovat, mnohé věci musíte přijmout a ani
kdybyste se rozkrájeli, je nedokážete změnit.
Pokud jste manažer úspěšné firmy, máte skvělý
produkt, dokážete to na trhu zvládnout, my
můžeme nabízet sebelepší službu, ale někomu
se znelíbíme, dojdou peníze a je konec. Naštěstí
se nám daří služby rozvíjet a Naděje roste.
V době, kdy jsem nastupoval, byly pobočky
v Jablonci a Mladé Boleslavi, později jsem vedl
i tým lidí v Liberci, Litoměřicích a v Roudnici

nad Labem. Když se otvírala pobočka v Klášter-
ci, došlo k rozdělní oblastí v rámci kraje, proto-
že vést místa 300 km od sebe vzdálená nebylo
možné.

Velel jste mnoha pobočkám, můžete porov-
nat podporu města Jablonec s jinými?
Spolupráce s Jabloncem, ve srovnání s těmi kde
působím, je v sociální oblasti asi nejdál. Samo-
zřejmě není stoprocentně ideální, vždy je na
čem pracovat, ale je velmi dobrá. Asi nejhorší
to bylo v letech 2003–2004, kdy zastupitelé
diskutovali o potřebnosti existence Naděje
v Jablonci. Museli jsme je přesvědčovat. Dnes
již nemá nikdo pochybnosti, mnozí hledají ces-
ty jak nás podporovat a my díky tomu můžeme
lépe plánovat a hledat služby, jak naši práci ze-
fektivnit. 

Zmínil jste, že lidi, kteří se práci věnují, mu-
sí mít jiné motivace, asi jste neměl na mysli
peníze?
Jsme křesťanská organizace, já a menšina z nás
jsme, kteří se práci věnujeme, jsme věřící.
Motivace služby by se dala říci, jako pomáhej
bližnímu svému, u mě to tedy platí a pro mno-
hé z nás také, peníze jsou odměna za práci, ni-
koli motivace, je to spíš poslání, protože peněz
v Občanském sdružení Naděje není mnoho
a manažerské platy zde nenosíme. Z mého po-
hledu největší motivací jsou vztahy na praco-
višti a týmové pojetí práce. Několik lidí k nám
přešlo z komerční sféry. Ti říkají, že mají sice
menší plat, ale do práce chodí raději právě na
základě vztahu s kolegy, kteří drží velmi pospolu,
vzájemně se podporují, nesoutěží spolu, nehází
si klacky pod nohy, neshazují, mohou jeden
druhému věřit.

Sdružení se jmenuje Naděje, nepropadl jste
někdy beznaději?
Zatím ne. Naše práce je těžká, zasahujete do ži-
vota lidí, a když není motivace ani síla, dělat ji
nelze. Můžeme klientům pomoci, podpořit je,
ale to nejdůležitější je, že on musí chtít sámi.
Musí chtít chodit do práce, začít platit dluhy. My
říkáme, že se musí naučit znova rybařit, a ne
jen jíst ryby, které mu my dáme. My vytváříme
zázemí, ale klient musí najít sílu. Bohužel
mnohdy přijde nový demotivující prvek, nové
dluhy, rozpad rodiny, psychické problémy, zá-
vislosti, střet s dealerem a vše se opakuje od za-
čátku. Naším cílem je pomoci, nikoli vytvořit
závislost na naší pomoci, donekonečna prová-
dět služby, šatit, živit, ale spíše snažit je inte-
grovat do společnosti. Samozřejmě jsou přípa-
dy, které jsou do konce života, a beru to jako
náš úkol, aby ti lidi důstojně dožili život. 

Není tajemstvím, že po 14 letech v Jablonci
končíte. Kam míří vaše kroky?
Ústřední ředitel Naděje, o. s., Ilja Hradecký, do-
spěl k rozhodnutí, že po 23 letech v čele sdru-
žení skončí. Rozhodl se tedy předat vedení
v rámci interních pravidel, podle stanov a pod-
mínek. No a z nich jsem vyšel jako možný ná-
stupce a jako jediný z kolegů jsem se po dlou-
hém zvažování rozhodl dát se k dispozici. Mé
jmenování je vázáno volbou, která se uskuteční
14. června na valné hromadě, kde budu kandi-
dovat na předsedu a ústředního ředitele. Jen
pro představu Naděje má 22 poboček, působí
v deseti krajích a má 600 zaměstnanců.

Kdo zaujme váš post?
Je to naše současná ekonomka a kolegyně
Milena Havrdová. Pracuje v Naději šest let, vy-
hrála výběrové řízení, do kterého přišlo 24 při-
hlášek. Zvažovali jsme tuto skutečnost, ale roz-
hodli jsme a přiklonili jsme se k této variantě,
je zde zachována kontinuita, je to člověk ze-
vnitř, nemusí se všemu učit, také mé předávání
funkce je postupné. 

Jiří Endler

Jan Vaněček 
■ Osobnost Jablonecka

Moje práce je spíš poslání. 
Sedmatřicetiletý Jan Vaněček pracuje jako oblastní ředitel Naděje o. s. V Naději působí
od října 1999, kdy nastoupil do přímé péče i jako ekonom. Ředitelem je 12 let. 
Jan Vaněček je absolvent Obchodní akademie Liberec, vystudoval roční kvalifikační studium
managementu, má bakalářský titul za studium Mezinárodní vztahy a evropská studia 
a studuje magisterský titul. Je ženatý, má dvě dcery, baví ho sjezdové lyžování 
a kolektivní sporty, fotbal, volejbal.

Foto Jiří Endler
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Ve středu 17. dubna se zapisovaly děti do
všech 18 mateřských škol zřizovaných měs-
tem Jablonec nad Nisou.

V souladu s vyhláškou o předškolním vzdělávání
byly přednostně přijímány děti, které do 31. srp-
na dovrší věk 3 let nebo předškoláci. V Jablonci
nad Nisou platí, že zákonní zástupci dětí musí
mít trvalý pobyt ve městě. Podmínkou pro přije-
tí bylo zároveň potvrzení o povinném očkování.

V loňském roce se podařilo do mateřských
škol v Jablonci umístit všechny tříleté děti
i předškoláky, kteří tyto podmínky splnili a při-
šli k zápisu. 

„Letos jsme opět navýšili kapacitu školek ve
městě a otvíráme od září novou třídu v MŠ
Palackého. Celkově tak město Jablonec nad
Nisou v posledních letech navýšilo kapacitu
svých MŠ o 303 míst,“ říká náměstkyně primá-
tora Soňa Paukrtová.

K zápisu 17. dubna přišlo celkem 668 dětí,
z toho těch, které 31. 8. 2013 nedovrší tři roky
života, bylo 188.

Při dvou pozápisových schůzkách s ředitelka-
mi městem zřizovaných mateřských škol se po-
dařilo umístit všechny děti, kterým posledního
srpna 2013 budou tři roky, a dále více jak 50
dětí, které tohoto věku dosáhnou během podzi-

mu 2013. Děti mladší byly přijímány pouze do
těch MŠ, kde zbyla volná místa nebo přednost-
ně do MŠ Nemocniční, která se na mladší děti
specializuje. Městské mateřské školy však ne-
mohou umísťovat děti, které budou na podzim
teprve dvouleté. Ty nejsou na výchovně vzdělá-
vací proces ještě dostatečně zralé a navíc péče
o ně je mnohem náročnější, patří spíše do kate-
gorie zdravotnické.

„Ve městě máme velmi dobré mateřské školy,
které nabízejí dětem i rodičům různé typy zá-
jmových činností. Ty jsou připraveny i pro škol-
ní rok 2013/14,“ doplňuje Soňa Paukrtová a do-

dává: „Rodiče dětí, které přijali z důvodu nedo-
statečné kapacity vytypované MŠ náhradní
školku, se tak nemusí obávat, že bylo jejich dí-
tě zapsáno do méně kvalitní MŠ.“

Město ve spolupráci s ředitelkami mateř-
ských škol kromě zápisu do MŠ řeší celou řadu
záležitostí. Nyní aktuálně připravuje zvýšená
bezpečnostní opatření, aby se co nejvíce elimi-
novala možnost vstupu cizích lidí do prostor
mateřských škol. Zaváděná opatření jsou jed-
nak organizační, jednak technická. Každá škol-
ka vyžaduje individuální řešení vzhledem
k charakteru budovy, počtu vchodů a dalším
aspektům.

Některé školky jsou zabezpečeny opravdu
dobře, jinde je potřeba bezpečnostní opatření
posílit technicky, například vstupem přes čip
nebo číselný kód, kterým by si rodiče otvírali
dveře. V úvahu připadají také kamery, ale to už
je dražší řešení.

Důležitá je v tomto ohledu také spolupráce
a zodpovědnost rodičů dětí, aby i oni sami do
budovy školky nikoho cizího nepustili, nepůj-
čovali čipy nebo nesdělovali kódy atd. S jejich
pomocí pak teprve technická opatření budou
mít smysl a zajistí větší bezpečnost předškol-
ních dětí.

(r)

Mateřské školy opět zvyšují kapacitu

Pátek 14. června bude Eurocentrum od rána
žít folklorem a tradicemi. Čtvrtý ročník Me-
zinárodního folklorního festivalu nese pod-
titul „Tradice sbližují generace“ a koná se
pod záštitou Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, Libereckého kraje a statu-
tárního města Jablonec nad Nisou. Akce se ko-
ná od 10.00 do 19.00 hodin a vstup je zdarma.

Na programu budou již tradičně vystoupení
folklorních souborů z našeho regionu a pol-
ských folklorních souborů. V letošním roce se
chystá ale ještě další překvapení. Na festivalu
vystoupí hosté a oživí náš folklor jiným tempe-
ramentem a jinými melodiemi. Přijedou ze dvou
oblastí naší republiky a ze sousedního Němec-
ka – soubor „Thalia“ Jonsdorf, Domažlická du-
dácká muzika a Hradecká cimbálová muzika.

Součástí festivalu je jako každoročně Farmář-
ský den a akce pro děti. Ve stáncích v okolí
Eurocentra si můžete koupit různé regionální
produkty. Děti se během festivalu mohou zú-
častnit poznávacích a výtvarných aktivit a her,
které zajišťuje Ekocentrum a MC Jablíčko. 

Letošní ročník festivalu je obohacen ještě
o Tvořivé dílny lidových technik a výstavu tra-
dičních výrobků z rukou obyvatel našeho regi-
onu. Každý si může vyzkoušet některou z tech-
nik, které předvedou a naučí lektoři z Čech
i Polska. Na výstavě si můžete prohlédnout, co
všechno dokážou šikovné ruce našich seniorů. 

Program 
10.00 Katolická ZŠ majora Rudolfa Háska
10.15 MŠ Sídliště, Vratislavice n. N.
10.45 Hradecká cimbálová muzika 
11.30 Domažlická dudácká muzika
12.15 Hradecká cimbálová muzika 
13.00 Domažlická dudácká muzika
14.00 TS Magdaléna
15.00 Gaudíci a Pueri, Gaudete!

Galaprogram 
15.30 Zahájení festivalu
15.40 Kostrzanie, Strzegom (PL)
15.55 Hradecká cimbálová muzika
16.15 Malá Nisanka I, Ia a III a Zpěváček – Jan

Novenko
16.35 Jubilat, Świdnica (PL)

16.50 Malá Nisanka II a IV a Zpěváček – Tereza
Glosová

17.10 Domažlická dudácká muzika
17.30 Nisanka
17.45 Jeleniogórzanie, Jelenia Góra (PL)
18.00 Šafrán
18.15 Jizera
18.30 Thalia Jonsdorf (DE)
18.50 Závěr festivalu

Doprovodný program 
9.00–18.00 Farmářský den 
Stánkový prodej regionálních výrobků v areálu
a okolí Eurocentra

Programy pro děti
Ekocentrum Jablonec
8.00–13.00 pro školy, 13.00–18.00 pro veřejnost,
výstavní pavilon.  Plstění a zpracování vlny, mle-
tí obilí, včely (putovní výstava), bylinky – po-
znávání a ochutnávka, farma – doplňovací hra
pro nejmenší, pletení z proutí, farmářské vý-
robky – ochutnávka a poznávání, živá zvířata
MC Jablíčko 
9.00–18.00, výtvarné dílničky pro děti ve stanu
v areálu Letní scény

Tvořivé dílny tradičních lidových technik, 
10.00–18.00, dolní foyer Eurocentra. Pod vede-
ním českých a polských lektorů si lze vyzkou-
šet malování perníčků, skládání papírových
ozdob a přání, drátkování (přineste si kamínek
nebo lahvičku), pletení z lýka, navlékání korál-
ků, plstění, papírové květy, sklářské dílny, ple-
tení košíků.

Výstava tradičních ručně tvořených výrobků,
9.00–19.00, horní foyer Eurocentra 

Spolufinancování: Statutární město Jablonec
nad Nisou a EU.

(huš)

Mezinárodní folklor na Letní scéně /14. 6. 2013/

Foto Radka Baloghová

Foto Ivana Mošnová
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Letos se setkaly se členy vedení města na tři
stovky Jablonečanů. „Záleží na lokalitě, větši-
nou přišlo kolem padesáti lidí. Velkou účast
jsme měli na Žižkově Vrchu a ve Mšeně, nao-
pak nejméně lidí si přišlo s vedením města po-
povídat do jídelny ZŠ Na Šumavě,“ říká Mar-
kéta Hozová, která setkání letos moderovala.

V následujícím přehledu uvádíme odpovědi
na nejčastější otázky těchto setkání. Některé
jsou specifické vzhledem ke konkrétní části
města, jiné se opakovaly téměř všude.

Komunikace 
Chybějící chodníky, výtluky a díry v silnicích
a chodnících, úklid komunikací.
Město se nestará o všechny cesty ve městě prostě
proto, že některé nejsou městským majetkem.
Ve městě jsou celkem 3 druhy komunikací – cest,
které mají jiného vlastníka, a tedy i jiného
správce. 

Silnice I. třídy jsou ve vlastnictví státu a stará
se o ně Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), silnice
II. a III. třídy patří Libereckému kraji a jejich
správcem je Krajská správa silnic Libereckého
kraje (KSS LK). Teprve místní komunikace pat-
ří městu a město se o ně stará. Toto rozdělení
neplatí jen pro Jablonec, jde o národní strategii,
která je nutná v návaznosti na další komunika-
ce za hranicemi města nebo kraje. Rozdělení
na komunikace státní, krajské a místní pak ur-
čuje i zimní údržbu, jarní úklid, opravy výtlu-
ků, dopravní značení nebo zřízení přechodů
pro chodce. 

Chodníky v Jablonci patří městu až na výjim-
ky všechny. Potíž nastává, když je potřeba, jako
v případě ulice Želivského, postavit chodník
u krajské silnice. Dokud není opravená, není u-
dělaný základ, není možné zrealizovat stavbu
chodníku. Pak nezbývá než vyjednávat a žádat
o to, aby příslušná cesta byla svým správcem
zařazena do fronty na opravy. 

Totéž je patrné v zimě, zejména když padá
hodně sněhu. Chodník je vzorně protažený, ale
po krajské či státní silnici projede auto s radli-
cí a sníh skončí na uklizeném chodníku.
Dlužno říct, že si jednotliví správci vycházejí
vstříc a snaží se úklid koordinovat. Když padá

opravdu hodně sněhu, tak to ale jde jen obtížně.
Průjezdnost je v té chvíli důležitější, a to nejen
kvůli MHD, ale i sanitkám nebo zásobování. 

Doprava
Jak to vypadá s dostavbou silnice mezi Jab-
loncem a Libercem?
Jedná se o státní silnici I/14 přes Lukášov.
Protože jde o státní silnici, bude ji stavět Ředi-
telství silnic a dálnic (ŘSD). Veškeré projekty
a povolení včetně majetkových vypořádání jsou
připravené. Podle příslibu ministra dopravy, se
kterým jednal primátor Beitl, bude stavba silni-
ce v příštím roce zahrnuta do státního rozpo-
čtu. Stavba by měla začít v roce 2014, zhruba
půl roku budou probíhat přípravné práce, v ro-
ce 2015 bude komunikace Lukášov – Kunratice
úplně uzavřena a 2016–2017 by měla být do-
končena. Jablonce se bezprostředně dotýká
okružní křižovatka Belgická, která by se měla
začít stavět ještě letos.

Od léta by se měla opravovat tramvajová trať
Jablonec - Liberec, nebylo by možné této si-
tuace využít a prodloužit tramvaj až na auto-
busové nádraží a sjednotit dopravu? 
Protažení tramvajové tratě až na autobusové
nádraží není nereálné. Pokud by se dopravní
podnik (DPMLJ) rozhodl například s využitím
evropských dotací prodloužení trati zrealizovat,
město bude pomáhat. 

Samozřejmě s ohledem na finance, kterých
se momentálně, vzhledem k nutnosti splácet
městský dluh z minulých let, nedostává. Nutné
je ale při takové akci zohlednit i provozní ná-
klady – úsek je cca 1 km dlouhý a v případě plá-
nu DPMLJ prodloužit tramvaj, se jedná o tisíce
kilometrů naježděných a financovaných z bu-
doucích rozpočtů.

V Jablonci je jedna z nejhustších sítí MHD
v republice, ve spolupráci s DPMLJ se město
snaží zajistit dobrou dostupnost a návaznost
jednotlivých linek po celém městě. Kromě
husté sítě MHD, která je dotována 33 miliony
z městského rozpočtu, přispíváme 9 miliony na
provoz tramvaje a dotujeme také cyklobusy
a skibusy. V rámci letošní plánované rekon-

strukce tramvajové tratě, na které se podílíme
finančně – víme kolik?, usilujeme o to, aby by-
la dopravním podnikem zrekonstruována také
konečná tramvaje v Tyršových sadech. 

Černé skládky a odpadky
Černé skládky vznikají po celém městě, tradič-
ně se bohužel vyskytují u popelnic nebo stano-
višť se separovaným odpadem. Město, starej se.
A město se stará. O velké většině černých sklá-
dek víme od strážníků městské policie nebo od
občanů, ale stane se, že sotva je skládka uklize-
ná, druhý den je tam něco znovu. Úklid, i když
ho vykonávají pracovníci veřejné služby, stojí
nemalé peníze – odvoz a likvidace se platí. 

Přitom každý, kdo má smlouvu na odpado-
vou nádobu, může na sběrném dvoře odevzdat
až 200 kg odpadu zadarmo. Jen to tam odvézt.
Navíc město 2x ročně (na jaře a před vánoční-
mi svátky) umisťuje po městě 25 kontejnerů,
o termínu i umístění jsou lidé informováni
v Jabloneckém měsíčníku. Je to na každém
z nás.

Kvůli černým skládkám pořídilo město vloni
v létě fotopasti, které hříšníky usvědčovaly
a identifikovaly na svých záběrech. Díky foto-
pastem už byly uloženy pokuty za více než 50
tisíc. Pokud se stane, že černá skládka odpadu
není na městském pozemku, vyzýváme vlastní-
ka, aby vše uvedl do pořádku a odpad odstranil. 

Zeleň a stromy
Jak často sekáte na sídlištích? 
Obecně platí, že tráva se na sídlištích seká 3x za
sezonu. Odpočinkové plochy v centru se sekají
7x. Podrobnosti k údržbě městské zeleně v jed-
notlivých lokalitách si můžete vyžádat na odd.
správy veřejné zeleně. 

Co mám dělat, když strom vedle našeho do-
mu stíní a jeví se jako nebezpečný pro stře-
chu, okna nebo život lidí (uschlé větve za
větru padají atp.)?
O stromy, které rostou na pozemcích města, se
město stará. V případě, že se cítíte stromem
ohroženi nebo máte dojem, že je strom nemoc-

Na co jste se nejčastěji ptali
V úterý 21. května se konalo poslední z řady letošních setkání občanů s vedením města. To závěrečné se 
tradičně konalo v centru města, v malém sále Eurocentra. Ze všech setkání jsme pořizovali zápis, který jsme 
spolu s doplňujícími informacemi zveřejňovali na městských webových stránkách v sekci Setkání s občany. 
Tam jsou také k dohledání zápisy ze všech setkání, jež vedení města pořádá od roku 2009.

Pokračování na str. 21

Foto Jiří Endler
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ný či napadený, kontaktujte oddělení veřejné
zeleně. Jeho pracovníci budou postupovat pod-
le individuálních potřeb a skutečného stavu
stromu, ten se nechává prověřit odborníkem –
dendrologem. Pokud strom neroste na pozem-
ku v majetku města, je potřeba jednat s majite-
lem pozemku. To, jestli strom je nebo není na
městském pozemku, se dá vyčíst z katastru ne-
movitostí nebo tuto informaci poskytne odd.
správy veřejné zeleně.

Psí exkrementy
Nemůžete něco udělat s neukázněnými pej-
skaři, kteří po svých psech neuklízí?
Tohle je jeden z nejčastějších dotazů a bohužel
odpověď zní: je to na každém z vás. Každý si
musí sáhnout do svého svědomí, zda po svém psu
vždycky uklidí. Strážníci městské policie ne-
ukázněné majitele psů upozorňují, ale před stráž-
níkem nebo dalšími lidmi si každý dá pozor. 

Vždy na jaře, když sleze sníh, je situace nej-
horší. Město zajišťuje sáčky na psí exkrementy,
které na stojanech po městě průběžně doplňuje
prostřednictvím TSJ. V rámci úklidu města jsou
tyto psí poklady samozřejmě uklízeny, ale je-
jich původci jsou vždy o krok napřed před úkli-
dem. Proto město v současné době zvažuje kou-
pi stroje na vysávání a úklid psích exkrementů.
To ale samozřejmě není samospasitelné, každý
musí začít sám u sebe.

Kanalizace v Proseči
Rok co rok se obyvatelé Proseče zajímají o to,
kdy budou mít kanalizaci. V případě kanalizace
se nejedná o městskou investici. O vybudování
kanalizace rozhoduje Severočeská vodárenská
společnost, a. s., kde má Jablonec jednoho zá-
stupce. Vedení města se snaží SVS přesvědčit
o nutnosti této investice, bohužel je to o peně-
zích a SVS pečlivě zvažuje každý přívod do roz-
troušených lokalit. Páteřní kanalizace Proseče
je zatím přislíbená na rok 2015. 

Územní plán
Kam se posunulo zpracování územního plá-
nu (ÚP)?
V září loňského roku proběhlo společné jedná-
ní s dotčenými orgány, zástupci Krajského úřa-
du Libereckého kraje a zástupci okolních obcí
nad návrhem ÚP. V současné době se dohadují
jednotlivá stanoviska dotčených orgánů. Z po-
žadavku krajského úřadu vyplynula žádost
o určení některých, podle platného ÚP, zastavi-
telných ploch jako plochy nezastavitelné z dů-

vodu výskytu chráněného živočicha chřástala
polního a chráněné rostliny vemeníku zelena-
vého. Protože se jedná o téměř 60 tisíc m2 měst-
ských pozemků, které by podle rozhodnutí kra-
je měly být určeny jako nezastavitelné, utrpělo
by město Jablonec nad Nisou značnou majet-
kovou škodu. 

Proto zastupitelé schválili zadání oponentní-
ho posudku, který má prokázat výskyt chřásta-
la i vemeníku v určených lokalitách. Výsledky
tohoto průzkumu budeme znát v září letošního
roku a bude se od nich odvíjet další postup.
Poslední fáze pořizování ÚP je tedy připravena
s tím, že ve hře je více variant dalšího postupu.

Co se týká dopravy, zadalo město vypracová-
ní Aktualizace digitálního dopravního modelu
města, aby byla ověřena správnost dopravního
řešení nového ÚP. K aktualizaci dopravního
modelu došlo na podzim loňského roku a vy-
plývá z ní jednoznačný význam vybudování zá-
padní a jižní tangenty pro odvedení dopravy
z centrální části města. Vzhledem k dohadova-
cím řízením a nutnosti dodržení všech termínů
vyplývajících z legislativy se dá předpokládat
veřejné projednávání ÚP na konci roku 2014.

Jednání zastupitelstva 
Proč není zastupitelstvo odpoledne jako v Li-
berci, aby mohli přijít lidé?
O termínu jednání zastupitelstva vždy při zahá-
jení volebního období zastupitelé hlasují. Zatím
vždy hlasovali pro začátek v 9 hodin ráno. Jed-
nání zastupitelů jsou pro nezasvěceného divá-
ka těžko srozumitelná, zastupitelé hlasují o jed-
notlivých bodech na základě prostudovaných
materiálů. Dalším důvodem je to, že jednání
jsou poměrně vyčerpávající a trvají často i 5 ho-
din a pro zastupitele, kteří dopoledne normálně
pracují ve svých zaměstnáních, by odpolední
jednání byla v podstatě druhou směnou. Sou-
středění už není odpoledne tak velké a to není
pro důležitá rozhodnutí ve věci městských zále-
žitostí zrovna dobrý předpoklad. 

Některé body projednávání, které jsou důleži-
té či zajímavé pro odbornou či laickou veřej-
nost, jsou takzvaně časované, určené na kon-
krétní dobu. Čas jejich projednávání je pak
uveden v pozvánce na zastupitelstvo, na úřední
desce a webu města. Nicméně, v případě roz-
hodování o významných záležitostech, kde se
předpokládá velký zájem a širší účast veřejnos-
ti, svolává primátor zasedání na odpoledne. 

Ve čtvrtek 16. května se konalo mimořádné
zastupitelstvo kvůli teplárenství, jeho začátek
byl právě proto, že se očekával zájem veřejnos-
ti, stanoven na 16 hodin. Na galerii a v sále by-
li celkem 4 lidé z řad veřejnosti.

Je problém zveřejňovat videozáznam z jed-
nání zastupitelstva města?
Otázka zveřejňování videozáznamů ze ZM je
stále legislativně nejasná, Liberecký kraj sice
videozáznam zveřejňuje, ale sám inicioval
změnu legislativy. Od dubna je na webových
stránkách města v sekci Samospráva k dispozi-
ci neupravovaný zvukový záznam zasedání za-
stupitelů, který má prakticky stejnou vypovída-
cí hodnotu. Uvažujeme i o zavedení on-line
přenosů, to ale vyžaduje určité technické kro-
ky, takže předpokládáme zavedení přenosů
zhruba od roku 2014.

Co bude s objekty
Bývalá porodnice v Turnovské ulici – budova
není v majetku města, jejím vlastníkem je Li-
berecký kraj

Bývalá dětská nemocnice v ulici P. Bezruče –
budova je v majetku města. V letech 1998-2002
bylo v plánu v objektu bývalé nemocnice zřídit
hospic, soukromý investor dětskou nemocnici
za tímto účelem odkoupil, bohužel se to nepo-
dařilo zrealizovat, objekt se vrátil městu. V sou-
časné době hledáme vhodné dotační tituly, je
nutné posuzovat nejen finance vydané na re-
konstrukci, ale také je třeba počítat s penězi na
následný provoz, který bývá náročný. Dům ne-
necháváme chátrat, je zakonzervovaný a v pří-
padě potřeby na něm probíhá běžná údržba. 

Městské lázně u konečné tramvaje – Městské
lázně jsou městský objekt. Jedná se o budovu
památkově chráněnou, což případné investory
či zájemce může limitovat a odrazovat. V minu-
losti vznikla studie na vybudování knihovny
v prostorách lázní. Náklady ale byly vyčísleny
na 100 milionů korun. I s dotací EU bychom
museli do projektu investovat 40 milionů korun
a to je teď, když město splácí městský dluh, ne-
myslitelné. Jiný projekt v tuto chvíli není. Mladí
architekti navrhovali zřídit zde koncertní síň,
v současné době, ale není takový prostor
v Jablonci potřeba. Je tu divadlo, Eurocentrum,
sál v hotelu Praha. Navíc prostor tohoto typu
generuje vysoké provozní náklady, to je při roz-
hodování co dál důležité hledisko.

Tajvan – Tajvan je soukromý objekt. Majitel
žádá město o příspěvek na přívod kanalizace
a plynu, požadavkům ale nelze vyhovět. V sou-
časné době je na prodej v nabídce realitní kan-
celáře. (mh)

Foto Jiří Endler

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

1. června 1913, č. 126, s. 1
Zprávy z Balkánu. Nová válka je údajně na ob-
zoru. Zdá se, že Srbové a Řekové chystají válku
proti Bulharsku. Pokud se Srbové nevzdají
Makedonie, je ozbrojený konflikt jistý.

5. června 1913, č. 129, s. 7
Stříbrné klouby. Dr. Milton Francis ze San
Francisca hodlá zavést v chirurgii revoluční no-
vinku: výměnu nemocných kloubů u lidí za
umělé. V tomto směru již provedl řadu úspěš-
ných operací na psech a opicích.

8. června 1913, č. 132, s. 4
Soutěž nemluvňat v Ústí nad Labem. Okresní
zdravotní komise vyhodnotila soutěž takto: z 91
dětí obdrželo 21 nejlepší známku – „1“. Komise
udělila 3 ceny po 100 K, 1 cenu 50 K, rozdala 18
dukátů a velký počet diplomů. Všechny porodní
asistentky ústeckého kraje obdržely kojene-
ckou čítanku, každá maminka obdržela pro
svého kojence malý dárek.

10. června 1913, č. 133, s. 9
Smržovka. Smrtelný úraz utrpěla 90-tiletá vdo-
va Zimmermanová, kterou porazil neznámý
velocipedista. Stařenka žila v místním chudo-
binci, ale pamatovala i lepší časy. Pachatel
z místa nehody ujel.

11. června 1913, č. 134, s. 4
Liberec. Oběť četby brakové literatury. V sobo-
tu se oběsil žák E. F., čtenář románu o 110 po-
kračováních. Inspirací mu byl obrázek hajné-
ho, který se oběsil a byl zachráněn kolemjdou-
cím. Chtěl ho napodobit se vší opatrností.
Oprátku utáhl jen lehce, nohy se dotýkaly ze-
mě, po straně se mohl opřít rukama, v náprsní
kapse měl nůž na odříznutí. Těsně před smrtí si
ještě v románu četl. Jeho otec tvrdí, že syn ne-
měl ke svému činu žádný důvod.

15. června 1913, č. 138, s. 16
Tragická smrt švýcarského továrníka Eugena
Maggiho a jeho ženy, dcery zakladatele výroby
polévkových kostek, způsobila velký rozruch.
Když se pár v pondělí neobjevil u snídaně, otev-
řeli sloužící ložnici a našli je mrtvé v posteli.
Otevřenými dveřmi koupelny pronikl do ložni-
ce plyn. Eugen Maggi založil čokoládovnu
Norme. Byl synovcem a zetěm Henry Maggiho,
který zemřel v roce 1912.

20. června 1913, č. 142, s. 9
Pozvánka na výlet do Krkonoš. Procházka při
měsíčním svitu na Sněžce se bude konat v noci
ze soboty na neděli. Odjezd z Hlavního nádraží
v Jablonci v sobotu 21. června v 8,11 do Grün-
talu (u Kořenova). Půjdeme přes Anenské údo-
lí do Harrachova, přes Rýžoviště, Dvoračky
a Mísečky do Špindlerova Mlýna. Tam bude
krátké občerstvení. Pak půjdeme Rossegerovou
stezkou k Rennerově boudě a přes Luční a Obří
boudu vystoupíme na Sněžku. Vezměte si jídlo
a lucerny (pokud nebude svítit měsíc). Vedou-
cím je pan Adolph. Chůze cca 16 hodin.

21. června 1913, č. 143, s. 4
Brutální automobilista projížděl Rokytnicí
a Vilémovem, přičemž mlátil kolemjdoucí bi-
čem, mimo jiné i průvod svatebčanů. Číslo au-
ta je známo a na řidiče bylo podáno trestní
oznámení. V autě seděla i jedna dáma a několik
pánů. V okolních obcích se chovali podobně.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

První stavbou na vrcholu Sněžky byla kaple sv.
Vavřince z let 1665–81. K ní přibyly postupně
Pruská (1850) a Česká bouda (1868), meteorolo-
gická stanice (1900) a poštovna (1899), z níž bylo
v roce 1900 za jeden týden odesláno 10 228 po-
hlednic. Foto archiv Graphis

V červnu vyvrcholí velkou výstavou na Hor-
ním náměstí více než roční projekt Městské
zásahy Jablonec nad Nisou. Celkem 25 archi-
tektonických týmů z celé republiky na ní vy-
staví 50 malých návrhů na zlepšení veřejného
prostoru města. 

V pátek 7. 6. 2013 bude v 19.30 na Horním ná-
městí v Jablonci nad Nisou zahájena výstava
Městské zásahy. Na velkoformátových panelech
tu budou čtrnáct dní vystaveny návrhy, které
architekti zpracovali bez nároku na honorář.
Nyní je věnují městu jako dar. Výstavu přijedou
osobně zahájit autoři ideje Městských zásahů,
slovenští architekti Matúš Vallo a Oliver Sadovský.
Výstavu následně zakončí v neděli 23. 6. 2013
v 15.00 komentovaná prohlídka s účastí autorů. 

Témata návrhů si architekti vybírali sami.
Někteří s podrobnou znalostí místa, jiní podle

dojmu, jaký na ně město udělalo při komento-
vané procházce, kterou pro ně organizátoři na
podzim loňského roku uspořádali. Inspiračním
podkladem byly také podněty od občanů. Ti již
více než půl roku posílali tipy míst, jež by si za-
sloužila zvelebit.

Hned několik návrhů se sešlo v oblasti pří-
jezdu do města: křižovatky U Zeleného stromu,
autobusového nádraží, jeho okolí a propojení
s centrem. Jsou tu návrhy na řešení míst kolem
řeky Nisy nebo na kultivaci přehlížených a ne-
využívaných plácků v samotném středu města.
Frekventovaným tématem je i lávka ve Mšeně,
na jejíž úpravu byly odevzdány tři různé návr-
hy. Horní náměstí se nestalo dějištěm výstavy
náhodou. Podobně jako prezentované návrhy
má i celá výstava upozornit na nevyužité kvali-
ty tohoto největšího jabloneckého náměstí. Ku-
rátorka výstavy, kritička architektury a jablo-

necká rodačka Karolína Jirkalová doplnila
všechny návrhy o otázky, které by měly inicio-
vat diskuzi, jak o konkrétním návrhu, tak o ře-
šeném místě a jeho problémech. 

Formát Městských zásahů již proběhl v Bra-
tislavě, Praze, Brně i Košicích a setkal se s veli-
kým ohlasem ze strany veřejnosti, politiků i sa-
motných autorů návrhů. Jablonec nad Nisou je
prvním menším městem, kde se akce uskuteč-
nila. Atraktivitu tohoto formátu dokládají i prá-
vě odstartované zásahy v Kladně, připravované
v Plzni a sousedním Liberci. 

O tom, jak celý nápad Městských zásahů
vznikl a jaký vliv může mít na podobu měst-
ského prostředí a přemýšlení, budou ještě před
zahájením výstavy 7. 6. v 18.00 přednášet ve
Vladimírově knihkupectví Serius již zmínění
bratislavští architekti Matúš Vallo a Oliver Sa-
dovský. Jakub Chuchlík

Městské zásahy vyvrcholí velkou výstavou

I tady jsme doma – nový seriál o Jablonci
Komise pro ochranu zvířat a životního pro-
středí spustila novou akci s názvem „I tady
jsme doma“. Ta nahradí soutěž „Kvetoucí
Jablonec“, která byla kvůli malému zájmu
Jablonečanů prezentovat své balkony a za-
hrady zrušena. 

Cílem akce „I tady jsme doma“ je přiblížit nejen
místa, která patří díky péči občanů či města
mezi ta upravená a vytváří příjemné prostředí
pro život, ale také lokality problémové. Pre-
zentace bude probíhat zveřejněním fotografií
na webových stránkách města a v pravidelné
rubrice Jabloneckého měsíčníku. Doufáme, že
se nám touto cestou podaří motivovat občany
města k péči o své okolí. Klára Halamová

Zátiší u Alberta... Jaro na nábřeží u autobusového nádraží
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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.

Vybíráme z nabídky červnového
programu aktivit připravených pro
seniory, z pohybových aktivit her-
ní dopoledne, trénink pétanque
a kuželek, minigolfu, nabízíme vý-
cvik s turistickými holemi a pocho-
dy v rámci projektu Jablonecký
škrpál na Javorník a na Mumlav-
ské vodopády. 

Ti, kteří mají rádi tanec a zpěv,
zveme na hudební odpoledne
s Jizerským triem ve čtvrtek 13.
června. U příležitosti Světového
dne proti násilí na seniorech pořá-
dá statutární město Jablonec nad
Nisou ve spolupráci s CSS a Diako-
nií Jablonec n. N. koncert sloven-
ského tria La Gioia, a to v pátek 14.
června od 15.00 hodin v městském
divadle. Posluchači obou ročníků
Akademie seniorů završí své se-
mestrální studium slavnostním ce-
remoniálem ve Spolkovém domě
a v obřadní síni na radnici. 

Léto přivítají senioři z klubů se-
niorů písničkou za pěvecké účasti
seniorského souboru Matylda a Tyl-
da z Liberce, besedou o Zanzibaru
a grilováním za účasti představite-
lů města.

Podrobnější informace o připra-
vovaných akcích získáte u Markéty
Jeníčkové, specialistky pro volnoča-
sové aktivity, tel. 774 722 942, e-mail:
marketa.jenickova@centrumjablo-
nec.cz

Jablonečtí přivezli 
bronz
Pilně trénující příznivci kuželek
z Jablonce, Liberce a Frýdlantu se
sešli na další společné akci, která
se uskutečnila v pátek 26. dubna
v Tipsport Areně v Liberci, a to
pod taktovkou Komunitního stře-
diska Kontakt. Jednalo se o První
ročník turnaje 3 měst v kuželkách.
Všechny přítomné přivítal a turnaj
zahájil ředitel Kontaktu Michael
Dufek spolu se starostou Frýdlantu
Danem Ramzerem a ředitelkou
CSS Naďou Jozífkovou veršova-
ným pozdravem a rozstřelem ku-
želek. Jablonec reprezentovala tři
pětičlenná družstva, Liberec pět
a Frýdlant čtyři. Výsledky turnaje
přijel vyhlásit primátor města Jab-
lonce Petr Beitl. Ve finálovém kole
jablonecký tým ve složení Kunová,
Gargelová, Železná, Jindrová a Šťo-
víček skončil třetí. Začínající pěti-
ce v základním kole naházela 471
a ve finále 225 bodů. Na prvním
místě s náhozem 263 bodů a dru-
hém s náhozem 236 bodů se umís-
tila družstva seniorů z Liberce.

Veršovaný pozdrav 

Jarní turnaj v kuželkách 
o pohár Kontaktu 2013

Eliška Ročková

Slyšeli jste v našem kraji zpívat
kosy o turnaji?
Je tu jaro, máme duben, kuželky
porážet budem.
Důchodci spřátelených měst
na turnaji číslo šest budou hájit
svoji čest.

Do Arény tramvají Jablonečtí
spěchají.
A co týmy z Frýdlantu? 
Ty přijedou v trabantu.
Libereckým nezbude, než použít
emhádé.

Ať pěšky či za vozem, všichni přece
vyhrát chcem.
Vyhrát může – snad to víte – jen
ten, kdo dá víc devítek.
A tak tedy, dámy, páni, dejme se
do toho klání, 
Ať už brzy známo je, kdo dnes
pohár vyhraje.

Ač pít víno z poháru bude pouze
jeden tým,
Blahopřání po právu patří i všem
ostatním,
že dnes přišli svižně létům
navzdory, oželeli seriály z telky
A DALI SE NA KUŽELKY!

■ Z bloku seniorů
Vyjížďka na koních
V sobotu 27. dubna se konalo tra-
diční odpoledne s koňmi v areálu
Novoveského koupaliště, které za-
jistili pracovníci Jezdeckého klu-
bu Pohoda v Nové Vsi spolu s pra-
covníky Centra sociálních služeb.
Příjemné odpoledne spojené s vy-
jížďkou na koních si užila více
než padesátka lidí ze všech seni-
orských klubů v Jablonci n. N.
Neodradila je ani zatažená obloha
a občasné přeháňky. A ti, kdo se
chtěli podělit o své zážitky, nebo si
jen tak popovídat, mohli posedět
na terase nebo v jídelně domu,
ochutnat výborné grilované uzen-
ky a zahřát se horkým nápojem,
které připravily seniorky z Klubu
jabloneckých seniorů.

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
4., 11., 18., 25. 6. /úterý/ 
10.00 hodin
Cvičení s Hankou

11. 6. /úterý/ 10.00 hodin
Výstava hraček

18 .6. /úterý/ 
Výlet do Königsteinu

Dia-club senior
4., 11. 6. /úterý/ 12.00 hodin
Cvičíme v bazénu

Svaz důchodců ČR
1. 6. /sobota/ 
Výlet do Budyšína

5. 6. /středa/ 14.00 hodin
Přátelské posezení

12. 6. /středa/ 
Vycházka

19. 6. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

26. 6. /středa/ 14.00 hodin
Rozloučení s půlrokem s hudbou

■ Aktivní věk

Foto archiv CSS

Ohlédnutí 

Vévodu vítali tancem, 
chlebem a solí
V úterý 30. dubna dopoledne zaví-
tal do velkého sálu Spolkového do-
mu vévoda Albrecht z Valdštejna
se svojí družinou a s pozváním na
Valdštejnské slavnosti. Úvodní slo-
vo patřilo primátorovi Jablonce
Petru Beitlovi, který za zvuku fan-
fár přivítal slavného vojevůdce
spolu s několika desítkami účast-
níků. Jablonecké seniorky vévodu
a jeho doprovod uvítaly veršova-
nou zdravicí, pohoštěním v podo-
bě chleba se solí, koblih a medovi-
ny a pro významné hosty zatančily
renesanční tanec. Vévoda se pak
zajímal o dění ve městě.

Start Jabloneckého škrpálu
Za přítomnosti náměstkyně primá-
tora Soni Paukrtové byl ve čtvrtek
2. května dopoledne ve Spolkovém
domě odstartován cyklus turistic-

kých pochodů nazvaný Jablonecký
škrpál. „Naší snahou je motivovat
seniory k pravidelnému pohybu,
takže jsme připravili 12 tras po 10
km a doufám, že se jim podaří na-
sbírat 100 km. Ti, kteří splní tento
limit, budou oceněni...“ přiblížila
podmínky účasti „chodců“ na pro-
jektu Naďa Jozífková. „Vím z vlast-
ní zkušenosti, že pohyb ke zdravé-
mu životnímu stylu patří. Jsem

mile překvapena tak velkou účastí
seniorů na tomto projektu a věřím,
že to bude úspěšná akce,“ dodala
náměstkyně primátora k premié-
rovému projektu. Prvního pocho-
du, který vedl přes Pelíkovický
hřeben, se zúčastnilo 42 seniorů
věkového rozpětí 59 až 92 let.
Limit 10 km, stanovený pro kaž-
dou trasu, účastníci pochodu spl-
nili.

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

Senior plus
Foto archiv CSS

Foto archiv CSS

Jablonecká družstva kuželkářů
Foto archiv KSK Liberec
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Rozhledny v okolí Jablonce nad Nisou jsou
odedávna lákadlem turistů. Jen málokde se
totiž podobných staveb nachází takové
množství a na tak malém prostoru jako na
Jablonecku. 

Většina jich vznikla již před více než sto lety
a jsou tak nejen zajímavým dokladem rozvoje
turistiky, ale i architektonickým dědictvím. Avšak
také současnost rozhlednám přeje: v poslední
době vznikly i dvě zcela nové rozhledny – Ni-
sanka u Nové Vsi a druhá na Císařském kame-
ni. Spolu se svými staršími sestrami se těší ne-
bývalému zájmu. Pravidelně o nich vycházejí
články v tisku i knihy, které bývají hned roze-
brány. 

Jablonečtí turisté si již před třemi desítkami
let byli tohoto místního fenoménu vědomi
a v roce 1980 založili dálkový pochod a cyklo-
jízdu Rozhledny Jablonecka. Účastníci, kteří si
mohou vybírat mezi různě dlouhými trasami

od cca 10 do 100 km, mají možnost navštívit
zvolený počet rozhleden. Ti nejnáročnější obe-
jdou nebo objedou na kole všechny. Za více než
30 let se akce zúčastnily stovky turistů. V posled-
ních letech přijíždějí již pravidelně i účastníci
z Německa a Polska.

Letos se pořadatelé z TJ Tatran poprvé spojili
s DDM Vikýř. Nejen že zde našli výborné záze-
mí pro účastníky, ale i velmi vstřícné spoluor-
ganizátory. Díky tomu se připravuje na nejkratší
trase (11 km) jako novinka dětmi oblíbený po-
hádkový les. Novinkou je i turistická vizitka,
která bude k sehnání pouze na Rozhlednách
Jablonecka.

Letošní ročník se uskuteční v sobotu 22. červ-
na. Start bude tentokrát od 5.30 do 9.00 hodin
v DDM Vikýř. Stanoviště pohádkového lesa bu-
dou obsazena od 9.00 do 12.00 hodin.

Rezervujte si již nyní na Rozhledny čas – rádi
vás přivítáme.

Otokar Simm

Již přes 30 let chodíme 
po rozhlednách Jablonecka

Věž jablonecké radnice patří k neodmyslitel-
nému, typickému a často zobrazovanému
panoramatu města se třemi sobě podobnými
dominantami – věžemi staré a nové radnice
a kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na
Horním náměstí. Tvoří také symbolický troj-
lístek věží na městském logu. 

Jednapadesát metrů vysoká věž patřila od za-
čátku k administrativní části budovy. Byla v ní
telefonní a hodinová centrála, místnost pro
akumulátory, sklady a spisový archiv. Na po-
měrně nízké půdě byly pak prádelny a žehlírny
pro byty a komory pro personál pohostinství. 

Její využití se s léty změnilo. Zůstaly archivní
místnosti – jednu obývá s historickými materiá-
ly Václav Vostřák, ve druhé se archivují spisy
k dotacím, které město získalo. Na ochoz věže
každý rok vystoupá během turistické sezony
mnoho návštěvníků, aby se pokochalo za příz-
nivého počasí krásným výhledem nejen po
městě. Stejně tak je i jedním z cílů, kam oficiál-
ní návštěvy vodí vrcholní představitelé města.
Strmé věžní schody se vždy v létě mění v ne-
tradiční výstavní galerii.

Strakatá věž
Právě radniční věž dává velmi jasně na vědomí,
že kabát radnice už je velmi obnošený, že už
nestačí jen jeho zašívání a záplatování, ale že
by si Winterova stavba zasloužila model zcela
nový.  Velkou opravou prošla celá fasády budo-
vy v letech 1987–1989. Její vrchní vrstva byla
udělána z tehdy často používaného neprodyš-
ného ebarbetu, spodní vrstvu tvoří poměrně
hodně sypký černostudniční perk. Zvolené ma-
teriály nebyly úplně vhodné pro zdejší klima-
tické podmínky, což dokazují i odchlipující se
koláče omítky.

V létě roku 2007 už došla situace do bodu,
kdy části omítky věže bylo třeba opravit.
Odfouklé části vrchní neprodyšné omítky hro-
zily tím, že se odloupnou a spadnou na hlavu
nic netušícím chodcům. Proto je bylo třeba od-
borně odstranit. Práce, které mohly probíhat
pouze od šesti do osmi hodin ráno, než kolem
radnice začali procházet lidé, trvaly týden a stá-

ly více jak čtyřicet tisíc korun. Další ošetření
omítky bylo nutné už o dva roky později.
V květnu 2009 se otloukaly další narušené čás-
ti, tentokrát práce trvaly jeden víkend. 

Avšak to, že radnice potřebuje fasádu oprav-
du už zcela novou, bylo více než jasné. Proto se
také tento požadavek dostal mezi priority měs-
ta a byl zařazený do strategického městského
dokumentu, do Integrovaného plánu rozvoje
města. Dostatečný obnos na celkovou obnovu
však stále není.

Blýskání na lepší časy?
Na podzim tohoto roku bude vypsána výzva
k podávání žádostí o dotace z Norských fondů.
Právě její kritéria by mohla splňovat i oprava
radniční věže. Proto se město rozhodlo připra-
vit a předložit žádost. K ní je nyní třeba zpracovat
projektovou dokumentaci, jejíž součástí musí
být i průzkum fasády. 

Pokud bude se svou žádostí město na podzim
úspěšné, mohla by se radnice – jubilantka pyš-
nit nejen postupně opravovanými okny, ale ko-
nečně by věž přišla o své pověstné fleky. (jn)

■ Zajímavosti z historie
Do konce listopadu 1931 byla dokončená hru-
bá stavba radnice bez věže. Dobré klimatické
podmínky však dovolily započít se stavbou věže

ještě před koncem roku. Poškození konstrukce
se předcházelo použitím speciálního cementu
tuhnoucího i při teplotách pod bodem mrazu. 

Věž umístil architekt Winter do jihozápadního
nároží budovy. Plní úlohu hlavní vertikály, je
vysoká 51 metrů a je zakončená zúženou ná-
stavbou výrazně členěnou lisenami. Věžní ho-
diny v jednoduché geometrické formě tvořené
kovovou rámovou konstrukcí vyplněnou mléč-
ným sklem osvětleným zevnitř architekt umís-
til na stranu obrácenou do náměstí.

Během zimy 1931–32 byly na stavbě zabedně-
né okenní otvory a stavba se vytápěla ohřívadly
na koks. Přerušená byla jen po dobu vánočních
svátků. Během zimy pokračovaly vnitřní vyzdív-
ky, budovaly se ventilační šachty a schodiště,
rozvody tepla a plynu, elektroinstalace – jen
elektrických vodičů položily městské elektrické
podniky skoro šedesát kilometrů. 

Venkovní práce pokračovaly od dubna 1932.
V květnu se odzkoušelo vytápění, začala mon-
táž ventilace a v červnu se instalovaly výtahy.
Technickému vybavení se věnovala velká po-
zornost, hlavně vytápění, větrání a hygienic-
kým zařízením, která měla odpovídat moder-
ním standardům té doby. 

Stavitelé řešili také problém jak hlukově izo-
lovat restaurační prostory od kanceláří úřadu.
Stěny, stropy, podlahy a větrací potrubí se izo-
lovaly deskami z vlnitého papíru, mořskou trá-
vou a dalšími materiály. Přenos vibrací rabico-
vých štukových stropů odstranili nekmitavým
zavěšením a posypem korkovou drtí. Hudební
pódia měla izolovanou podlahu i stěny deskami
z lisovaného korku. Taktéž se izolovaly pod-
stavce všech strojů a dalších technických zaří-
zení. Odborným konzultantem byl ing. Werner
Genest  z Berlína, tehdejší mezinárodně uzná-
vaný odborník v oboru zvukové techniky.

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

Přijde městská dominanta o své fleky?
■ Jablonecká radnice slaví 80 let

Bramberk Foto Milan Bajer 

29. října 1931
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 
letní prázdniny jsou tak blízko, že by na nás mohly zavolat! Kdyby tedy uměly mluvit, určitě
by volaly: „Už se na vás, děti, móóóc těšíme!“ a vy byste volaly: „My takééé!“ A abychom si to
prázdninové těšení užili, mám pro vás nápad na kreslení. Namalujte mi prázdninový pozdrav.
Může být na něm cokoliv – co vám připomíná léto nebo místa, kam rádi jezdíte... A namalo-
vané pozdravy mi pošlete, budu moc rád.
Jé, málem bych zapomněl poděkovat za veselé obrázky tatínků. Velké díky! A vy, děti, nezapo-
meňte, že v červnu na Den otců slaví všichni tatínkové svůj svátek.
Váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma 
„Co všechno umí táta“
Tomáš Hujer, 
6 let, Žlutá MŠ, Jugoslávská 13
Adélka Svatoňová, 
5 let, MŠ Čtyřlístek, Švédská 14
Markéta Bílková, 
6 let, MŠ Čtyřlístek, Švédská 14
Klárka Habová, 
5 let, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Šárka Palatová, 
5 let, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Odměnu dětem předá náměstek primátora
Petr Vobořil.

Příští téma: Pozdrav z prázdnin. K malování si můžete zazpívat písničku Červená se, line záře. 

Adélka SvatoňováTomáš Hujer

Markéta Bílková Klárka Habová Šárka Palatová

Obrázky s tématem „Pozdrav z prázdnin“ očekáváme do pátku 14. června na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na adrese redakce:
Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jabloneckého 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!
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Severoãeské komunální sluÏby s. r. o.

Připravili jsme pro vás novou službu:
odvoz odpadÛ nízkonákladov˘m 

vozidlem RENAULT
s následným odstraněním odpadů na překladišti Proseč n. N. 

Samotné odstranění objemného odpadu v rámci nastaveného 
limitu pro občany města Jablonec nad Nisou ZDARMA.

Cena služby (doprava na území města Jablonce n. N. včetně manipulace): 
Každá započatá 1/2 hodina 140,– Kč (cena je uvedena bez DPH). 

• maximální zatížení nákladem: 1 tuna 
• ložná plocha: délka 3,1 m, šířka 2,0 m, výška 1,5 m

Novou službu si již nyní můžete objednávat na:
Severoãeské komunální sluÏby s. r. o., 

Smetanova 4588/91, Jablonec nad Nisou 
telefon: 483 312 403, GSM: 606 619 326

e-mail: sks@mariuspedersen.cz

CENÍK INZERCE 
(platný pro rok 2013)

Uvedené ceny jsou bez DPH

Další podmínky:

• V ceně za inzerci je zahrnuto grafické zpracování
inzerátu v tiskárně (při dodání zpracovaného
inzerátu se sleva neposkytuje).

• Pro jiné typy inzerce, než jsou stanoveny v ceníku,
se sjednávají smluvní ceny

Množstevní slevy:

• Množstevní sleva může být poskytnuta pouze
při úhradě sjednaného počtu inzerátů najednou
a před vydáním prvního inzerátu, na který
se sleva vztahuje.

• Sleva se počítá z celkové ceny (bez DPH) na daný
počet měsíců.

vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm

2 400 Kč

B1
108 x 70 mm

4 800 Kč

C1
108 x 145 mm

9 600 Kč

D1
220 x 145 mm

19 200 Kč
––––– –––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm

2 900 Kč

B2
108 x 70 mm

5 800 Kč

C2
108 x 145 mm

11 600 Kč

D2
220 x 145 mm

23 200 Kč

E2
220 x 42 mm

4 800 Kč

F2
108 x 42 mm

2 400 Kč

A B C D E F

–––––

G2
220 x 117 mm

16 400 Kč

G

zadní
strana
plno-

barevná
inzerce

––––– ––––– –––––

D3 
plnobarevná inzerce
220 x 145 mm

27 200 Kč

––––– –––––

G3
plnobarevná inzerce
220 x 117 mm

18 400 Kč

R1
řádková

do pěti řádků 

(šíře 52 mm)

170 Kč

S1
řádková

do deseti řádků 

(šíře 52 mm)

330 Kč

vnitřní
strana

Inzerce na počet měsíců Sleva

3 měsíce 5 %

4 měsíce 7 %

5 měsíců 8 %

6 měsíců 10 %

7 měsíců 11 %

8 měsíců 12 %

9 měsíců 13 %

10 měsíců 14 %

Na jeden rok (11 měsíců) 15 %

Kontakt: 

Jana Fričová
Inzerce Jabloneckého měsíčníku
Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 19
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: + 420 483 357 185 
Mobil: + 420 775 371 889
e-mail: fricova@mestojablonec.cz
www.mestojablonec.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
•
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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

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

VELKÉ SLEVY NA JAZYKY 
v EDUCE – vzdûlávacím centru

jenom do konce ãervna. 
50% sleva na volná místa 

v otevfien˘ch kurzech. 
10% sleva na v‰echny kurzy od záfií. 

Novû kurz Mzdové úãetnictví.
LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY 

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

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

Stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
AKCE âERVEN: 

sleva na PROTIPOÎÁRNÍ A BEZPEâNOSTNÍ
dvefie, vnitfiní od 730 Kã, 

+ SLEVY NA OBLOÎKY, DVE¤E A KOVÁNÍ 
Levnûji neÏ jinde! Profi v˘fiez zárubní.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií na‰im 
zákazníkÛm 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

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
brzdové centrum ATE=bezkonkurenãní ceny
na zn. ATE!!! Montujeme i jiné znaãky brzd 

(BARUM, BOSCH, FERODO…) 
– také za super ceny.

Profesionální jednání, mnohaleté zku‰enosti
v oboru, absolvujeme profi ‰kolení, 

komplet opravy 
(od v˘mûny olejÛ po havarované vozy)

www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

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

âERVNOVÉ VA¤ENÍ VE STUDIU FIT: 
1. 6. v 11.00 hodin – Ryby a dary mofie, 

2. 6. v 10.00 hodin – Kurz vafiení pro dûti,
15. 6. ve 14.00 hodin – âeská klasika. 

Masérsk˘ kurz klasické masáÏe – základní, 
8. 6. od 9.00 hodin, 

pro laiky i profesionály. 
14. 6., 7.30–16.30 hodin ve Studiu Fit 
fyzioterapeut Roman Karpí‰ek – fie‰ení 

akutních i chronick˘ch problémÛ a bolestí. 
Info: www.studiofit.cz, 773 485 800,

info@studiofit.cz. 
Studio FIT, Nám. Dr. Farského 4, 

466 01 Jablonec nad Nisou 

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 

CEL̄  âERVEN 
NÁBOR TANEâNIC NOVù 

skupiny 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 

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

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

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

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

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

REKVALIFIKAâNÍ KURZ 
Masér pro rekondiãní a sportovní masáÏe

s akreditací M·MT âR.
Termín 30. 6.–15. 7. 2013

v Tanvaldu/Jablonci.
Pfiihlá‰ky a info 604 154 133, 

dusekunhost@seznam.cz

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

Studio ALLUSSKAA
nabízí ruãní masáÏ proti celulitidû

a pro formování postavy.
Více informací na tel.: 723 099 983

hotel Rehavital, 
Jugosláská 30/1

www.studioallusskaa.webnode.cz

PUJâKY PRO KAÎDÉHO
– pro zamûstnance

– pro osoby pobírající matefisk˘ pfiíspûvek
– pro dÛchodce

– pro Ïivnostníky a podnikatele
Volejte: 731 470 516

Zprostfiedkovatel pracuje 
pro jednoho vûfiitele

a je oprávnûn ke spolupráci 
pfii uzavfiení smlouvy 

o revolvingovém úvûru 
a péãi o klienta po uzavfiení smlouvy.

STROLLERING UÎ I V JABLONCI 
aneb tak trochu jiná procházka s koãárkem! 

Pfiijìte si dát do tûla bez nutnosti hlídání! 
Vyzkou‰ejte intervalov˘ trénink sportovní

chÛze s koãárkem, posilováním u koãárku,
u laviãek, stromÛ, na podloÏkách ãi s dûtmi
v náruãí. Více informací a rezervace lekcí na

www.strollering.cz 
Kde cviãíme – Libereck˘ kraj, 
instruktorka Andrea Jelínková, 

nebo na tel.: 777 206 635. 
Od 3. 6. 2013 – kaÏdé pondûlí sraz 
v 10.00 hodin u Rybáfiské ba‰ty.

RÁDIEM ¤ÍZENÉ MODELY!
Prodejna RC modelÛ a e-shop www.RC66.cz

RC auta, vrtulníky, tanky, letadla, lodû. 
Stavební materiál, lepidla, baterie, náhradní díly.

Bfiezová 31, Jablonec n. N.

Chcete opravdu mluvit,
mluvit anglicky?

Pfiijìte na bezplatnou 
ukázkovou hodinu 11. 6. 
nebo 25. 6. od 17.30.

LITE Jablonec 
Komenského 33
Tel.: 739 611 714
www.lite.cz

Zveme Vás do novû otevfiené

CUKRÁRNY a KAVÁRNY
V PASEKÁCH

Tû‰it se muÏete na pfiíjemné posezení 
u dobré kávy, zákuskÛ, chlebíãkÛ 
a hlavnû na netradiãní zmrzlinu

od firmy Schwarzkopf ze StráÏe pod
Ralskem. Pokud budete mít odvahu, máte

moÏnost ochutnat i speciální zmrzliny
jako je kfienová, svíãková, ãabajková 

nebo becherovková.

Tû‰íme se na Vás!

Otevfieno 
Po–pá 9.30–18.00 • so–ne 9.00–18.00

Cukrárna a kavárna, Podhorská 123 
Jablonec n. N. • www.javekocz.cz

www.educa-jbc.cz

EDUCA 
VZDùLÁVACÍ CENTRUM

EDUCA, Ml˘nská 46a Jablonec n. N.
tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288

★★
VELKÉ SLEVY NA JAZYKY 

jenom do konce ãervna. 

sleva na volná místa 
v otevfien˘ch kurzech. 

sleva na v‰echny 
kurzy od záfií.  

Novû kurz Mzdové úãetnictví.

LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY

50%

10%
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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.

m
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s

ix✄

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


