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Začíná nový školní rok
Město je zřizovatelem devíti základních a osm-
nácti mateřských škol, v nichž začíná nový škol-
ní rok. Co se však v nich dělo během prázdnin?
Opravy a stavby v patnácti školských objektech
přišly během léta na 3,5 milionu korun. Kromě
běžných provozních oprav se měnila například
okna. Osobně jsem ráda, že se podařilo vyměnit
i ta v rýnovické základní škole Pod Vodárnou,
ačkoliv to nebylo v plánu. Pádným důvodem
však byl nejen jejich havarijní stav, ale i fakt, že
se paní ředitelce podařilo vyjednat s dodavate-
lem velmi dobrou cenu, takže radní odsouhlasi-
li uvolnění 315 tisíc korun z rozpočtové rezervy.
Okna se měnila i v MŠ Havlíčkova, tady byla je-
jich výměna plánovaná a vzhledem k počtu
i dispozici objektu mnohem dražší. Cena se vy-
šplhala na částku 1 116 000 korun.

K letošnímu zápisu do prvních tříd devíti zá-
kladních škol zřizovaných městem Jablonec při-
šlo 555 budoucích prvňáčků, rodiče některých
z nich požádali o odklad školní docházky. Do
školních lavic jich nakonec zasedne necelých
500 a já už se těším, jak některé z nich v ten je-
jich první DEN přivítám. Školní rok začíná 2. 9.,
výjimkou je ZŠ Liberecká, kde poprvé zazvoní

až v pondělí 9. září. Důvodem je velká rekon-
strukce, kterou tato škola již druhým rokem pro-
chází. 

Jsem moc ráda, že se podařilo dokončit a fi-
nancovat velmi náročný projekt výstavby onko-
logické ambulance v areálu nemocnice. Pacienti
tak získají moderní léčebné pracoviště s kom-
fortním zázemím.

Jablonec nad Nisou je městem přátelským ro-
dině, proto jsme v létě ve spolupráci se SPOR-
TEM, s. r. o., připravili slevu vstupného na sluneč-
ní louku u městského bazénu, která byla i díky
krásnému létu velmi využívaná. Nyní připravu-
jeme bonusovou vstupenku na rodinná filmová
představení a pokračujeme ve vydávání rodinné
víkendové jízdenky.

Pro maminky s batolaty otevřeme v Eurocentru
první místo, kde v klidu a soukromí nakojí
a přebalí své miminko, a v navazujícím prostoru
jsme společně s Vikýřem nachystali informační
centrum pro mládež. Doufám, že se vám to bude
líbit.

Přeji vám krásný podzim Soňa Paukrtová,
náměstkyně primátora

Foto Miroslav Gorčík

Foto Miroslav Gorčík
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■ Otázka pro
MUDr. Libora Hanuše
primáře onkologické ambulance

Jaká zlepšení přinese nová
onkologická ambulance?
Nyní máme tři místa vsedě a jed-
no lůžko na aplikace infuzní léč-
by. V nových prostorách budou tři
lůžka a čtyři křesla, najednou tak
můžeme chemoterapii podávat
sedmi pacientům místo dosavad-
ních čtyř. Komfort se zvýší nejen
v aplikačním sále, ale i v samotné
čekárně, v sousedství obou míst-
ností je sociální zařízení. Onkolo-
gie je propojená s ostatními část-
mi nemocnice, všechny prostory
jsou bezbariérové, což v Liberec-
ké ulici nebylo možné. 

■ Onkologie 
v průběhu let
• Oddělení klinické onkologie by-

lo před rokem 1989 součástí
okresního ústavu národního
zdraví (OÚNZ). Shromažďovalo
hlášenky, sledovalo pacienty
z okresu a podávalo basální che-
moterapie. 

• Kolem roku 1982 byla jednou
týdně otevřená onkologická am-
bulance na Poliklinice II v Libe-
recké ulici.

• V roce 1988 sídlila krátce onko-
logická ambulance v budově in-
terny v nemocnici. Po roce 1989
se privatizovalo zdravotnictví
a onkologie přešla do privátní
sféry, odkud se zpět do veřejné
vrátila s nástupem MUDr. Ha-
nuše v lednu 2006 a stala se sou-
částí nemocnice.

• O pacienty se v současné době
starají dva lékaři a tři zdravotní
sestry. 

• Od 1. 1. do 8. 8. 2013 přijala on-
kologická ambulance 216 no-
vých pacientů (za rok 2012 jich
bylo 356). Ročně je v ní prove-
deno přes 8000 vyšetření, podá-
no 800 infuzních chemoterapií
a naordinováno přes 4000 jiných
typů léčby onkologického one-
mocnění.

■ Bez peněz by to 
nikdy nešlo
„Loni jsme zaplatili 8,5 milionu
korun za nové centrum ředění
cytostatik. Celkové náklady na vy-
budování nové onkologie jsou vy-
číslené na 26,3 milionu,“ říká ná-
městek Miloš Vele. Kromě centra
ředění investovalo loni město
6 milionů korun do digitálního
mamografického pracoviště, které
s onkologickými diagnózami vel-
mi úzce souvisí. Na pořízení ma-
mografu zároveň podalo město
žádost o dotaci prostřednictvím
Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Severovýchod. „Pro-
jekt se umístil na 3. místě pod ča-
rou mezi tzv. čekateli. Je tedy ješ-
tě do konce června 2015 naděje,
že na tuto investici získáme dota-
ci,“ vysvětlil Vele. 

(jn)

Nová onkologie je 
moderní a optimistická

„Jsem velmi ráda, že se podařilo tento projekt zdár-
ně dotáhnout do konce i přesto, že byl finančně velmi
náročný a rozpočty města posledních let jsou skuteč-
ně napjaté,“ konstatuje náměstkyně Soňa Paukrtová
s tím, že jsou prostě priority, u kterých jsou peníze „až
na druhém místě“ řečeno s nadsázkou. „Co může být
důležitějšího, než pomoci lidem, kteří bojují s těžkými
nemocemi, jakými ta onkologická bezesporu jsou.“

Nové oddělení nahradí to nevyhovující v prona-
jatých prostorách v Liberecké ulici. Onkologickou
ambulanci včetně stacionáře s podáváním cytostatik
a aplikací lymfodrenáží postavila firma Euromont
Group, a. s. Nezbytnou součástí ambulance je také
centrální ředění cytostatik, které vzniklo už loni v lé-
tě, je součástí nemocniční neveřejné lékárny a v pro-
vozu je už od ledna 2013. 

Onkologie se v průběhu září přestěhuje z Liberecké
ulice do nových prostor, které tvoří ordinace lékařů,
aplikační místnost, zázemí pro pacienty i zdravotnic-
ký personál. „Dále je zde ordinace pro lékaře, který ří-
dí lymfodrenáže. Máme i prostorovou rezervu pro
další dvě možné ordinace,“ popisuje moderní praco-
viště ředitel nemocnice Vít Němeček. 

Chemoterapie, nádor, ozařování – to jsou pro laika
asi nejběžnější termíny z onkologického slovníku. Co
ale znamenají lymfodrenáže? „Lymfedém – vysoko-

proteinový otok – vzniká při poruše transportu lymfy
v lymfatickém systému a jejím hromaděním v podko-
ží. Lymfa (míza) je bezbarvá čirá tekutina, která vzni-
ká z tkáňového moku. Ten se tvoří jednak prostupem
plazmy přes kapilární stěnu, jednak jako metabolický
produkt buněk tkání. Primární lymfedém vzniká na
základě nesprávného vrozeného vývoje lymfatického
systému, sekundární je následkem předchozího zánětu,
po chirurgickém výkonu, poranění tkáně, po ozáření
nebo při nádorovém bujení. Nejčastěji jsou postižené
horní a dolní končetiny,“ vysvětluje Věra Tymichová,
vrchní sestra onkologické ambulance, a dodává, že
lymfodrenáže je možné hradit ze zdravotního pojiště-
ní. „Jenom letos bylo provedeno 2 726 lymfodrenáží,
loni jich bylo 4 605.“

Další novinkou jablonecké onkologické ambulance
je metoda tzv. kineziotapy. „Tapovací metoda podpo-
ruje vlastní hojivé procesy organismu, ovlivňuje
nervové a cévní systémy,“ říká Tymichová. Užívání
lymfotapovacích pásek je podle ní považováno za do-
plňkovou metodu při terapii otoků. „Taping zlepšuje
funkce svaloviny, cirkulaci, aktivaci endogenního
analgetického systému a podporuje funkce kloubů,“
uzavírá vrchní sestra s tím, že v tomto případě si vše
hradí pacient a cena souvisí s délkou použité lymfota-
povací pásky. (jn)

Od 23. září začne pacientům sloužit nová onkologická ambulance, jejíž
budova se nachází vedle pavilonu s odděleními ORL a ortopedie.
Stavba trvala jeden rok a kompletně ji ze svého rozpočtu bez dotačních titulů
financoval zřizovatel nemocnice, statutární město Jablonec nad Nisou. 
Celkové náklady přesáhly 26 milionů korun.

Foto 3 x Markéta Hozová



Trocha historie
Síť CZT (centrálního zásobování teplem) získa-
lo město bezúplatně ve velké privatizaci v roce
1995. Zastupitelstvo města tehdy rozhodlo, že
vybere strategického partnera k provozu a re-
konstrukci CZT. V říjnu 1998 zastupitelstvo
(ZM) rozhodlo o prodeji firmě Severočeská tep-
lárna Most. Město odprodalo svůj akciový podíl
a smluvně si zajistilo 100% vliv na stanovení
ceny tepla pro občany. 

Ve volebním období 1998–2002 došlo dvakrát
ke změně strategického partnera a majoritního
akcionáře JTR, a. s. Poprvé, když Severočeskou
teplárnu Most zakoupila firma United Energy.
Podruhé, když v roce 2001 tato firma prodala
svůj akciový podíl (65,78 %) současnému stra-
tegickému partneru a majoritnímu akcionáři
MVV Energie CZ, s. r. o. Tehdy došlo ke změně
vlivu města na stanovení ceny tepla. Město Jab-
lonec jako menšinový vlastník 1/3 akcií mělo
právo bránit rozdělení zisku společnosti a prá-
vo blokovat růst ceny tepla. Obou těchto práv
v průběhu let vedení města v různých voleb-
ních obdobích využívalo různě. Stávající před-
stavitelé města na rozdíl od minulého vedení
rozdělení zisku i růstu cen bránili. I přesto je
cena za teplo v Jablonci neúnosná a v září 2012
zastupitelstvo rozhodlo, že pokud město s dru-
hým akcionářem nedosáhne shody v otázce re-
vitalizace a podmínek jejího provedení, bude
usilovat o převzetí společnosti. Po dlouhých
a náročných obchodních jednáních došlo k pře-
vzetí společnosti městem 17. července 2013.

Žádný úvěr nebyl na koupi JTR třeba
Město Jablonec nad Nisou prodalo svůj akciový
podíl v roce 1998 za 250 milionů korun. V prů-
běhu let město na dividendách vydělalo 78 mi-
lionů korun, které tak přibyly do městského
rozpočtu. Za akcie nyní město zaplatilo 62,6
milionu korun ze svého rozpočtu. Na účtech
společnosti je k dispozici 160 milionů, z nich
město zaplatí zbytek kupní ceny. Koupě JTR
město nezatížila žádným dalším dluhem. 

„Musím přiznat, že koupi teplárny bez úvěru,
jsme na počátku vyjednávání neplánovali.
Finální řešení financování považuji za obrov-
ský úspěch vyjednávacího týmu. Po dlouhých
jednáních se nám podařilo minimalizovat rizi-
ka připravované transakce a ušetřit desítky mi-
lionů korun na úrokových nákladech,“ říká pri-
mátor Petr Beitl.

Jablonecká energetická a. s.
Členové představenstva: František Pešek, Boris
Pospíšil (stávající členové), Petr Roubíček, Mi-
loš Vele, Soňa Paukrtová (noví členové)
Členové dozorčí rady: Jaroslav Kraus (stávají-
cí člen), Marta Procházková (nový člen)

Uvolnění členové představenstva, tzn. náměs-
tek Miloš Vele a náměstkyně Soňa Paukrtová,
práci v představenstvu vykonávají bez nároku
na odměnu.

Výkonným ředitelem společnosti – krizovým
manažerem byl ustanoven Ing. Pavel Spilka ze
společnosti Loyd Group. Jeho úkolem je cca do
konce roku 2013 převzít kontrolu nad společ-
ností a zajistit běžný provoz včetně realizace
nasmlouvaných dodávek odběratelům a připra-
vit proces revitalizace soustavy vytápění v Jab-
lonci nad Nisou. Společnost JTR byla dosud ří-
zena 2 výkonnými řediteli.

Co dál?
V současné době nové představenstvo společ-
nosti učinilo první kroky k dopracování
Návrhu revitalizace, který byl schválen zastupi-
teli v prosinci 2012 a navrhuje řízený rozpad
soustavy na blokové kotelny v několika růz-
ných okruzích po městě. Tento návrh je v sou-
časné době třeba dovést do stadia projektových
dokumentací a stavebních povolení a vytvořit
územní energetickou koncepci, jež je závaznou
součástí územního plánu každého statutárního
města. Plánovaná suma na revitalizaci je
450 000 tisíc korun. 

„Tato částka by měla být pokryta kombinova-
ným financováním. V úvahu připadají dotační
tituly nebo finanční partneři. Pokud vše půjde
dobře, mohlo by se vše uskutečnit do 3 let,“
optimisticky uzavírá náměstek primátora Miloš
Vele. 
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Po rok a půl trvajících jednáních se podařilo
dosáhnout shody s dnes již bývalým partnerem
v teplárenské společnosti a 17. července jsem
z rukou předsedy představenstva MVV Energie
CZ, a. s., Václava Hracha převzal 198 kusů akcií
společnosti JTR, a. s.

Tímto krokem jsme získali stoprocentní roz-
hodovací pravomoci a převzali odpovědnost za
další budoucnost soustavy CZT. 

Vzápětí se sešla mimořádná rada města, kte-
rá je zároveň valnou hromadou společnosti,
a schválila nové složení představenstva a do-
zorčí rady. Schválené složení orgánů je proza-
tímní pro přechodné období, o definitivním slo-

žení rozhodne valná hromada po projednání
v zastupitelstvu.

Teplárenská společnost i nadále zůstává ak-
ciovou společností se stejným IČ i sídlem. Za-
stupitelé na zářijovém zasedání projednají no-
vé stanovy. Je dobré novou éru teplárenství ve
městě začít s novým jménem. A protože by-
chom rádi, aby se nová městská společnost
v budoucnu zabývala problematikou energe-
tiky ve městě komplexně, hledali jsme jiný ná-
zev, který by činnost společnosti lépe vystiho-
val. Valná hromada schválila název Jablonecká
energetická a. s. V současné době vedení spo-
lečnosti provádí důkladnou analýzu a sestavuje

finanční plán na období 2013/14. Naším cílem
je v příští topné sezoně teplo pro odběratele
zlevnit. 

Koupili jsme si šanci zklidnit situaci a ochrá-
nit občany připojené na CZT před dalším navy-
šováním ceny tepla. Převzetím společnosti jsme
zabránili dalším sporům vedeným proti odpo-
jeným odběratelům a dosáhli jsme ukončení
arbitráže, v níž městu hrozila úhrada 85 milio-
nů Kč. Teplárnu jsme koupili, abychom soustavu
nechali řízeně rozpadnout na menší a efektiv-
nější celky, abychom zabránili dalšímu zdražo-
vání a v konečném důsledku snížili cenu za GJ.

Petr Beitl, primátor

Teplárna opět městskou společností 
Vyřešit teplárenství v Jablonci byl jeden z úkolů, se kterými jsme na radnici vstupovali.
Dovolím si říct, že máme za sebou první úspěšný krok. 

JTR přinesla Město zaplatilo

+ 250 mil. – 62,6 mil.
+ 78 mil.

+ 160 mil. 

Foto Markéta Hozová
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Škody po přívalovém dešti, který se Jablon-
cem prohnal v pondělí 29. července, se vyšpl-
haly k 15 milionům korun. Jen v době od 21
do 22 hodin napadlo 48 mm srážek. Takové
množství vody nebyla schopna kanalizace
pobrat a došlo k poškození ulic ve městě. 

„Poškozena byla celá řada místních komunika-
cí, jen škody na nich jsou za 13,5 milionu ko-
run,“ konstatuje náměstek primátora Miloš
Vele. Některé komunikace byly podemleté, po-
praskané, jiné částečně či úplně nesjízdné kvů-
li naplaveninám z přilehlých svahů. Voda vzala
například ulici Nový Svět na Proseči, zásadně
poškozená je také ulice Vodní, gen. Mrázka nebo
Nová Pasířská. „Rada města mimořádně bez-
prostředně po záplavě uvolnila 1,2 milionu na ty
nejnutnější opravy a nyní radním předložím
další návrh na rozpočtová opatření v souvislosti
s opravami komunikací ve městě,“ říká náměs-
tek Vele. Nutnou opravu si vyžádá například
poškozená konstrukce mostu v Mlýnské ulici. 

Poničená je i frekventovaná ulice Vrkoslavic-
ká, kde voda podmáčela svah pod silnicí. Místo
havárie posoudil statik i projektant. „V zásadě
jsou zde dvě hlavní varianty opravy. Buď přisy-
peme svah a rozšíříme komunikaci bez zřízení
chodníku, nebo vystavíme gabionovou opěrnou
zeď a k širší silnici přidáme i chodník,“ přibli-
žuje návrhy odborníků náměstek Petr Vobořil.
Protože bude třeba pravděpodobně přeložit in-

ženýrské sítě, ulici i svah řádně odvodnit,
zbrousit a položit nový asfaltobetonový povrch,
lze finanční náklady odhadnout na zhruba
9 milionů korun. Ani varianta dosypání svahu
bez nového chodníku nebude výrazně levnější.
„O způsobu opravy rozhodneme v nejbližších
dnech,“ uzavírá Vobořil. Vrkoslavická je zatím
průjezdná pouze v jednom pruhu.

„Opravy komunikací budou trvat déle vzhle-
dem k jejich počtu, rozsahu škod i stavu měst-
ské pokladny. Všechna poškozená místa jsou
označena dopravním značením a i za to se pla-
tí,“ konstatuje Vele.

Přívalový déšť řádil také ve vloni otevřeném
Lesoparku na Žižkově Vrchu. Poničené jsou zde
„jen“ cesty. Zeleň a mobiliář jsou v pořádku.
Škoda vznikla za zhruba 150 tisíc korun. Úklid

města po záplavě si vyžádal 300 tisíc korun.
Pracovníci Technických služeb nastoupili tak-
řka okamžitě a pracovali i o víkendech. Čištění
probíhalo ručně i za pomoci strojů. „Jen likvida-
ce smetků a bioodpadu stála 36 tisíc bez DPH.
Všechny odpady byly řádně zlikvidovány,“ říká
náměstek Vele. 

Náklady na nejnutnější likvidační práce jen
ve dnech 29. až 31. 7. dosáhly výše 1 987 000 Kč.
„Asi největší škody na objektech napáchala
Nisa v ulici Za Plynárnou, kde zaplavila všech-
ny domy a pozemky až do výše 2 m. „Přistavili
jsme kontejnery na odpad, hasiči ze SDH Jablo-
necké Paseky dobrovolně pomáhali postiženým
občanům při úklidu domů a pozemků, poskytli
jsme bezúplatně lidem také vysoušeče a huma-
nitární pomoc, zajistili jsme opravu kanalizací,
odběry a analýzy vzorků vody ze studní,“ říká
krizový manažer města Jiří Vaníček, který spo-
lu s náměstkem Vele navštívil tamní obyvatele
hned v úterý odpoledne. Josef Pluhař, který
v ulici Za Plynárnou provozuje zámečnictví,
vyčíslil škody, které mu způsobila voda na více
než 700 tisíc korun. 

„Zároveň bych chtěl Vám, celému krizovému
štábu a zástupcům města Jablonce poděkovat
za okamžitou a účinnou pomoc při odstraňová-
ní povodňových škod. Vstřícný přístup zástupců
města byl pro nás naprosto nečekaný a o to pře-
kvapivější,“ stálo v e-mailu, který pan Pluhař
zaslal Jiřímu Vaníčkovi.

Déšť způsobil škody za 15 milionů

Už vloni na podzim pracovnice z oddělení
správy veřejné zeleně zjistila, že některé stro-
my u přehrady jsou poškozené. Tenkrát ale
nikoho nenapadlo, že jde o úmysl. Na jaře se
objevily další případy stromů jevící známky
poškození. Zjistilo se, že je někdo navrtal
a čímsi zalil. Případ šetří Policie ČR. 

„V rekreační zóně u přehrady se jedná celkem
o 32 stromů, jsou to lípy, břízy a osiky. Další
vzrostlý a ještě vloni krásný strom je turecká
líska v zahradě MŠ Lovecká,“ konstatuje Ště-
pánka Gaislerová z odd. správy veřejné zeleně.

Někdo rovněž navrtal a zalil mohutnou břízu
mezi ulicemi 5. května a Lipanská.

Magistrát nechal vypracovat znalecký posu-
dek, který odhaduje hmotnou škodu na více
než 400 tisíc korun, ale ekologická hodnota ze-
leně je daleko vyšší. Celý případ šetří Policie
ČR.

Prosíme občany, aby v případě, že si všimnou
něčeho podezřelého, kontaktovali odd. správy
veřejné zeleně nebo Policii ČR.

Kontakty na odd. veřejné zeleně: tel: 483 357
186, 483 357 186; e-mail: gaislerova@mestojab-
lonec.cz.

Ve městě někdo úmyslně poškozuje stromy

Také se vám líbí upravené okolí? Také ne-
chápete, jak je možné, že někdo odhazuje od-
padky, kam se mu zamane? Také máte sou-
sedy, kterým je zatěžko zajet se starým křes-
lem na sběrný dvůr a prostě ho postaví k po-
pelnici? A teď dokonce otrávené stromy, kte-
ré nikomu nic neudělaly. Bohužel, nešvary
tohoto typu se množí. Své o tom ví vedoucí
oddělení správy veřejné zeleně jabloneckého
magistrátu Jitka Lochovská.

Velmi mě nezájem lidí o jejich okolí mrzí a dost
často přemýšlím nad tím, proč to dělají. Vloni
jsme kvůli nepořádku kolem nádob na separova-
ný odpad koupili fotopasti, které mají fotit hříš-
níky. I přesto, že nebyla místa osazení zveřejně-
na, došlo k odcizení přístrojů. Pravděpodobně
někým, kdo byl přistižen při zakládání skládky.
Nicméně díky fotopastem se nám daří přestup-
ky mnohdy prokázat a věříme, že se nám obča-
ny podaří přimět k tomu, aby se chovali slušně
a nebylo jim lhostejné, v jakém prostředí žijí. 

S čím se potýkáte nejčastěji?
Je to zejména zmíněný nepořádek u odpado-

vých nádob, následuje poškozování městského
mobiliáře, tedy odpadkových košů, laviček
a dětských hřišť. Řeknu vám příklad: Začátkem
léta jsme koupili do Tyršova parku nové lavič-
ky, během prvních 24 hodin měly vrypy od no-
že, spáleniny po cigaretách, nápisy. Nerozumím
tomu… Někdy mám pocit, že by bylo potřeba
tolik strážníků, kolik jen je parků, možná lavi-
ček, košů a herních prvků ve městě. Jak dlouho
budeme muset lidem připomínat, že normální

je si sednout na lavičku a ne ji pomalovat, že
normální je použít koš na odpad a ne si doka-
zovat kolik síly mám na jeho vyvrácení. Smut-
né je, že to mnohdy není ani tak vandalismus
z mladické hlouposti, jako účelové obohacová-
ní se o cizí majetek. Naše oddělení již několi-
krát řešilo i případy ukradených košů a laviček. 

Napadá vás, jak se proti vandalům bránit?
Upřímně řečeno, tuhle otázku si kladu denně.
Kdykoli pořizujeme něco nového do města, es-
tetické hledisko je až na druhém místě. V první
řadě přemýšlíme, jak dlouho může ta daná la-
vička nebo koš vydržet a kolik budou stát pří-
padné opravy. Myslím, že by pomohlo, kdyby si
lidé svého okolí více všímali a vzájemně se na
nešvary upozornili. Telefonáty na úřad typu
„MÁTE tam nábytek, MÁTE tam rozbitou lavič-
ku…“ nám nepomohou odhalit viníka, zpravi-
dla o problémech již víme a jsou v řešení. Pro
zajištění pořádku ve městě tu chybí ochota spo-
lupráce občanů při oznamování „přímo“ dějí-
cích se přestupků, v tomto okamžiku by mohli
strážníci městské policie okamžitě zasáhnout
a předejít tak značným problémům. (mh)

Vandalové a nepořádníci mají navrch

Ilustrační foto

Foto Markéta Hozová
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Novou slevu pro rodiny s dětmi připravil
Jablonec v rámci prorodinné politiky. Vedle
zvýhodněných rodinných jízdenek bude
možné využít slev také v jabloneckých ki-
nech. 

„Město pro rodiče či prarodiče s dětmi ve spo-
lupráci s Eurocentrem připravilo bonusové
vstupenky k návštěvám rodinných filmových
představení v jabloneckých kinech,“ vysvětluje
nový prorodinný projekt magistrátu náměstky-
ně Soňa Paukrtová a dodává: „Nový systém ro-
dinných vstupenek budeme zkoušet od září do
konce října. Naším cílem je nejen přilákat do
kina rodiny s dětmi, ale také je cenově zvýhod-
nit. Pokud se tento způsob osvědčí, budeme po-
kračovat, zvolíme však modernější a jednoduš-
ší způsob než sbírání vstupenek.“

Konkrétní filmová představení budou v pro-
gramu kin od září označená značkou „RP“.
„Jakmile předložíte čtyři vstupenky z některých
předchozích rodinných filmových představení,

získáte v pokladnách kin Radnice a Junior ne-
bo v pokladně Eurocentra jednu bonusovou
vstupenku na další rodinné filmové představení
zdarma,“ říká manažerka prorodinné politiky
Simona Hušková.

Kromě bonusových vstupenek do kina nabízí
Jablonec rodinám také víkendové rodinné jíz-
denky. „Ty město připravilo společně s provozo-

vatelem městské hromadné dopravy. Jde vlast-
ně o skupinovou slevu pro rodiny s dětmi platí-
cí každý víkend od páteční druhé hodiny odpo-
lední do nedělní půlnoci,“ doplňuje Paukrtová.

Rodinná víkendová jízdenka je v prodeji ve
dvou cenových relacích. „Za 52 korun pořídíte
jízdenku pro jednu dospělou osobu a jedno až
dvě děti. Za 66 korun zakoupíte jízdenku pro
dva dospělé a jedno až tři děti,“ konstatuje
Hušková. 

Jízdenky jsou přenosné a je možné je po
označení použít v celé síti jablonecké MHD.
V Jablonci jsou v prodeji už od roku 2009 za
stále stejnou cenu, celý projekt vznikl v souvis-
losti s udělením titulu Obec přátelská rodině
v roce 2008. Koupit je lze v pokladně autobuso-
vého nádraží a v Jabloneckém kulturním a in-
formačním centru v Kostelní ulici: „Víkendové
jízdenky máme a nabízíme je. Pro rodiny ces-
tující po Jizerkách jsou určitě výhodné. Je ško-
da, že je lidé více nevyužívají,“ sdělila Regina
Fučíková z JKIC. (jn)

Bonus na rodinná filmová představení

Na konci srpna byla zahájena plánovaná
rekonstrukce mostu na Paseckém náměstí
v Jablonci nad Nisou. „Most je strategickým
místem. Kromě toho, že je hlavním přístu-
pem do Pasek z hlediska dopravního, jsou
v něm také uloženy veškeré inženýrské sítě,“
říká náměstek primátora Miloš Vele.

Rekonstrukci mostu si vyžádal jeho havarijní
stav. „Mosty jsou zapomenutý majetek města.
Do jejich oprav se v minulosti téměř neinvesto-
valo a stav mostní konstrukce je na hranici ži-
votnosti. Bohužel se tento fakt týká i dalších
mostů ve městě,“ posteskl si Vele. Opravy jsou
v letošním roce naplánovány i na mostech
v ulicích Jánská a Luční. 

Po dobu rekonstrukce nebude pasecký most
uzavřen. „Práce jsou naplánovány tak, aby byla
vždy polovina mostu průjezdná,“ říká Pavel
Kozák, vedoucí oddělení správy komunikací.

Doprava ovšem bude možná pouze ve směru
do Pasek. Pro směr z Pasek jsou vyčleněny dvě
objízdné trasy, obě s výjezdem do Podhorské
ulice. Vozidla s nosností do 4 tun budou moci
jezdit ulicemi Pionýrů a Spojovací. Pro všechna
vozidla je určena objížďka vedená ulicemi Lu-
čanská a Přemyslova. „Přemyslova ulice vloni
prošla velkoplošnou opravou povrchu i proto,
že jsme s ní počítali jako s objízdnou trasou po
dobu uzavření paseckého mostu,“ objasňuje
Kozák loňskou opravu.

Rekonstrukci mostu budou provádět Technic-
ké služby Jablonec nad Nisou, s. r. o., které už
rekonstruovaly most v Kamenné ulici. „Rozsah
prací bude obdobný, neboť i v paseckém mostě
jsou uloženy inženýrské sítě. Teprve až po od-
krytí povrchu bude zřejmé, zda se budou muset
sítě překládat. To by znamenalo další finance,“
vysvětluje náměstek Vele. Rekonstrukce si vyžádá
2,8 milionu korun z městského rozpočtu. (end)

Rekonstrukce mostu v Pasekách zahájena

Foto Jiří Endler

Prázdninové měsíce jsou v podstatě jediným
obdobím, kdy se dají ve školách provádět
větší úpravy. „Práce v jabloneckých školách
a školkách si už vyžádaly 5 milionů korun,“
říká Miloš Vele, náměstek, který má v Jab-
lonci na starosti finance. Vele dodává, že po-
žadavků ze škol na úpravy je celá řada, je
ale potřeba stanovit priority a finance uvol-
ňovat uvážlivě s ohledem na vývoj hospoda-
ření města.

Nejvíce peněz, 1,21 milionu korun, si vyžádala
plánovaná oprava v MŠ Havlíčkova. „Byla zde
vyměněna všechna okna. Špalety a nadpraží by-
ly z vnitřní strany zatepleny. Vyměněny byly ta-
ké vstupní dveře pro personál, dvoje balkonové
dveře a začištěno ostění a nadpraží. Okna i dveře
byla členěna v původním stylu. V rámci oprav
se instalovaly nové rozvody odvodu par z ku-
chyně, neboť trubky prochází plnou výplní
v nadsvětlíku okna, byl osazen nový větrák
a nová digestoř tak, aby se v blízké budoucnos-
ti nemuselo na oknech nic upravovat,“ říká Jiří
Cvrček, technik oddělení technické podpory.
Okna se měnila i v ZŠ Pod Vodárnou. Na akutní

potřebu výměny oken poukázala paní ředitelka
školy už na setkání s občany, které se na jaře
odehrálo právě v prostorách rýnovické základ-
ní školy. „Paní ředitelce Mašindové se podařilo
vyjednat s dodavatelskou firmou velmi dobrou
cenu, takže ačkoli jsme neměli v plánu letos
okna v rýnovické škole měnit, radní odsouhla-

sili uvolnění finančních prostředků ve výši 315
tisíc z rezervy města,“ říká náměstkyně primá-
tora Soňa Paukrtová.

Poměrně rozsáhlou investiční akcí je 2. etapa
výměny stropních podhledů v šatnách a chod-
bách ZŠ Na Šumavě za 320 tisíc korun. Další
peníze, cca 0,5 milionu, si vyžádá výměna copi-
litové stěny v tamní tělocvičně. 

Žákyně ZŠ Mozartova se budou po prázdni-
nách radovat z nově zrekonstruovaných toalet
za 400 tisíc korun. Chlapecká sociální zařízení
prošla rekonstrukcí v loňském roce.

Oprav v kuchyni se dočkaly základní školy
Pasířská a Arbesova, ve speciální mateřince
v Palackého ulici došlo na opravu vstupní tera-
sy a sociálního zařízení celkem za necelých
200 tisíc. Úprav v jídelně za 800 tisíc se ještě le-
tos dočká ZŠ Janáčkova. 

K různým opravám došlo o letošních prázd-
ninách v 15 jabloneckých školách a školkách.
Jablonecké děti nastoupí do škol 2. 9., výjimkou
je ZŠ Liberecká, kde usednou do lavic až v pon-
dělí 9. září. Statutární město Jablonec nad
Nisou je zřizovatelem celkem 18 mateřských
a 9 základních škol. (mh)

Opravy si vyžádaly 5 milionů korun
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Parkování pro 28 vozů, dva chodníčky pro-
pojující sportoviště, zpomalovací práh
a chodník podél komunikace s novým povr-
chem. To je výsledek rekonstrukce ulice
U Hřiště, která v současné době finišuje.

Stavební práce v ulici U Hřiště začaly letos
v červnu, všechen ruch by měl utichnout v říj-
nu. Úpravy stály téměř 6,3 milionu korun, při-
čemž částkou 5,5 milionu korun přispěl Libe-
recký kraj. 

„Vozovka má nový asfaltový povrch a zpoma-
lovací práh ze zámkové dlažby, který zaručí bez-
pečnější přechod dětí mezi fotbalovým hřištěm
a volnočasovým areálem. Je tu nový chodník
a na protější straně osm podélných parkovacích
stání. Dokončení samostatného parkoviště pro
20 vozů pozdržela přeložka vysokotlakého ply-

nu,“ popisuje změny náměstek primátora Petr
Vobořil.

„Kromě vysokotlaku jsme přeložili i kanali-
zaci, prodloužili vodovodní řad a plynovod. Tím
jsme do budoucna umožnili rozšířit zázemí na
fotbalovém hřišti,“ dodává Petr Mikulášek z od-
dělení investiční výstavby.

„Jsem velmi rád, že se tu zklidní doprava
a skončí divoké parkování,“ pochvaluje si re-
konstrukci jednatel společnosti Sport, s. r. o.,
Milan Matura, jenž doufá, že takto získá volno-
časový areál také napojení na občerstvení a so-
ciální zařízení, která již existují u fotbalového
hřiště. 

I po ukončení všech stavebních prací zůstane
ulice U Hřiště jednosměrná od ulice Želivského.

(jn)

Ulice U Hřiště bude hotová v říjnu

V létě roku 2011 Jablonec zmodernizoval
autobusové nádraží na terminál spojující
meziměstskou a městskou autobusovou do-
pravu. Letos spojuje autobusy s železnicí.
Jak? Výstavbou obratiště autobusu u nádra-
ží Českých drah.

„Otočkou projede běžný autobus dlouhý 15
metrů, ale i osmnáctimetrový kloubový auto-
bus,“ konstatuje náměstek Petr Vobořil. U že-
lezničního nádraží tak vzniknou tři samostatná
zastávková stání o 18 metrech, jedno bude slou-
žit jako výstupní, další dvě jako nástupní.
Otočka bude vybavená zastávkovými přístřešky
s osvětlenými tabulemi na jízdní řády, lavička-
mi, odpadkovými koši a stojanem na kola. Celé
prostranství osvětlí čtyři stožáry veřejného
osvětlení. „Vše by mělo přispět k pohodlnějšímu
cestování. Dosud museli lidé přecházet na vlak
z několik minut vzdálené autobusové zastáv-
ky,“ doplňuje Vobořil.

Vodohospodářské stavby, s. r. o. Teplice začaly
stavět v druhé polovině srpna, hotovo by podle
harmonogramu mělo být do konce října tohoto

roku. „Město za obratiště zaplatí necelých 2,8
milionu korun. Dvouměsíční stavební práce si
nevyžádají žádné uzavírky silnic, pouze se do-
časně zvýší doprava během zásobování,“ vy-
světluje náměstek primátora, který má na sta-
rosti rozvoj města, a dodává: „V rámci projektu
vybudujeme nový chodník s prvky pro nevido-
mé s bezbariérovým napojením na jednotlivá
nástupiště a vedoucím až k hlavnímu vchodu
do budovy ČD. Bezbariérové budou také pře-
chody pro chodce se signálními a varovnými
pásy pro nevidomé a slabozraké.“ 

Část zeleně na místě staveniště zmizela už při
výstavbě kanalizace pro nádražní budovu, bylo
však nutné pokácet ještě 11 stromů a odstranit
několik keřů. „Město ale bude samozřejmě pa-
matovat na kvalitní náhradní výsadbu po do-
končení otočky,“ ujišťuje Vobořil. Zachované
stromy, jako například pyramidální dub a jasa-
ny, v průběhu stavby ochrání minimálně dva
metry vysoké bednění. (jn)

Snažíme se přispět k pohodlnějšímu cestování,
říká náměstek Vobořil o stavbě obratiště

Stavební práce v ulici Krkonošská pokraču-
jí. Uvažovaná částečná uzavírka Krkonoš-
ské v úseku mezi Letní ulicí a koncem trasy
kanalizace se od pondělí 26. srpna změnila
z bezpečnostních důvodů na uzavírku úpl-
nou, která potrvá až do 15. října. Vjíždět sem
mohou obyvatelé, svoz odpadu, případně
sanitky nebo hasiči. 

Kompletně dokončený vodovodní řad a kanali-
zační stoka je mezi ulicemi Pražská a Letní,
zbývá už jen několik přípojek. Tato část ulice je
nyní opatrně sjízdná pro její obyvatele, vzhle-
dem k nedokončeným finálním povrchům však
zůstává i nadále uzavřená pro veškerou dopravu
s výjimkou dopravní obsluhy. „Do konce srpna
se propojí vodovod a dokončí přípojky bez od-
stávky vody,“ říká náměstek Petr Vobořil.

V současné době postupuje stavba od úplně
poslední revizní šachty kanalizační stoky u po-
sledního napojovaného objektu zpět směrem
ke křižovatce s ulicí Turistická. „V tomto úseku
je vedena pouze kanalizace, takže lze provádět
výkop v menší šíři,“ konstatuje Radka Poprová
z oddělení investiční výstavby a dodává: „Rýha

bude opět širší od křižovatky s Turistickou smě-
rem k Letní ulici, kde už bude znovu ke kanali-
zační stoce přidružen vodovodní řad. Ten bude
v těchto místech po dokončení propojen se stá-
vajícím. To se už od odstávky vody neobejde.“

O odstávce vody budou občany informovat
15 dní předem Severočeské vodovody a kanali-
zace, a. s., provozovatel vodovodu. „Zprávu uve-
řejníme také v tisku a na městských webových

stránkách. Náhradní zásobení vodou v ulicích,
kterých se odstávka dotkne, zajistí cisterny,“
ujišťuje náměstek Vobořil.

V nově budované trase inženýrských sítí se
oproti předpokladu vyskytuje ve zvýšeném roz-
sahu hornina rozpojitelná především pomocí
trhacích prací, proto se původní záměr musí
změnit. „Uvažovaná částečná uzavírka Krko-
nošské v úseku mezi Letní ulicí a koncem trasy
kanalizace se od pondělí 26. srpna změní z bez-
pečnostních důvodů na uzavírku úplnou, která
potrvá až do doby dokončení díla, tedy do 15. říj-
na,“ informuje Poprová s tím, že do ulice budou
moci vjíždět vlastníci domů, svoz komunálního
odpadu a složky integrovaného záchranného
systému. Objízdné trasy včas zřetelně vymezí
dopravní značení, autobusová doprava bude
odkloněna na objízdné trasy. 

„Po úplné uzavírce naberou práce opět plné
obrátky a výstavba bude postupovat současně
ze dvou míst, jak tomu bylo v případě dokonče-
ného úseku,“ uzavírá Petr Vobořil. Podle har-
monogramu by se finální povrch v celé šíři ko-
munikace měl začít pokládat koncem září.

(jn)

Pozor na uzavírku části Krkonošské

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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■ Naši jubilanti
v září
95 let
Marta Čepeláková 

94 let
Marie Hajdová, Anna Menclová,
Svatopluk Ország, Marie Reslová 

93 let
Jiřina Cabrnochová, Augusta
Faiglová, Albert Hudec, Bohuslav
Kohout, Marie Krejzová 

92 let
Ladislav Kodejš, Marie Petanová,
Miloslav Prskavec 

91 let
Miloslav Jakoubek, Anna Kvízová,
Ludmila Najmanová 

90 let
Miroslava Benešová,
Ladislav Morávek, Ferdinand Ruth,
Milada Svobodová 

85 let
Hojná S., Horyna J., Kofránková E.,
Komenda J., Krpelán J.,
Kynčlová W., Malinová Z.,
Margitajová M., Marková A.,
Másilka S., Najmanová H.,
Nováková Z., Pechová M., Polák M.,
Šilhánová J., Treglová B., Vlasatá H.

80 let
Bobek J., Cee J., Čepelíková Z.,
Čermáková M., Drobníková L.,
Grossmann M., Havelková M.,
Heršálková M., Hladík O.,
Hoffmannová Z., Kopecká H.,
Kuťáková M., Míč B., Nováková M.,
Nováková Z., Novotný J.,
Perinová V., Praxová G., Vinklář Z.

75 let
Bělíková J., Halbych R.,
Hanušová H., Hluchý M., Hynková I.,
Krausová E., Lamačová B.,
Makovcová K., Pilař F.,
Ponomarevová H., Přibylová Z.,
Purmová V., Schödlbauer H.,
Šimková M., Toušková A.,
Vysypalová E., Weiss J., Žižková E.

70 let
Bejdlová J., Bém M., Cabrnoch B.,
Cerman J., Čech V., Diringerová E.,
Eiseltová I., Fischerová B.,
Gabriel J., Hájková V., Härtl J.,
Holeček J., Kalina L., Klimeš P.,
Kosprdová Z., Krátký P.,
Kubínová M., Kutmon Z., Micka V.,
Pokorný F., Prášek P., Schwarz J.,
Sokol V., Šírová J., Šponarová M.,
Štěpánek J., Tesařová J., Valešová L.,
Venclů V., Zikmund V.

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).

■ Diamantová 
svatba
Ve čtvrtek 5. září oslaví diamantovou
svatbu manželé Jaroslava a Jaro-
slav Lachmanovi. Děti s vnoučaty
přejí k tomuto významnému život-
nímu výročí vše nejlepší, mnoho
zdraví a lásku do dalších let.

Cílem je
zlevnit teplo 
Primátor Petr Beitl převzal 17. července od
předsedy představenstva MVV Energie CZ
Václava Hracha 198 akcií Jablonecké teplá-
renské a realitní (JTR). Město zaplatilo za ak-
cie 62,6 milionu korun ze svého rozpočtu, a po
15 letech se tak stalo jediným vlastníkem společ-
nosti, která teplem a teplou vodou zásobuje
přes polovinu Jablonce. „Naším cílem je teplo
pro odběratele zlevnit,“ řekl Beitl.

Náměstkyně primátora Soňa Paukrtová 
(druhá zprava) spoluzahajovala největší 

mezinárodní výstavu skla a bižuterie v České
republice pod názvem Křehká krása 2013,

která byla k vidění v Eurocentru. 

Bývala obyvatelka Jablonce Zdeňka Hásková
oslavila 26. srpna 107. narozeniny. Rodačka
ze Železného Brodu žila do r. 1950 v Jablonci, 

poté rodina emigrovala. Nyní Zdeňka
Hásková žije v Campbell River, Kanada.

Letní koncerty v jabloneckých kostelech 
se v letošním roce setkaly s velkým 

zájmem veřejnosti. Během prázdnin je
navštívilo téměř 2 700 spokojených 

posluchačů. 

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová

Povinné očkování 
proti vzteklině
Oddělení správy veřejné zeleně
Magistrátu města Jablonec n. N.
oznamuje, že v níže uvedeném ter-
mínu se provádí hromadné očko-
vání psů proti vzteklině.

Chovatelé jsou povinni zajistit
dle §4 zákona č. 166/1999 Sb. o ve-
terinární péči, aby byli psi ve stáří
od 3 do 6 měsíců očkováni proti
vzteklině a následně revakcinová-
ni dle použité vakcíny. Výrobce ná-
mi použité vakcíny doporučuje
zvíře nechat očkovat v roce násle-
dujícím po první vakcinaci, a poté
vždy jednou za dva roky. 

Pejsek musí být opatřen náhub-
kem a vodítkem a musí být v do-
provodu dospělé osoby.
Termín:
Čtvrtek 26. 9. 2013
10.00–12.00 hodin, Ještědská ul.
(MVDr. Baudyš)
13.15–16.00 hodin, Ještědská ul.
(MVDr. Baudyš)
Náhradní termíny u soukromých
lékařů v ordinačních hodinách.
Za porušení výše uvedené povin-
nosti může krajská veterinární
správa uložit dle § 71, odst. 1, písm.
a) 1 shora uvedeného zákona po-
kutu až do výše 10 000 Kč. (kh)

Koupání psů 
na přehradě
Vodní nádrž Mšeno, resp. její prv-
ní část – tzv. „jednička“ je podle
Vyhlášky č. 238/2011 Sb. o stano-
vení hygienických požadavků na
koupaliště, sauny a hygienické li-
mity písku v pískovištích venkov-
ních hracích ploch vodní plochou
určenou ke koupání. Užívání vod-
ní nádrže v tomto smyslu upravují

Pravidla využívání vodní plochy,
jejichž výpis je umístěn na sedmi
stanovištích kolem přehrady – jed-
ničky. Tato pravidla zakazují
(a i v minulých letech zakazovala)
volné pobíhání a koupání psů.
O umístění zvláštních cedulí s pik-
togramem a zákazem koupání
psů, které v podstatě dublují
a zdůrazňují pravidla popsaná vý-
še, rozhodla rada města vzhledem
k opakovaným stížnostem obyvatel
a rekreantů na psy ve vodě.
K ochlazování psů je možné využí-
vat druhou a třetí přehradu. 

Změny jízdních 
řádů od 1. 9. 2013
Od 1. září 2013 budou v Jablonci
nad Nisou upraveny trasy linek
MHD v centru města a již dokon-
čeno přečíslování všech linek
MHD. 

Prázdninový jízdní řád končí na
všech linkách MHD dne 31. srpna
2013 a plynule přechází do stan-
dardního celoročního jízdního řá-
du platného od 1. září 2013.
Cestující městské hromadné do-
pravy čekají úpravy vedení linek
přímo v centru Jablonce nad
Nisou, kde bude zrušena zastávka
Dolní náměstí a nově budou linky
zastavovat ve stanici Kamenná.
Tato změna se dotkne vedení linek
č. 4, 6, 12, 14, 16, které budou pro-
jíždět ze stanice Lázně přes okruž-
ní křižovatku U Zeleného stromu
do zastávky Kamenná.
Další úpravy platné od 1. 9. 2013:
Linka 101 
– zrušen spoj v úseku Janov–
Bedřichov–Janov s odjezdem
v 5.11 hod. z Janova a v 5.38 hod.
z Bedřichova
– zaveden nový spoj v úseku
Janov–Bedřichov–Janov s odjez-

dem v 6.11 hod. z Janova a v 6.38
hod. z Bedřichova
Linka 116
– přidán nový spoj v 6.43 hod. v úse-
ku Na Roli – Autobusové nádraží
Linka 133 (školní)
– nový čas odjezdu spoje z Horní
Proseče v 7.13 hod.
– přidán nový spoj v 15.30 hod.
v úseku Mšeno, škola–U Tenisu 
Od 1. září jsou obnoveny tradičně
poskytované školní spoje. K začát-
ku školního roku byly přečíslová-
ny provozované linky MHD na 100
řadu (linka č. 1 = 101 atd.) a navá-
zalo se tak na již zavedený integro-
vaný systém dopravy IDOL. Se
změnou formátu jízdních řádů za-
vádí DPMLJ pro své zákazníky
v Jablonci nad Nisou umístění
trendových QR kódů na všechny
nové zastávkové jízdní řády v síti
MHD a na jízdní řády umístěné na
webových stránkách DPMLJ
www.dpmlj.cz.

Cesty ke zdraví 
Akce, kterou pořádá oddělení re-
habilitační a fyzikální medicíny
Nemocnice Jablonec nad Nisou, se
koná v termínu 19. 9.–22. 9. 2013.
Jedná se o pravidelnou akci pro
veřejnost se snahou seznámit je
s možnostmi aktivního přístupu ke
svým zdravotním potížím z hledis-
ka klasické i tzv. alternativní medi-
cíny. Pobyt je zajištěn v nádherném
místě Krkonoš s možností výletů.
Lektory jsou primářka jablonecké
rehabilitace MUDr. Alena Svá-
rovská, MUDr. Jana Havelková, fy-
zioterapeutka Mgr. Zuzka Koutová
a léčitelka Zdenka Štroblová. Na
akci je třeba se předem přihlásit
na tel.: 483 345 811. 
Bližší informace naleznete na
www.nemjbc.cz. 

Foto Markéta Hozová
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Dva roky (od září 2011) nabízí svým klien-
tům odbor správní Magistrátu města Jablo-
nec nad Nisou pravidelné úřední soboty.
„Vždy první sobotu v měsíci je otevřeno.
Úřední den mimo pracovní dny se velice
osvědčil a využívá ho stále větší počet obča-
nů,“ říká Petr Karlovský, vedoucí správního
odboru.

K přijetí tohoto opatření došlo v rámci rozšiřo-
vání poskytovaných služeb veřejné správy pro
občany na dvou nejnavštěvovanějších odděle-

ních jabloneckého magistrátu, konkrétně na
odděleních správních (cestovní doklady, ob-
čanské průkazy, evidence obyvatel) a doprav-
ně-správních agend (registr vozidel, evidence
řidičů). Obě sídlí v budově v Komenského ulici.

„Tato nadstandardní a v rámci celé ČR zcela
ojedinělá služba (nabízí ji ještě pouze MM
Liberec) byla zavedena především pro občany
pracující či studující mimo Jablonec. Hlavním
smyslem tohoto vstřícného kroku bylo tedy
umožnit vyřízení svých úředních záležitostí
především občanům, kteří se přes týden nezdr-
žují v místě svého trvalého bydliště, aby si za
tímto účelem nemuseli čerpat svou dovolenou,“
vysvětluje důvody zavedení pracovních sobot
Karlovský.

Průzkum mezi klienty pak ukázal, že to byla
trefa do černého, neboť právě tento výše uvede-
ný důvod pro sobotní návštěvy byl tím nejčas-
tějším. 

Kromě nemožnosti dostavit se na úřad ve
všední den kvůli pracovnímu vytížení uváděli
občané jako další důvody své návštěvy spojit
vyřízení těchto záležitostí se sobotním výletem
(z okolních obcí) či vycházkou do města a oče-
kávaný předpoklad menších front. „To však
nebývá poslední dobou pravidlem, protože
v exponovaných měsících (např. na jaře u ce-
stovních dokladů) si v sobotu na úřad našlo

cestu také rekordních 137 klientů (v dubnu),“
zmiňuje rekordní návštěvu vedoucí správního
odboru.

Celková čísla jen dokazují, že sobotní otevře-
ní přepážek byl krok správným směrem.
„Veřejnost si na tuto praxi zvykla a službu vyu-
žívá zcela standardně. Za období září 2011–
srpen 2013 magistrátní úředníci obsloužili
v sobotu celkem 1 487 klientů, z čehož vyplývá
průměrná návštěvnost čítající necelých 62 kli-
entů na jednu úřední sobotu, což je úctyhodné
číslo,“ míní Petr Karlovský.

Úřední soboty veřejnost hojně využívá

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

Díl 8. – Koupě jablonecké 
teplárny
Osmý díl pořadu Z jablonecké radnice… je
věnován teplárenství a nedávnému převzetí
teplárenské společnosti městem.

O aktuální situaci, i o záměrech a plánech do
budoucna hovoří primátor Petr Beitl, náměstek
Miloš Vele i náměstkyně Soňa Paukrtová. V po-
řadu se také představí krizový manažer společ-
nosti Ing. Spilka. Pořad byl v premiéře odvysí-
lán TV RTM v úterý 6. srpna.
http://www.tvrtm.cz/z-jablonecke-radnice-
koupe-jablonecke-teplarny-ivysilani-5108.html

Program regenerace 
městské památkové zóny
Majitelé památkově chráněných objektů,
které se nacházejí v městské památkové zó-
ně Jablonec nad Nisou, mohou i v letošním
roce předkládat své žádosti o finanční přís-
pěvek na rok 2014. 

Příspěvek je poskytován Ministerstvem kultu-
ry ČR prostřednictvím města v rámci Programu
regenerace městských památkových zón a re-
zervací. Žádosti včetně povinných příloh lze po-
dat na Magistrátu města Jablonec nad Nisou,
oddělení dotací, v termínu do 30. září 2013. 

Bližší informace, tj. formulář žádosti s pře-
hledem povinných příloh, kontaktní osoba atd.
jsou uvedeny na webových stránkách města

www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce
Životní situace – Památková péče.

Oslavy 20. výročí 
spolupráce partnerských
měst Jablonec nad Nisou
– Bautzen
Vyhlášení výherců fotografické soutěže

Při příležitosti 20letého výročí partnerství vy-
hlásilo statutární město Jablonec fotografickou
soutěž. Z vítězných fotografií byl vytvořen ka-
lendář na rok 2014, šest fotografií je od autorů
z Budyšína a šest z Jablonce.

Přijďte se podívat do foyer Eurocentra, kde od
9. 9. do 30. 9. probíhá výstava zaslaných, nejen
výherních, fotografií. Vernisáž: pátek 20. 9.
v 17.00 hodin.

■ Z jablonecké radnice…

Od 24. května letošního roku běží Výzva pro
předkládání žádostí o dotace na domovní
čistírny odpadních vod a kanalizační pří-
pojky. Výzva byla vyhlášena v rámci Pro-
gramu podpory výstavby technické infra-
struktury. 

O podporu mohou žádat majitelé rodinných
a bytových domů v katastru města. Žadatelé
mohou získat 50 % z celkových způsobilých vý-
dajů, maximálně však 50 tisíc korun na byto-

vou jednotku. Žadatelé si k tomu mohou požá-
dat i o půjčku na pokrytí vlastní spoluúčasti na
projektu. Žádosti jsou předkládány průběžně
po dobu trvání výzvy na oddělení dotací jablo-
neckého magistrátu, a to ve dvou kolech. 

Nejdříve žadatel předkládá tzv. zjednoduše-
nou žádost (projektový záměr), teprve v přípa-
dě schválení radou města předkládá žádost
o dotaci. Hned po předložení žádosti o dotaci
bude možné podat žádost o půjčku na vlastní
spoluúčast, ta se předkládá stejně jako v minu-

losti na oddělení rozpočtu odboru ekonomiky.
Žádosti o dotaci a o půjčku v konečné fázi
schvaluje zastupitelstvo města. 

Doporučujeme všem zájemcům, aby si nej-
dříve přečetli dokument s názvem Výzva. Text
výzvy, další dokumenty a kontakty pro případné
konzultace a dotazy jsou k dispozici na webo-
vých stránkách města www.mestojablonec.cz
v části Magistrát, sekce Životní situace – Finan-
ce – Program podpory výstavby technické infra-
struktury.

Město podporuje výstavbu čistírem

Projekt je spolufinancován z ERDF (Evropského fondu
regionálního rozvoje – Fond malých projektů Cíl 3
2007–2013) prostřednictvím Euroregionu Nisa.
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Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽV)
vydalo novou vyhlášku o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení. Nově tak podle ní
není třeba ke kácení dřevin v zahradách po-
volení. To však neznamená, že by se mohlo
začít s kácením, jak si kdo usmyslí. 

Ministerská vyhláška, která přináší nová pravi-
dla pro kácení dřevin, je účinná od 15. červen-
ce 2013. „Kácení stromů řeší zákon o ochraně
přírody a krajiny a od 15. července i nová pro-
váděcí vyhláška o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení,“ vysvětluje vedoucí odboru staveb-
ního a životního prostředí Ivana Řimnáčová.
Ačkoliv podle vyhlášky ke kácení v zahradách
není třeba povolení, není to tak jednoduché.
„Nesmí se jednat o dřeviny, které jsou součástí
významných krajinných prvků, například bře-
hové porosty nebo stromořadí,“ dodává Řimná-
čová.

Co je to zahrada
Zahradu vyhláška definuje jako oplocený a ve-
řejnosti nepřístupný pozemek u bytového nebo
rodinného domu v zastavěném území obce.
Bytový či rodinný dům je ten, v němž více než
polovina podlahové plochy odpovídá požadav-
kům na trvalé bydlení a je k němu určená.
Zastavěné území je dle stavebního zákona vy-
mezené územním plánem. 

„Tento termín však nesmí být zaměňovaný
s termínem zastavitelná plocha, jež podle sta-
vebního zákona označuje zejména nové rozvojo-
vé plochy,“ připomíná vedoucí odboru staveb-
ního a životního prostředí. 

Rozsah zastavěného území Jablonce je v ma-
pové aplikaci Územní plán města Jablonec nad
Nisou na internetových stránkách www.mesto-
jablonec.cz, nebo se občan může dotázat na
odboru stavebním a životního prostředí či na
oddělení územního plánování magistrátu. 

Odborníci doporučují kácet stromy v období
vegetačního klidu od října do března, kdy ne-
hrozí poškození hnízd a jejich ptačích obyvatel.
„Nadále totiž platí ochrana volně žijících ptáků
a zvláště chráněných živočichů dle zákona

o ochraně přírody. Za pokácení stromu, na kte-
rém hnízdí ptáci nebo na něm žije některý
zvláště chráněný živočich, např. veverka, hrozí
postih za protiprávní jednání dle zákona,“ upo-
zorňuje Řimnáčová. A likvidace dřevní hmoty
bez mízy a listí je navíc mnohem snadnější
a méně nákladná.

Mimo zahradu je povolení nutné
Kdy je tedy i nadále povolení ke kácení dřevin
nutné? „Nezbytné je pro dřeviny rostoucí mimo
zahrady a mimo plantáže dřevin, které mají ob-
vod kmene ve výšce 130 cm nad zemí větší než
80 cm, nebo se jedná o zapojený porost včetně
náletových dřevin na ploše větší než 40 m2. Po-
volení je potřeba také ke kácení stromů, které
jsou součástí stromořadí, tedy souvislé řady ne-
jméně deseti stromů, a to i v případě obvodu
kmene menšího než 80 cm, nebo pokud v ně-
kterém úseku souvislé řady některý strom chy-
bí,“ popisuje Hana Štricková z oddělení životní-
ho prostředí a státní památkové péče. 

Nově vyhláška také upravuje kácení z hava-
rijních důvodů u stromů, k jejichž kácení je ji-
nak třeba povolení. „Ten, kdo oznamuje orgánu
ochrany přírody kácení stromů z havarijních
důvodů dle § 8 odst. 4 zákona o ochraně příro-
dy, je zároveň povinen doložit skutečnosti na-
svědčující tomu, že dřevinou byl zřejmě a bez-
prostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozila
škoda značného rozsahu,“ říká Štricková a do-
poručuje, aby ji občané, kteří mají nějaké
nejasnosti ohledně kácení dřevin, kontaktovali
– Ing. Hana Štricková, hana.strickova@mesto-
jablonec.cz, tel.: 483 357 360.

Kácet bez povolení? V zahradě ano.

Jablonecké kulturní a informační centrum,
o. p. s., na Den evropského dědictví připra-
vilo zajímavou akci pro všechny generace.

V sobotu 21. září budou od 9 do 17 hodin zpří-
stupněné všechny památkové objekty v Jablon-
ci. Medailérskou a mincovní tradici Jablonce bu-
de při letošním Dni evropského dědictví před-
stavovat Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší
odborná škola exhibiční ražbou brakteátu ve
svém dvoře (jméno pochází z lat. bractea = ten-
ký plátek, plíšek). Osobností letošního Dne je
Josef Paldus – důstojník, kartograf, archivář
(* 22. března 1863, † 11. října 1937). Po celý den
bude městem projíždět historický autobus.

Program
9.00 Zpřístupnění všech památkových objektů.
9.00–14.00 Poznávací trasa s úkoly pro děti

a rodiny.
9.00–17.00 Ražba jabloneckého brakteátu.

Čerstvě vyraženým brakteátem – zvlášt-
ní ražbou s městským znakem z dílny
Vyšší odborné školy pro raženou medaili
a minci – budou odměněni úspěšní ab-
solventi poznávací trasy.

14.00 Jablonecká knihovna v proudu času –
beseda s autorkou Jitkou Noskovou spo-
jená se křtem knihy, která bude vydaná
k 90. výročí otevření jablonecké městské-
knihovny.

14.00 Uzavření stanovišť poznávací trasy (od-
měny v cíli lze vyzvedávat až do 17.00).

17.00 Uzavření památkových objektů, ukon-
čení ražby brakteátu.

Zpřístupněné památkové objekty
1 Střední uměleckoprůmyslová škola, Hor-

ní náměstí – ražba brakteátu ve dvoře, dílna

s historickými stroji (obojí vstup vraty z Ku-
bálkovy ulice)

2 Nová radnice, Mírové náměstí – obřadní
síň, kancelář primátora, výstup na věž 9.00–
16.30 hodin

3 Městská knihovna, Dolní náměstí – pro-
hlídka, výstava, ve 14.00 beseda a křest knihy.

4 Městské divadlo – prohlídka zákulisí di-
vadla, otevřeno 9.00–15.00 hodin.

5 Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou – výstava Skleněná kouzla – Preciosa,
stálé expozice Kouzelný svět bižuterie a Ča-
rovná zahrada, ve vestibulu muzea po celou
dobu muzejní program – výroba originální-
ho šperku inspirovaného Velkou Moravou –
tzv. gombíku. Dílny ve vestibulu doprovází
výstava „Mikulčicko-Kopčanský archeopark“,
která návštěvníky seznamuje s nejvýznam-
nější památkou Velké Moravy – slovanským
hradištěm v Mikulčicích.

6 Galerie Belveder – výstava PIERCING –
Mezi rituálem a pózou, komentované pro-
hlídky expozicí Věčná touha po kráse...,
Šperk tří tisíciletí.

7 Kostel sv. Anny, Kostelní ulice – výstava
Deset šťastných let 2002–2012.

8 Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní
náměstí.

9 Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského
10 Kostel Povýšení sv. Kříže, náměstí Boženy

Němcové.
11 Sokolovna, Tyršovy sady – výstup na věž,

sportovní atrakce pro děti
12 Dům Jany a Josefa V. Scheybalových – pa-

mátník, výstava v Městské galerii MY
13 Obchodní akademie, Horní náměstí 15 –

prohlídka moderní auly v novodobé přístav-
bě školy – vstup z Kubálkovy ulice

Dětská a rodinná poznávací trasa
Otevřena od 9.00 do 14.00 hodin, odměnu v cíli
lze vyzvednout až do 17.00 hodin. Trasa pro ro-
diny s dětmi, skupiny se zábavně poznávacími
úkoly. 

Úkoly upozorňují na letošní výročí jablone-
cké knihovny a seznámí účastníky se zajíma-
vostmi kolem písma, vzniku knih a předávání
informací vůbec. Trasu lze projít v libovolném
pořadí, s výjimkou cíle, kde účastníci (děti i do-
spělí) po předložení potvrzeného pracovního li-
stu dostanou zdarma jablonecký brakteát.

1. Galerie Belveder, Mlýnská ulice 
2. Parčík u Muzea skla a bižuterie – památník

v roce 1938 zničené synagogy 
3. Tyršovy sady 
4. Městská knihovna 
5. Obchodní akademie 
6. Přehrada, břeh u Bižuterie (vodní skauti –

projížďka na lodičkách) 
7. Uměleckoprůmyslová škola – dvůr, cíl trasy

otevřený do 17.00 hodin.
(end, bt)

Den evropského dědictví v Jablonci

Ilustrační foto Jiří Endler
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■ Stalo se
Vedení města vzpomnělo 
výročí okupace
Ve středu 21. srpna zástupci vede-
ní jabloneckého magistrátu polo-
žili kytici k pomníku Bojovníků za
svobodu vlasti a Obětem bezpráví
v parku v ulici Generála Mrázka.
Připomněli si tak 45. výročí 21.
srpna 1968. Petr Beitl, Miloš Vele
a Soňa Paukrtová věnovali tichou
vzpomínku událostem, které se
odehrály před 45 lety a mnoha ob-
čanům našeho státu vzaly naději
na normální život. „Demokracie
a svoboda jsou velmi křehké.
Proto je třeba o ně pečovat a vážit
si jich. Před 45 lety 20. srpna
nikdo netušil, že druhý den se
probudí do atmosféry strachu
a nejistoty,“ řekl na pietním aktu
primátor města Petr Beitl.

Centrum města dostupnější
V návaznosti na novou koncepci
parkování v Jablonci nad Nisou,
kterou schválila rada města v led-
nu letošního roku, dochází po-
stupně k rozšiřování parkovacích
ploch v centru města. Novinkou je
zpřístupnění Dolního náměstí pro
běžnou dopravu a parkoviště pro
16 vozidel, kde je možné na 30 mi-
nut zaparkovat bez poplatku.
„Vyslyšeli jsme připomínky podni-
katelů a majitelů provozoven, že
Dolní náměstí je pro automobily
nepřístupné a nežije. Nově tedy
nabízíme možnost vjet na náměs-
tí a zaparkovat tam na 30 minut
zdarma,“ vysvětluje náměstek pri-
mátora Miloš Vele.

Cyklisté procházeli kontrolou
V letních měsících se Městská po-
licie v Jablonci nad Nisou (MP)
zaměřila mimo jiné i na cyklisty
a povinnou výbavu jízdních kol.
„Během preventivní akce jsme
zkontrolovali 42 cyklistů,“ říká
preventista městské policie Milo-
slav Lejsek. „Stejně jako vloni mů-
žeme s uspokojením konstatovat,
že si cyklisté zvykli na ochranné
přilby. Povinná je u cyklistů do
18 let a všichni kontrolovaní ji mě-
li,“ pochválil kontrolované Lejsek.

Beseda v La Kavárně
V La Kavárně se ve středu 21. srp-
na uskutečnilo první autorské čte-
ní mladých autorů z Jablonce,
Adély Jiřičkové a Matěje Hájka,
s názvem „Žijte poezií“. Poezie by-
la nejen milostná, ale také buřič-
ská a melancholická. Po skončení
si zájemci mohli zakoupit brožur-
ku s jejich tvorbou a zájem byl ve-
liký. (end)

Z rady města
Dojde na opravy ulic a chodníků
Necelých 12 milionů uvolnila rada města z rezervy
na opravy městských ulic a chodníků. 

„Byla nám přislíbena dotace 9,9 milionů korun
z Ministerstva financí ČR na opravy městských komu-
nikací. Proto jsme rozhodli o uvolnění 11,8 milionu
z rezervy na opravy. Jakmile finance z ministerstva
přijdou, vrátíme peníze zpátky do rezervy,“ vysvětlu-
je náměstek Miloš Vele. 

V rámci oprav dojde k pokládce nových povrchů,
obnově povrchů, porovnání silničních obrub i opravě
uličních vpustí, resp. kanálů. „Komunikace k opra-
vám jsme vybírali podle míry jejich poškození a důle-
žitosti z hlediska provozu. Také jsme vycházeli ze se-
sbíraných podnětů od občanů,“ vysvětluje Pavel
Kozák, vedoucí odd. správy komunikací. K opravám
dojde do konce roku.

Komunikace, které se budou opravovat:
ul. Sokolí
ul. Pobřežní
ul. Rabasova – chodník
ul. Bažantí
ul. Prosečská – chodník
ul. Dr. Randy
ul. Saskova – chodník
ul. U Kostela
ul. V Nivách, I. etapa
ul. V Nivách, II. etapa
ul. Lyžařská

Město nabídne práci dalším nezaměstnaným
Statutární město Jablonec nad Nisou podporuje
zaměstnávání lidí, kteří jsou dlouhodobě evidová-
ni na úřadu práce.

V současné době pro město pracuje 21 pracovníků
veřejné služby a 28 pracovníků veřejně prospěšných
prací. Rada města schválila 22. srpna navýšení počtu
pracovníků veřejně prospěšných prací (VPP) na 55.
Pracovníci veřejně prospěšných prací se podílejí na-
příklad na úklidu a čištění města, pracují jako vrátní
v domech s pečovatelskou službou a také jako řeme-
slníci na radnici. „Jejich pomoc při úklidu a úpravách

interiéru radnice je velmi důležitá,“ říká tajemník
Marek Řeháček. Pracovníci veřejné služby udržují
v pořádku mimo jiné prostory Letního kina, které
před otevřením zbavili náletů, umyli sedačky a ukli-
dili. Pravidelně se také starají o lesopark, uklízejí od-
padky na ostatních zelených plochách, na hřištích ne-
bo na autobusovém nádraží.

Petice za samostatnou městskou část Kokonín
Radní se zabývali peticí „Za zřízení samostatné
městské části Kokonín v rámci statutárního města
Jablonec nad Nisou“. 

Petičníci požadují k 1. 1. 2014 zřízení samostatné
městské části s vlastním starostou a zastupitelstvem
zvoleným obyvateli Kokonína v řádných demokratic-
kých volbách. Petice čítá 29 podpisů a na magistrát
byla doručena 7. srpna. Zastupitelé budou o petici
jednat nejdéle 19. září.

Parkování náklaďáků a kamionů
V současné době je pro parkování vozidel nad 3,5
tuny v Jablonci vymezena pouze jedna plocha ve
městě, a to v ulici U Hřiště. 
Tato lokalita se jeví jako nevhodná vzhledem k blíz-
kosti panelových domů a volnočasového areálu.
Dopravní komise proto předložila radě města návrh
na zřízení odstavné plochy pro tato vozidla v ulici
Janovská na pozemcích p. p. č. 151/1 kú. Rýnovice,
a p. p. č. 1011/4 a 1140/6 kú. Mšeno nad Nisou. Jedná
se o zatravněnou plochu mezi objekty K+B Elektro
a SPECTRUM Franěk. 

Tato plocha není součástí sídliště a je umístěna
v těsné blízkosti prodejních objektů, jež jsou zásobo-
vány těžkými vozidly. Navíc se pozemek nachází v ro-
vině s dostatečným rozhledem do ulice Janovská.
Opomenout nelze ani fakt, že se v blízkosti nachází
čerpací stanice pohonných hmot a zastávky MHD. 

Radní se shodli na tom, že je potřeba řešit parková-
ní kamionů ve městě a schválili záměr zřízení odstav-
ného parkoviště pro kamiony v uvedeném prostoru
s tím, že budou hledány i jiné vhodné lokality.

(mh)

Sedmý ročník Jabloneckého kulturního léta nabídl koncerty mnoha hudebních žánrů. Koncerty, které byly tradičně pro
veřejnost zdarma, pravidelně navštěvovalo ke čtyřem stovkám lidí. Akci zakončil festival Rock na konci léta, jenž se
v dramaturgii posouvá směrem k menšinovým stylům, jako jsou nu jazz či post hardcore. Foto Iva Mošnová
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, Letní kino 
/R/ kino Radnice
/L/ Letní kino

1. 9. /neděle/
17.30 /R/ LETADLA (3D)
20.00 /R/ ELYSIUM
20.15 /L/ REVIVAL

2. 9. /pondělí/
17.30 /R/ JÁ PADOUCH 2 (2D) (RP)
20.00 /R/ OSAMĚLÝ JEZDEC (2D/T)

3. 9. /úterý/
17.30 /R/ ŠMOULOVÉ 2 (2D) (RP)
20.00 /R/ JASMÍNINY SLZY

4. 9. /středa/
17.30 /R/ LETADLA (2D) (RP)
20.00 /R/ REVIVAL

5. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ ONE DIRECTION 3D:

THIS IS US (3D/T)
20.00 /R/ ELYSIUM

6. 9. /pátek/
17.30 /R/ ONE DIRECTION 3D:

THIS IS US (3D/T)
20.00 /R/ MILLEROVI NA TRIPU

7. 9. /sobota/
15.00 /R/ LETADLA (3D) (RP)
17.30 /R/ ONE DIRECTION 3D:

THIS IS US (3D/T)
20.00 /R/ RIDDICK

8. 9. /neděle/
15.00 /R/ LETADLA (2D) (RP)
17.30 /R/ ONE DIRECTION 3D:

THIS IS US (3D/T)
20.00 /R/ RIDDICK

9. 9. /pondělí/
17.30 /R/ ONE DIRECTION 3D:

THIS IS US (2D/T)
20.00 /R/ MILLEROVI NA TRIPU

10. 9. /úterý/
17.30 /R/ ONE DIRECTION 3D:

THIS IS US (3D/T)
20.00 /R/ MILLEROVI NA TRIPU

11. 9. /středa/
17.30 /R/ ONE DIRECTION 3D:

THIS IS US (3D/T)
20.00 /R/ LÍBÁNKY

12. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ REVIVAL
20.00 /R/ RIDDICK

13. 9. /pátek/
17.30 /R/ ONE DIRECTION 3D:

THIS IS US (3D/T)
20.00 /R/ COLETTE

14. 9. /sobota/
15.00 /R/ ŠMOULOVÉ 2 (3D) (RP)
17.30 /R/ ONE DIRECTION 3D:

THIS IS US (2D/T)
20.00 /R/ COLETTE

15. 9. /neděle/
14.30 /R/ LETADLA (3D) (RP)
17.00 /R/ COLETTE
20.00 /R/ NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

16. 9. /pondělí/
17.00 /R/ COLETTE
20.00 /R/ NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

17. 9. /úterý/
17.30 /R/ MILLEROVI NA TRIPU
20.00 /R/ LÍBÁNKY

18. 9. /středa/
15.00 /R/ LÍBÁNKY

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ MILLEROVI NA TRIPU
20.00 /R/ COLETTE

19. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ JUSTIN: JAK SE STÁT

RYTÍŘEM (2D) (RP)
20.00 /R/ DIANA

20. 9. /pátek/
17.30 /R/ JUSTIN: JAK SE STÁT

RYTÍŘEM (3D) (RP)
20.00 /R/ DIANA

21. 9. /sobota/
14.00 /R/ JUSTIN: JAK SE STÁT

RYTÍŘEM (3D) (RP)
16.30 /R/ ONE DIRECTION 3D:

THIS IS US (3D/T)
19.00 /R/ ANDRÉ RIEU – LIVE IN

MAASTRICHT 2013
Záznam koncertu

22. 9. /neděle/
15.00 /R/ JUSTIN: JAK SE STÁT

RYTÍŘEM (2D) (RP)
17.30 /R/ DIANA
20.00 /R/ ELYSIUM

23. 9. /pondělí/
17.30 /R/ DIANA
20.00 /R/ REVIVAL

24. 9. /úterý/
17.30 /R/ DIANA
20.00 /R/ NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

25. 9. /středa/
17.30 /R/ LETADLA (2D) (RP)
20.00 /R/ NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

26. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ LETADLA (3D) (RP)
20.00 /R/ DONŠAJNI

27. 9. /pátek/
17.30 /R/ MAKE YOUR MOVE (3D)
20.00 /R/ DONŠAJNI

28. 9. /sobota/
15.30 /R/ OGGY A ŠKODÍCI (2D) (RP)
17.30 /R/ MAKE YOUR MOVE (3D)
20.00 /R/ DONŠAJNI

29. 9. /neděle/
15.00 /R/ JUSTIN: JAK SE STÁT

RYTÍŘEM (3D) (RP)
17.30 /R/ MAKE YOUR MOVE (3D)
20.00 /R/ DONŠAJNI

30. 9. /pondělí/
17.30 /R/ DIANA
20.00 /R/ DONŠAJNI

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
(RP) = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma
Změna programu vyhrazena – sledujte
naše webové stránky www.kinajablonec.cz

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

2. 9. /pondělí/ 19.00 hodin
MAGDALENA KOŽENÁ – mezzosoprán,
Christian Schmitt – varhany
Zazní díla autorů: H. Purcella,
H. Wolfa, F. Schuberta, R. Strausse,
A. Dvořáka a G. Bizeta. 

Mimořádná nabídka, jedinečný
koncert v Kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova v Jablonci n. N.

17. 9. /úterý/ 19.00 hodin
APARTMÁ V HOTELU PLAZA
Rodinné divadlo. 
Hrají: Veronika Žilková, Martin
Stropnický, Agáta Hanychová a další.
Konverzační komedie. Skupina DA

18. 9. /středa/ 19.00 hodin
KYTAROVÉ DUO MILAN 
a VILÉM ZELENKOVI
Program: skladby autorů G. F.
Haendla, A. Michny, W. Byrda, D.
Scaralttiho, M. Zelenky, L. Janáčka
a dalších. Hudba skupina H

21. 9. /sobota/ 10.00–15.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Den otevřených dveří do historických
objektů v rámci Dne evropského
kulturního dědictví.

22. 9. /neděle/ 15.00 hodin
O MEDVĚDOVI ONDŘEJOVI
Divadelní společnost Julie Juřištové.
Na zámku v jednom království chtějí
vdát princeznu Zlatavu za urozeného
nápadníka, protože království nemá
krále. Skupina RD

23. 9. /pondělí/ 19.00 hodin
ŘÍMSKÉ NOCI
Agentura Harlekýn. 
Hrají: Simona Stašová a Oldřich
Vízner. Poutavý a dojemný příběh
slavné italské herečky Anny Magnani
a amerického dramatika Tennessee
Williamse. Skupina ND

24. 9. /úterý/ 19.00 hodin
VĚSTKYNĚ, VRAŽDY A JASNOVIDCI
Divadlo Rokoko. Hrají: Hana Doulová,
Dana Batulková, Jiří Hána/Vasil Fridrich,
Vladimír Marek a další. Adaptace
Čapkových povídek v osobitém zpraco-
vání Arnošta Goldflama. Skupina DB

30. 9. /pondělí/ 17.00 hodin
HAŠLERKY
Hudebně zábavné i naučné představení
o životě a tvorbě českého herce
a písničkáře Karla Hašlera.
Účinkují: R. Sasínek, V. Zástěrová,
I. Rusinko. Vstup zdarma. Vstupenky
k dispozici v pokladně divadla od 9. 9.
Část vstupenek zadána.

Prodej vstupenek v pokladně divadla.
Vstupenky lze zakoupit také prostřed-
nictvím informačního a rezervačního
systému www.evstupenka.cz. 

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, www.jablonec.com
Otevírací doba: TIC, památník:
pondělí až pátek 9.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin

Stálá expozice v památníku
Zákoutí s lidovým historickým
nábytkem, předměty, které J. V.
Scheybal při své práci používal, pero-
kresby, výběr z jeho sbírek a další do-
bové exponáty evokují návrat do dob
života manželů Scheybalových.

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

12. 9.–9. 11. 
GRAFIK KAREL VIK /1883–1964/
Cyklus výstav děl výtvarných umělců,
kterým se Josef V. Scheybal věnoval jako
historik umění. Grafik, malíř a ilustrá-
tor Karel Vik významným způsobem
obohatil české grafické umění. Jeho
doménou byla technika barevného
dřevorytu. Společně s Josefem V. Schey-
balem vytvořil uměleckou obrazovou
publikaci Severní Čechy. K přátelskému
vztahu obou osobností přispěl společný
zájem o přírodní krásy a památky do-
movského kraje. Výstava je připomínkou
130. výročí narození Karla Vika. 

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com
Kostel otevřen na vyžádání v infor-
mačním centru v Domě Jany a Josefa
V. Scheybalových v budově staré fary
naproti kostelu.

3. 8.–26. 9.
Výstava
DESET ŠŤASTNÝCH LET
Výstava nejlepších prací výtvarného
oboru ZUŠ Jablonec nad Nisou.
Výstava je přístupná na vyžádání
během otevírací doby informačního
centra. Slavnostní ukončení výstavy,
které nahradí vernisáž, se uskuteční
ve čtvrtek 26. září od 17.00 hodin. 

20. 9. /pátek/18.00 hodin
ZANIKLÝ SVĚT OSKARA SEIBTA
A HEINRICHA SCHWANA
Část 1. – Hledání. Pátý ročník cyklu
koncertů a hudebně-literárních večerů
na počest zapomenutých kulturních
osobností a rodáků Jablonecka. 
Účinkují: Roman Patočka – housle,
Přemysl Kšica – varhany,
Martin Havelík – violoncello. 
Slavnostní koncert se koná pod zášti-
tou Petra Beitla, primátora statutárního
města Jablonce nad Nisou v předvečer
Dne evropského dědictví v Jablonci
nad Nisou. Koncertní večery letošního
cyklu se konají s finanční podporou
Česko-německého fondu budoucnosti.
Vstup zdarma. 
Rezervace na info@jablonec.com, 
774 667 677. Místa nejsou číslována.

28. 9. /sobota/ 19.00 hodin
SPS JANÁČEK
Slavnostní koncert ke Dni české stát-
nosti. Smíšený pěvecký sbor Janáček
pořádá ve spolupráci s Jabloneckým
kulturním a informačním centrem,
o. p. s., v rámci Projektu Jablonec nad
Nisou 2013. Slavnostní koncert ke Dni
české státnosti – 28. září. Účinkují: Jiří
Pavlica – Missa brevis pastovalis,
Smíšený pěvecký sbor Janáček se só-
listy – Danou Zahrádkovou – soprán,
Josefem Stašíkem – tenor. Doprovází
Komorní orchestr Miroslava Halamy.
Jedná se o premiéru Pavlicovy skladby.

Magdalena Kožená zavítá do Jablonce

2. 9. /pondělí/ 19.00 hodin 
Jedinečný koncert mezzosopranistky světového věhlasu Magdaleny
Kožené se uskuteční v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci
nad Nisou v pondělí 2. září od 19.00 hodin. Vstupenky jsou v prodeji
v pokladně divadla nebo na portálu e-vstupenka.cz.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

5. 9. /čtvrtek/ 20.00 hodin
THE CLAIRE LYNCH BAND
Jediné vystoupení hvězdné americké
bluegrassové kapely v České republice
Evropské turné s novým albem
„Dear Sister“.

15. 9. /neděle/ 14.00 hodin
VALDŠTEJNKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

20. 9. /pátek/ 9.00–20.00 hodin
21. 9. /sobota/ 9.00–16.00 hodin
JABLONECKÉ PODZIMNÍ
SLAVNOSTI
Největší jablonecké městské slavnosti
navazují na tradici výročních jarmarků,
povolených roku 1808 císařem
Františkem I. u příležitosti povýšení
Jablonce na městys.
Program na 15. straně.

20.–28. 9. /pátek–sobota/ 9.00–18.00 hodin 
29. 9. /neděle/ 9.00–12.00 hodin
VŠEMODELÁŘSKÁ VÝSTAVA
A MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ
LODNÍCH MODELŮ
Koná se v rámci Jabloneckých
podzimních slavností. 
Výstavní pavilon Eurocentra.

21. 9. /sobota/
REGIONÁLNÍ POTRAVINA
Ochutnávková akce. Koná se v rámci
Jabloneckých podzimních slavností
na nám. Dr. Farského. 
Akci pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou, realizuje Eurocentrum.

Výstava

9.–30. 9. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin 
OSLAVY 20. VÝROČÍ SPOLUPRÁCE
PARTNERSKÝCH MĚST
JABLONEC NAD NISOU
–BAUTZEN
Fotovýstava k 20. výročí partnerství
mezi Budyšínem a Jabloncem n. N.
Vernisáž: pátek 20. 9. v 17.00 hodin,
foyer. 
Akci pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou.
Projekt je spolufinancován z ERDF
(Evropského fondu regionálního roz-
voje – Fond malých projektů Cíl 3
2007–2013) prostřednictvím
Euroregionu Nisa.

Připravujeme

4. 10. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
AMOS
Burza škol, vzdělávání, pracovních
příležitostí a volnočasových aktivit.
Bohatý doprovodný program. 
Areál Eurocentra.

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

2. 9. /pondělí/ 10.00 hodin
ÁRIE Z FRANCOUZSKÝCH OPER
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 9. /úterý/ 14.00 hodin
KOSTARIKA
Pravidelné promítání.

3. 9. /úterý/ 17.00 hodin
PARDUBICKÝ KRAJ
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

10. 9. /úterý/ 17.00 hodin
VENUŠE NA VÝSLUNÍ
Astronomické okénko Martina
Gembece.

17. 9. /úterý/ 14.00 hodin
ZÁZRAKY NAŠÍ PLANETY
Zázraky církevní architektury.
Pravidelné promítání.

17. 9. /úterý/ 17.00 hodin
KEŇA NA SEVER K SAMBURŮM
Cestopisná přednáška Moniky
Schierové a Moniky Sobotkové.

21. 9. /sobota/ 9.00–17.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Promítání filmů o Jablonci.

21. 9. /sobota/ 14.00 hodin
JABLONECKÁ KNIHOVNA
V PROUDU ČASU
Beseda s Jitkou Noskovou, spojená
s křtem knihy, která bude vydaná 
k 90. výročí otevření jablonecké
městské knihovny. 

24. 9. /úterý/ 17.00 hodin
JAK VZNIKÁ ZÁMECKÁ 
EXPOZICE II
Povídání s Petrem Weissem
a Vladimírem Tréglem o tom, jak
vzniká prohlídková trasa a co se událo
nového v letošní sezoně.

26. 9. /čtvrtek/ 16.30 hodin
PODOBY SONETŮ, 
PODOBY LÁSKY
V pořadu o sonetech Williama
Shakespeara se představí profesor
Martin Hilský.

Nová výstava

FOTÍM, CO SE DÁ...
Své fotografie v prostoru schodiště
představí Anna Dolenská. 

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

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

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz, tel. 483 713 004

2.–4. 9. /pondělí–středa/ 10.00-13.00
a 15.00-17.00 hodin
ZÁPIS NA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
PRO NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Informace o nabídce jednotlivých
kroužků naleznete na stránkách
www.vikyr.cz nebo u jednotlivých
pracovníků DDM Vikýř.

4. 9. /středa/ 13.00–16.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ V ICM
Přijďte se podívat na možnosti, které
nabízí Informační centrum pro mládež
a zároveň si zde můžete vybrat z řady
zájmových kroužků na celý školní rok,
informace A. Tauchmanová.

13. 9. /pátek/
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK
A KYTAROVÁ STRUNA
Vyhlášení dalšího ročníku krajského
kola hudebních soutěží, samotné
soutěže se uskuteční počátkem
listopadu, informace S. Příhonská.

17. 9. /úterý/ 15.30 hodin
KOLA A KOLOBĚŽKY,
ODSTRKOVADLA A KOČÁRKY
Start od 15.30 do 16.00 hodin, sportovní
trasa s úkoly s dopravní tématikou,
startovné 20 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

21. 9. /sobota/ 9.00–11.30 hodin
ŠMOULOVANÁ
Hledání šmourůvek, Šmoulí cesta
a pečení perníkové Šmouly, akce pro
rodiny s dětmi, cena 35 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

27.–28. 9. /pátek–sobota/
NOČNÍ HRA V ŽELEZNÉM BRODĚ
Bloudění po Železnobrodsku
s pohádkovými bytostmi a řadou
úkolů, akce pro děti od 7 let, cena 80
Kč (cena zahrnuje dopravu, ubytování,
večeři, snídani, lektorné), informace
a přihlášky A. Tauchmanová.

28. 9. /sobota/ 10.00 hodin
POHÁDKOVÝ POCHOD
ZA HOUBOVÝM DĚDKEM
Start na Paseckém nádraží, 
cíl na rozhledně Nisanka, 
informace M. Šípková.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

10.–27. 9. 
3 + 3 VŠECHNY BARVY DUHY
Výstava prací pedagogů PF TUL.
Vernisáž výstavy 10. 9. v 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
300 let broušení skleněných kamenů
na Jablonecku, 65. výročí založení
firmy 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.

Muzejní programy:
17.–20. 9. 
8.00–9.30 a 10.00–11.30 hodin
ateliér muzea
CYRILOMETODĚJSKÉ VÝTVARNÉ
DÍLNY PRO ŠKOLY
Tvůrčí dílny pro objednané školy
připomínají 1150. výročí příchodu
slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje na Moravu. Žáci si vytvoří
originální šperk inspirovaný Velkou
Moravou. Vstupné 40 Kč/os.
Objednávka programu: Ing. Jaroslava
Vaňová, PhD., jaroslava.vanova@msb-
jablonec.cz. Akce probíhá za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR.

21. 9. /sobota/ 9.00 – 17.00 hodin
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Zdarma návštěva muzea, při které si
návštěvníci v rámci oslav 1150. výročí
příchodu slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje na Moravu budou
moci vytvořit originální šperk - tzv.
gombík. Akci doprovází výstava
„Mikulčicko-Kopčanský archeopark“.
Akce probíhá za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

28. 9. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
ateliér muzea
PODZIMNÍ CYKLUS
BIŽUTERNÍCH KURZŮ 
Pokračování úspěšných bižuterních
kurzů pro veřejnost. Bližší informace
a rezervace: jaroslava.vanova@msb-
jablonec.cz, tel.: 483 310 947.

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

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
Historické šperky a doplňky ze sbírky
Waldes. Po předchozí domluvě
možnost komentovaných prohlídek.
Bližší informace a objednávky skupin
Mgr. Kateřina Hrušková,
tel. 483 310 947, e-mail:
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz

Všemodelářská výstava v Eurocentru

Akcí roku Klubu lodních modelářů ADMIRAL Jablonec bude Všemo-
delářská výstava, pořádaná k pětačtyřicátinám klubu. Ta proběhne od
20. do 29. září v jabloneckém Eurocentru. Součástí je i Mezinárodní
soutěž kategorií Naviga C v termínu od 20. do 23. září na Novoveském
koupališti.
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Výstava
Do 21. 9.
PIERCING – MEZI RITUÁLEM
A PÓZOU
Výstava představí fenomén piercingu
ze dvou pohledů – jako rituál a ozdobu.

Muzejní program:
21. 9. /sobota/ 9.00–17.00 hodin
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Zdarma vstup na aktuální výstavu
Piercing – mezi rituálem a pózou
a komentovaná prohlídka stálou
expozicí Věčná touha po kráse – Šperk
tří tisíciletí. Nejmenší si budou moci
seskládat obrázky nebo texty pověstí
z Jablonecka pomocí velkých hracích
kostek. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Památník sklářství
v Jizerských horách,
Kristiánov
červen–září denně 9.00–17.00 hodin
Bedřichov v Jizerských horách, 
tel.: 483 369 011

Stálá expozice
KRISTIÁNOV – KLÍČ K SRDCI
JIZERSKÝCH HOR

7. 9. /sobota/ 9.00–16.00 hodin
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ
22. ročník tradiční pouti. 
Pro návštěvníky je připraven bohatý
kulturní program a stylové atrakce. 

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

31. 8. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

6. 9. /pátek/ 20.00 hodin
TERASA 
Komedii Jean-Claude Carrièra zahrají
absolventi ZUŠ v Jablonci n. N. 

7. 9. /sobota/ 19.00 hodin
ROCKOVÁ PÍPA RADIA BEAT
Support: CZE – HUN. 

11. 9. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Úvodní setkání pod vedením
Z. Cincibuse. 

13. 9. /pátek/ 21.00 hodin
PETER LIPA BAND
Jazz & bluesový koncert slovenského
zpěváka, skladatele, všestranného
umělce.

14. 9. /sobota/ 21.00 hodin
JUNKASPECT, HEADSHOT 
A WE AND ANGELS 
Punk-folk-rock-metalový koncert.

16. 9. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Loučení se Saturnem, konjunkce planet,
další zajímavosti na zářijové obloze. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

17. 9. /úterý/ 20.00 hodin
MICKEY MOUSE JE MRTVÝ
Hra Divadla F. X. Kalby s T. Dianiškou
v čele.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

20. 9. /pátek/ 21.00 hodin
THE ORIGINAL 50’S PARTY VOL. 3
Rokenrol party ve stylu 50. let. 

21. 9. /sobota/ 21.00 hodin
KIESLOWSKI A JANA ŠTEFLÍČKOVÁ
Koncert acoustic alternativního dua –
hudebníka DKP a pianistky Marie
Kieslowski, písničkářky, hlásící se
k folku, blues, šansonu, jazzu a rocku. 

22. 9. /neděle/ 17.00 hodin
O PLAVÁČKOVI
Loutkovou pohádku zahraje divadlo
Na cestě. 

24. 9. /úterý/ 20.00 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU 
Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát!

26. 9. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KREV V MOBILECH
82 min (Dánsko, Dem. rep. Kongo)
V mobilech se skrývají vzácné minerály,
potřísněné krví pěti milionů obětí
válek o naleziště v Kongu.

27. 9. /pátek/ 19.00 hodin
HARDCORE EXPLOSION 
Area Core, Jovanera, Toxic People,
Egotrip All Friends Dead. 
JBC Breakdance show. Tombola

28. 9. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI 
Videoparty Petra Vobořila.

1. 10. /úterý/ 20.00 hodin 
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Micka Myšáková aneb Román
moderního děvčete.

2. 10. /středa/ 19.30 hodin
KONGO
T. Kubeš o hledání tajemného tvora
Mokele Mbembe. 

BUBENICKÉ DÍLNY od října 2013 
Pro začátečníky i pokročilé. Zájemci
hlaste se na: info@rampaklub.cz

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka 4, Jablonec n. N.
www.lakavarna.com

5. 9. /čtvrtek/ 18.30 hodin
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Vernisáž výstavy fotografií Jany Rábové
a Lucie Tomíčkové.

9.–13. 9.
DEFILÉ FRANCOUZSKÝCH
DESERTŮ

18. 9 /středa/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ 
Francouzské tematické odpoledne
s J. Zahradníkovou. Tentokrát o víně.

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

6. 9. /pátek/ 20.00 hodin
SHAKE BODY
Djka MIA (R’n’B), support Zak.

13. 9. /pátek/ 20.00 hodin
TECHNO 
Djs Daho(nula2), Reznyk(techno.cz),
Ala/Skaph.

20. 9. /pátek/ 20.00 hodin
EXPERIMENTAL CABARET
Djs Hajnator/Da Root, 
Djs Lathis(birthDayParty), Meehay,
drumNbass-breakz-electro-house.

27. 9. /pátek/ 20.00 hodin
PEENI WALLI 
Sound systém, reggae party.

11. 10. /pátek/ 20.00 hodin
FORBIDDEN FRUIT
BEAZET KRITIKZ, AMP

■ Agentura Duo Cis
Tel.: 737 637 211

11. 9. /středa/ 14.00–17.00 hodin
ZÁPIS DO HUDEBNÍ ŠKOLY
Soukromá hudební škola Dalibora
a Zuzany Cidlinských se sídlem
v Jiráskově ulici 18 v Jablonci nad
Nisou vypisuje zápis v hudebním
oboru – výuka hry na kytaru, dne 11. 9.
Vhodné pro začátečníky a mírně
pokročilé.

■ Starokatolický
kostel Povýšení 
sv. Kříže
15. 9. /neděle/ 10.00 hodin
POUTNÍ MŠE SVATÁ
Celebruje biskup D. Hejbal, 
po mši sv. následuje Slavnostní
varhanní koncert ku příležitosti
celkového dokončení opravy varhan.

■ Spolkový dům
E. Floriánové 8 

17. 9. /úterý/ 18.00 hodin
BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER
Beseda ve Spolkovém domě,
informace: www.dub.cz

■ Studio Relaxace
Komenského 15
www.sarkavavrova.cz 

Nabízí soubor sebekoučovacích
seminářů pro rozvoj osobnosti se
Senza život aneb Tvořím si svůj život.

18. 9. /středa/ 18.00–21.00 hodin
TVOŘÍM SI SVŮJ ŽIVOT

2. 10. /středa/ 18.00–21.00 hodin
TAJEMSTVÍ LÁSKY
A HARMONICKÝCH VZTAHŮ 
Omezený počet míst, nutná přihláška
předem. Přihlášky na tel. 774 316 871, 
e-mail: sarka.vavrova@gmail.com.

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

25. 9. /středa/ 18.00 hodin
BESEDA S PŘEKLADATELEM
DÍLA C. S. LEWISE

■Mateřské centrum
Jablíčko
www.mcjablicko.cz
jablickomc@seznam.cz

Kroužky 2013-2014
ZÁPISY
2.–13. 9. – 9.00–11.30 hodin
3. 9., 4. 9., 10. 9. a 11. 9. 
9.00–11.30 a 13.00–16.00 hodin

Pondělí–pátek 13.00–15.00 hodin
DOUČOVÁNÍ (pro děti 1.–8. třídy)

Pondělí
16.00–17.00 hodin
VÝTVARNÝ KROUŽEK (pro děti od 4 let)

17.00–19. 00 hodin
GOSPEL
(Sborový zpěv, pro dospělé a starší děti)

KLUB PĚSTOUNŮ
Jedenkrát měsíčně

Úterý
16.30–17.30 hodin
POKUSY PRO NEJMENŠÍ
(pro děti od 4 let)

17.45–18.45 hodin
NJ PRO ZAČÁTEČNÍKY (pro dospělé)

Středa
10.00 – 11.00 hodin
HUDEBNÍ DOPOLEDNE 
(pro děti od 2 let)

15.30–16.30 hodin a 16.30–17.30 hodin
AJ PRO DĚTI (pro děti od 3 let)

18.00–19.00 hodin
AJ PRO DOSPĚLÁKY

Čtvrtek
15.00–16.00 hodin a 16.00–17.00 hodin
JÓGA (pro děti od 4 let)

17.00–18.00 hodin
ITALŠTINA (pro dospělé)

Pátek
10.00–11.00 hodin
VÝTVARNÉ DOPOLEDNE
(pro děti od 2 let)

Sobota
17.00–19.00 hodin
LÁSKA, VZTAHY, PARTNERSTVÍ
Přednášky – každá sudá sobota

Peter Lipa Band v Klubu Na Rampě

13. 9. /pátek/ 21.00 hodin
V Jablonci se představí nejvýznamnější osobnost slovenského jazzu.
Zpěvák, skladatel, organizátor, moderátor, manažer jazzového dění,
dlouholetý dramaturg a promoter předního evropského festivalu
Bratislavské jazzové dny Peter Lipa. V anketě časopisu Mezinárodní
jazzové federace Jazz Forum se už v 80. letech pravidelně umisťoval
mezi nejlepšími evropskými jazzovými zpěváky.
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Sportovní areál Mšeno
6. 9. /pátek/ 8.40 hodin
MEZINÁRODNÍ TURNAJ V MALÉ
KOPANÉ
SKP Maják pořádá ve sportovním 
areálu ve Mšeně fotbalový turnaj. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Areál Jablonecké Paseky
14. 9. /sobota/ 8.00 hodin 
O MALÉHO SOPTÍKA 
Sbor dobrovolných hasičů Jablonecké
Paseky pořádá na hřišti za sokolovnou
v Pasekách 20. ročník soutěže pro děti
od 3 do 15 let ve štafetě 4 x 60 m
a v požárním útoku. 
Součástí programu bude ukázka hasič-
ské techniky HZSLK. Během soutěžní-
ho odpoledne budou vyhlášeny výsled-
ky doprovodných soutěží: 
výtvarné – Hasiči očima dětí 
a zábavné – O Miss hasičku, nejhezčí-
ho hasiče (chlapce) a nejsympatičtější-
ho dospěláka. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Jablonecké přehrada
14. 9. /sobota/ 10.00 hodin
MEMORIÁL JAROSLAVA POSLTA 
Jizerský drak pořádá na Jablonecké
přehradě 4. ročník závodu dračích lodí
na počest Jaroslava Poslta, zakladatele
dračích lodí Jizerský drak. 
Závod na klasických dračích lodích
a nově i na menších dračích lodích pro
10 pádlujících, pro amatérské, firemní
a sportovní týmy. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5
tel. 728 761 563 nebo 604 647 315

V pondělí 2. 9. 
13.00–17.00 hodin
Zápis do cvičení:

Rodiče s dětmi /od 2 let/
každé úterý 9.00–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin

Předškoláci a školáci /5–8 let/
každý čtvrtek 16.30–17.30 hodin

Chlapci florbal /8–12 let/
každý čtvrtek 18.30–19.30 hodin

Dívky florbal /11–14 let/
každou středu 18.00–19.00 hodin

Taneční mix pro dívky a ženy
vždy ve středu 18.30–19.30 hodin

Aerobik pro dívky a ženy
vždy v pátek 17.00–18.00 hodin

Zahájení všech cvičení včetně cvičení
žen a mužů dle rozvrhu z 1. pololetí
v týdnu od 9. 9.

21. 9. /sobota/ 9.30–15.00 hodin
DEN PAMÁTEK 
Z pohádky do pohádky – pro nejmenší
děti. Opičí dráha pro starší. 
15.00–17.00 hodin Senioři v pohybu

22. 9. /neděle/ 9.30–12.00 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH 
MAMINEK

Sportovní rekreační kluby Břízky
Sportovní 310
www.srk-brizky.cz

Pondělí 10.00–11.00 hodin 
CVIČENÍ PRO MALÉ DĚTI 
2,5–3,5 roku
Marcela Valášková

Pondělí 16.00–17.00 hodin
ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA
Monika Všetečková

Pondělí 19.00–20.00 hodin
AEROBIC MIX
Helena Kolářová

Úterý 18.00–19.00 hodin
PILATES
Pavel Gilar

Úterý 19.00–20.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
Libuše Franckeová

Středa 16.00–17.00 hodin
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
Helena Kolářová

Středa 17.45–18.45 hodin
SÁLOVÁ KOPANÁ
Břetislav Skrbek

Středa 19.00–20.30 hodin
KONDIČNÍ KULTURISTIKA MUŽŮ
A ŽEN
Jiřina Vargová

Čtvrtek 10.00–11.00 hodin
CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ DĚTI
1,5–2,5 ROKU
Markéta Krahulcová

Čtvrtek 16.00–17.00 hodin
LYŽAŘSKÁ PŘÍPRAVKA
Lenka Michálková

Pátek 16.00–17.00 hodin
PILATES
Pavel Gilar

Městská sportovní hala
FLORBAL
21. 9. /sobota/ 20.00 hodin
1. FBK JABLONEC 
– SLAVIA VŠ PLZEŇ
Utkání 2. ligy mužů ve florbale, 
centrkurt.

21. 9. /neděle / 16.30 hodin
1. FBK JABLONEC – FBC PLZEŇ
Utkání 2. ligy mužů ve florbale, 
centrkurt.

HÁZENÁ
7. 9. /sobota/ 9.30 hodin
MEZINÁRODNÍ TURNAJ
V HÁZENÉ MUŽŮ 
A DOROSTENCŮ
Spolupořádá ELP Jablonec, centrkurt.

28. 9. /sobota/ 14.30 hodin
ELP JABLONEC 
– DOLNÍ CEREKVI 
St. dorostenci II. liga, centrkurt.

28. 9. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – SLAVIA PRAHA
II. liga muži, centrkurt.

VOLEJBAL
29. 9. /neděle/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JBC – VŠ PLZEŇ
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

Sportovní hala 
Podhorská 54, Jablonec n. N.

BASKETBAL
21. 9. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – SADSKÁ
Divize žákyň U15.

21. 9. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – MOST
II. liga žen.

22. 9. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – PEČKY
Divize žákyň U15.

22. 9. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – ÚSTÍ N. L.
II. liga žen.

28. 9. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – SLOVANKA PRAHA
Liga žákyň U14.

29. 9. /neděle/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – TRUTNOV
Oblastní přebor minižákyň

29. 9. /neděle/ 14.00 hodin
BIŽUTERIE – PROSEK PRAHA
Liga žákyň U14

Stadion Střelnice

ATLETIKA
4. 9. /středa/ 15.30 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY STARŠÍCH
ŽÁKŮ

11. 9. /středa/ 15.30 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY DRUŽSTEV
MLADŠÍCH ŽÁKŮ

14. 9. /sobota/ 10.30 hodin
MISTROVSTVÍ ČECH DRUŽSTEV
ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ

Chance aréna

2. 9. /pondělí/ 18.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC
Gambrinus liga, 7. kolo, fotbal.

22. 9. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– SK SLAVIA PRAHA
Gambrinus liga, 9. kolo, fotbal.
Změna termínu možná.

Sportovní areál Břízky

3. 9. /úterý/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK TEPLICE
Juniorská fotbalová liga, 8. kolo.

7. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – DOKSY
Krajský přebor mužů, 5. kolo.

16. 9. /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC
Juniorská fotbalová liga, 10. kolo.

21. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – VIŠŇOVÁ
Krajský přebor mužů, 7. kolo.

23. 9. /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC ZBROJOVKA BRNO
Juniorská fotbalová liga, 12. kolo.

28. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – MÍROVÁ
Krajský přebor mužů, 9. kolo.

Přehrada má krále
a královnu 

Plavci TJ Bižuterie společně s Tri clu-
bem Jablonec nad Nisou pořádali pre-
miérový ročník akce závodu O krále

a královnu jablonecké přehrady. „Jed-
nalo se o závod složený ze dvou discip-
lín. V dubnu letošního roku byl uspořá-
dán závod Mizuno runing cup, kde zá-
vodníci běželi kolem přehrady. V čer-
venci jsme pak uspořádali O’style cup
v plavání přes jabloneckou přehradu,“
říká jeden z organizátorů Tomáš
Janata. Celkem se těchto závodů zú-
častnilo přes 800 závodníků z celé ČR,
z nichž zhruba 500 startovalo v hlav-
ních závodech a 300 závodníků bylo
z řad příchozích Jablonečanů. „Účast
místních, to byl hlavní cíl těchto akcí.
Chtěli jsme přilákat lidi a mládež ke
sportu,“ sdělil Janata. 

Součet běhu a plavání určil vítěze
prvního ročníku a krále a královnu jab-
lonecké přehrady. V kategorii žen zvítě-
zila Simona Vlašimská z Prahy, mezi

muži si prvenství vybojoval jablonecký
Jiří Vavruška. Akce byla pořádána pod
patronací Sportu Jablonec nad Nisou
v rámci projektu Jablonec 2013.

Fotbalisté ve 4. předkole 
Evropské ligy
Jablonečtí fotbalisté zahájili v polovině
července ligové boje a následně i pouť
v Evropské lize. V ní ve 3. předkole pře-
hráli norský Stro/msgodset IF. 

V domácím zápase zvítězili 2:1
a v odvetě v Drammeru vyhráli svěřen-
ci trenéra Romana Skuhravého 3:1. 

V následném čtvrtém předkole, ve
kterém šlo o postup do základní skupi-
ny Evropské ligy, hostil FK BAUMIT
Jablonec ve čtvrtek 23. srpna španělský
Real Betis Balompié. V zápase, před

takřka vyprodaným hledištěm, zeleno-
bílí prohráli 1:2, ovšem po většinu utká-
ní byli lepším týmem. Vytvořili si řadu
šancí, ovšem z nich dokázali využít
pouze jednu. Hosté zvítězili díky lepší
produktivitě. Odveta se hrála po uzá-
věrce JM.

■ Sportovní ohlédnutí

Nabídka sportovních pořadů
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Největší jablonecké městské slavnosti
navazují na tradici výročních jarmar-
ků povolených roku 1808 císařem
Františkem I. u příležitosti povýšení
Jablonce na městys. Kromě stylového
trhu na Dolním náměstí a v ulici
U Muzea se návštěvníci mohou těšit
na kulturní program, který bude
probíhat v centru města po celý pá-
tek a sobotu.

KULTURNÍ PROGRAM 

Pátek 20. 9. – Dolní náměstí
10.00 Kabája (Jablonec n. N./Vratisla-

vice n. N.) – folk
11.00 Hana Vosátková (Liberec) –folk
11.45 Berušky (Jablonec nad Nisou) 

– country, folk
12.45 DDM Vikýř: Tereza Justová,

zpěv a Veronika Hoštálková,
klávesy (Jablonec n. N.)

13.20 Hudební studio Kokos (Jablo-
nec nad Nisou) – žáci 

14.40 DDM Vikýř: kytarový kroužek
pokročilých (Jablonec nad Ni-
sou)

15.30 Season Crack (Jablonec n. N./
Frýdštejn/Liberec/Zittau/Praha)
– dívčí rock, punk, hardcore 

16.30 FS Šafrán (Jablonec n. N.) 
– folklórní soubor

17.15 Nonstop (Liberec) – country

Pátek 20. 9. – Letní scéna
14.00 Rarášci: Zatoulané koťátko –

pohádka DDM Lomnice n. Pop.
14.15 Sluníčka – mažoretky DDM

Lomnice n. P.
14.30 Volanické mažoretky – mažo-

retky DDM Lomnice n. Pop.
14.55 Slavnostní zahájení slavností

primátorem města

15.00 Chor des Unabhängigen Senior-
enverbandes Bautzen
– pěvecký soubor

15.40 Jablonecká jablíčka
(Jablonec n. N.) – mažoretky

16.00 DDM Vikýř: Street Dance 
(Jablonec n. N.)

16.15 TOPDANCE (Jablonec n. N.) 
– taneční škola, klasický tanec

16.30 Taneční klub Xtream
(Jablonec n. N.) 
– taneční skupina, country

16.50 TS IMAGE JABLONEC n. N.
17.10 Naila (Jablonec n. N.) 

– orientální studio
17.30 Countryon (Jablonec n. N.) 

– taneční skupina, country
18.15 Namoll (Jablonec n. N.) 

– bluegrass
19.15 Tutabota (Jablonec n. N.) 

– rytmy západní Afriky
19.55 Wild Fire (Jablonec n. N.) 

– tanec s ohni
20.15 Fire Show Jbc (Jablonec n. N.) 

– ohňová show

Sobota 21. 9. – Dolní náměstí
10.00 Liberečtí harmonikáři (Libe-

rec/Jablonec n. N.)

11.15 Komorní kvarteto 3 + 1 (Jablo-
nec n. N./Tanvald/Praha)

12.25 Bohemia Universal Dixieland
(Jablonec n. N./Liberec/Frýd-
lant v. Č./Mnichovo Hradiště) 
– dixieland

13.40 Přehmat (Křižany/Liberec) 
– Rockabilly, rock’n’roll

14.45 Swing Grass Revival (Jablonec
n. N./Liberec / Tanvald) – swin-
gové melodie v netradičních
bluegrassových úpravách

Sobota 21. 9. – Letní scéna
10.00 Orientální studio Tasmina (Jab-

lonec n. N.) – orientální tanec
a tribal

11.00 Nisanka (Jablonec n. N.) 
12.10 Studio Party (Jablonec n. N.) 

– taneční studio
12.35 Irské sestry (Jablonec n. N.) 

– irský step
12.55 Mona Gang (Liberec) 

– břišní tance
13.15 AngelBreakers (Jablonec n. N.) 

– taneční skupina, hip hop 
13.55 VyjakoMy (Česká Lípa) – indie-pop
15.10 JunkAspect (Jablonec n. N.) 

– pop-punk, punk rock

Sobota 21. 9. – Tyršovy sady
9.20 Jablonečanka (Jablonec n. N.) 

– dechová hudba 
10.00 Slavnostní zahájení 120. výročí

městského parku
Skřivánek (Jablonec n. N
– dětský pěvecký sbor

11.00 Malý dechový orchestr ZUŠ
Jablonec n. N.

11.30 Veselé loutky: O korálkové
princezně (Jablonec n. N.) 
– loutková pohádka

12.15 Závody na koloběžkách (DDM
Vikýř)

Po celou dobu akce bude probíhat vý-
tvarná dílnička Mateřského centra
Jablíčka a poznávání přírodnin v par-
ku, které přichystalo Ekocentrum.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Na Horním náměstí bude od 16.–23. 9.
lunapark pro děti, ve výstavním pavilo-
nu Eurocentra od 20.–29. 9. Všemode-
lářská výstava a Mezinárodní soutěž
lodních modelů. Pátek 20. 9. vernisáž
fotovýstavy k 20. výročí partnerství mezi
Budyšínem a Jabloncem n. N. V sobotu
21. 9. budou pro veřejnost otevřeny jab-
lonecké památky v rámci Dne evrop-
ského kulturního dědictví. Na Farského
náměstí se v sobotu 21. 9. uskuteční
ochutnávková akce Regionální potra-
vina. 

Stánkový prodej
Pátek 9–18 hodin, sobota 9–15 hodin
Dolní náměstí, ulice U Muzea
Vstup zdarma! 
www.slavnosti.mestojablonec.cz

Akci financuje statutární město
Jablonec nad Nisou.

Jablonecké podzimní slavnosti 20.–21. září
pořádá statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Eurocentrem

U příležitosti Mezinárodního dne se-
niorů připravujeme 13. ročník kul-
turně-společenské akce s názvem
Týden seniorů. 

Akce se koná od 30. září do 6. října 2013
v prostorách Eurocentra v Jablonci nad
Nisou. Součástí je také oblíbená výstava
,,Šikovné ruce našich dědečků a babi-
ček“. Na výstavu přijímáme 5–10 výtvo-
rů a výrobků. Staňte se i vy spoluautory
této výstavy! Pochlubte se a potěšte oko
i duši návštěvníků celého týdne se-
niorů. 

Své práce můžete odevzdávat do 20.
září 2013 v kanceláři č. 407/4. patro (M.
Švorcová). Zájemci o prezentace firmy
Jablotron Alarms, a. s. s prohlídkou mu-
zea se nahlásí u paní M. Švorcové nej-
později do 27. září 2013. Tel. 483 357 277,
svorcova@mestojablonec.cz.

DOPROVODNÝ PROGRAM

Pondělí 30. 9. 
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou
17.00 Hašlerky. Hudebně zábavné i na-

učné představení o životě a tvor-
bě českého herce a písničkáře
Karla Hašlera. Vstupenky zdar-
ma v pokladně divadla od 9. září.

Úterý 1. 10.
Malý sál Eurocentra
10.00 Šikovné ruce našich dědečků

a babiček. Slavnostní zahájení
výstavy.

Eurocentrum – podlaží S3
14.00 Přemysl Otakar II. očima dneš-

ního člověka, beseda a prezenta-
ce historických klenotů, oblečení
a zbroje.

Středa 2. 10.
Eurocentrum – podlaží S3
10.00 Přemysl Otakar II. očima dneš-

ního člověka, beseda a prezenta-
ce historických klenotů, oblečení
a zbroje.

Spolkový dům
15.00 HRY seniorů ,,Ukázka elektric-

kých tříkolek a čtyřkolek“, soutě-
že, závody. Soutěžní odpoledne
pro seniory, prezentace firmy
BOGO elektrické skútry.

Čtvrtek 3. 10.
Jablotron Alarms, a. s.
9.00 Prezentace firmy Jablotron

Alarms, a. s., Prohlídka muzea
s výkladem, součástí návštěvy
bude i prezentace maximobilu
(stolní GSM telefon).

Malý sál Eurocentra
14.00 Výtvarná dílnička. Přijďte si vy-

robit přání. Zábavné odpoledne
plné nápaditých technik. 

Pátek 4. 10.
Spolkový dům
15.00 Švestkové posvícení. Kulturně

zábavný program ve Spolkovém
domě.

Sobota 5. 10.
Osada Jizerka
10.00–16.00 Dětský den – Doteky. Za-

jištěna kyvadlová doprava z ná-
draží Kořenov na parkoviště Ji-
zerka a zpět. 
Více na www.mestojablonec.cz.

Neděle 6. 10.
Velký sál Eurocentra
14.00 Dechová hudba Broďanka.

Společně s dechovou hudbou vy-
stoupí dva hosté Milan Černo-
houz a Blanka Tůmová. Vstupné
20 Kč. Předprodej vstupenek na
pokladně Eurocentra od 3. 10. 2013

(Pokud není uvedeno jinak, je vstup na
všechny programy zdarma.)

Trasy autobusů na slavnostní zahájení
Úterý 1. 10. 2013. Slavnostní zahájení
Týdne seniorů v budově Eurocentra
v 10.00 hodin. 
Trasa č. 1: 9.00 DPS Novoveská, 9.05
Domov důchodců Paseky (konečná lin-
ky 119 u nádraží), 9.10 sídliště Šumava
(zastávka MHD linky č. 119 a 114 směr
centrum), 9.20 DPS Mšeno (zast. MHD
Mšeno-kaplička směr Janov), 9.25 DPS
Palackého (zast. MHD U Jelena směr
Janov), 9.30 Rýnovice, samoobsluha
(zastávka MHD směr centrum), 9.40
Eurocentrum.
Trasa č. 2: 9.10 Kokonín, IMP, 9.15 Hor-
ní Kokonín (DPS Slunečná), 9.20 Vrko-
slavice (Dělnický dům), 9.30 Žižkův Vrch
(konečná MHD), 9.40 Eurocentrum.

Zpět: všechny autobusy v 11.00 hod. od
Eurocentra – stejné trasy.

120. výročí městského parku
Tyršovy sady
Jeden z nejkrásnějších jabloneckých
parků – Tyršovy sady oslaví v rámci
Dne evropského dědictví 120. výročí
svého založení. V sobotu 21. září se
uskuteční vzpomínkové setkání. Od 9.20
zahraje dechová hudba Jablonečanka.
Slavnostní zahájení proběhne u altánku
v 10.00 hodin. Program pro děti a jejich
rodiče v areálu parku potrvá do 13.00
hodin. Těšit se můžete na pěvecký sou-
bor Skřivánek, vystoupení ZUŠ, na
loutkovou pohádku O korálkové prin-
cezně a plno zábavných disciplín pro
děti.
Program akce:
9.20–10.00 hodin: Dechová hudba Jablo-

nečanka zahraje v altánku v Tyr-
šových sadech.

10.00–11.00 hodin: Slavnostní zahájení
u altánku.

11.00–11.30 hodin: ZUŠ Jablonec n. N. –
Jazztet, sóloví zpěváci, Malý de-
chový orchestr.

11.30–12.10 hodin: Divadlo Veselé lout-
ky – loutková pohádka O Korál-
kové princezně.

12.15–13.00 hodin: DDM Vikýř – pohy-
bové aktivity (závody na koloběž-
kách).

Po celou dobu programu budou připra-
veny doprovodné aktivity od MC Jab-
líčko a Ekocentra.

První říjnový víkend patří seniorům
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Byla jste předurčena stát se knihovnicí?
To asi ne, nejsem žádný knihomol, který by hltal jed-
nu knihu za druhou. Bydlela jsem na Smržovce a do
knihovny chodila asi jako každý průměrný občan. Po
maturitě jsem v jablonecké knihovně začala pracovat
na půl úvazku a nakonec zde zůstala. Knihovnictví
u nás v rodině žádnou tradici nemělo, nicméně od do-
by, co pracuji v knihovně, jsem přivedla k této profe-
si další dva členy rodiny. Je to krásná práce. Ačkoliv
mě od malička přitahovala spíše práce se zvířaty,
v knihovně jsem spokojená a práce se pro mě stala
koníčkem. Stačila jsem při ní vystudovat i vysokou
školu.

Jste autorkou knihy o jablonecké knihovně, jak
vás napadlo napsat takovou knihu?
Původně jsem vlastně psát knihu nechtěla. Přemýšleli
jsme, čím připomeneme 90. výročí otevření německé
městské knihovny. Zprvu jsme mysleli, že připravíme
pouze výstavu, ale neměli jsme žádné materiály a já
se vydala na průzkum do archivu. Zde se ze mě stal
badatel, který hledal materiály nejen o knihovně ně-
mecké, ale i o té české, která zde byla před válkou, si-
ce menšinová, ale fungovala. Materiálů se našlo dost,
tak jsme si řekli, že vydáme brožurku. Jak ale přibý-
valy další informace, rozhodli jsme se nakonec vydat
knihu. Její vydání podpořil i náš zřizovatel – statutár-
ní město Jablonec nad Nisou. 

Jak dlouho trvalo bádání?
Prakticky tři čtvrtě roku od března do prosince. Ráda
bych při této příležitosti poděkovala řediteli Státního
okresního archivu Jablonec nad Nisou panu Janu Kaš-
parovi za jeho vstřícnost a pomoc při vyhledávání his-
torických materiálů. Velmi si toho vážím.

Od kdy historii knihoven ve své knize popisujete?
Nabízelo se začít rokem 1920, kdy zde vznikla jako
první česká menšinová knihovna. Ale za zmínku ur-
čitě stála už šedesátá léta devatenáctého století, kdy
byl Jablonec povýšen na město a kdy měly zdejší čes-
ké a německé spolky svoje knihovny. Těmito roky te-

dy kniha začíná a pokračuje přes pro jablonecké kni-
hovny významná léta dvacátá až do současnosti.

Jaké vypadaly knihovny v prvopočátcích?
Ta česká se neustále stěhovala, nacházela se ve ško-
lách či v obytných domech, stále ale v nevyhovujících
místnostech. Německá čítárna původně sídlila v bu-
dově obchodní akademie na Horním náměstí. Němec-
ká knihovna byla otevřena v dnes již zbořené dívčí
měšťanské škole, známé jako škola „zelená“. V roce
1926 byla v těchto prostorech čítárna připojena ke
knihovně. V roce 1933 došlo k přestěhování německé
knihovny a čítárny do budovy staré radnice. Česká
knihovna získala v témže roce prostory ve vedlejším
domku, kde sídlila do počátku druhé světové války.
Během války byla uzavřena a do dnešního sídla kni-
hovny se nastěhovala po zrušené knihovně německé
v roce 1945.

Kolik knih bylo tehdy v knihovně?
Česká knihovna měla při otevření něco málo přes čty-
ři sta knih, v době jejího uzavření v roce 1938 více jak
čtyři tisíce. Tolik měla knihovna německá v době za-
hájení činnosti, postupně se její fond rozrostl až na

dvacet tisíc knih. Obě odebíraly i poměrně dost časo-
pisů. Dnes máme v knihovně přes sto tisíc dokumentů.

Zachovaly se knihy během války?
V době války odkoupil knihy české menšinové kni-
hovny Josef Florián a vše přestěhoval do Turnova, kde
knihy dále půjčoval. V roce 1946 je vrátil zpět do
Jablonce. Německé knihy se po válce stahovaly a od-
vážely do centrálních skladišť, jen část jich zůstala
v Jablonci, jako např. velmi cenný zlomek soukromé
knihovny starosty Karla R. Fischera. Dnes jsou jeho
knihy rozptýleny ve fondech naší knihovny, knihovny
Muzea skla a bižuterie a státního okresního archivu. 

Podařilo se vám nalézt v záznamech, jaké knihy se
půjčovaly, popřípadě, kdo si knihy chodil půjčovat?
Ano, podařilo. Především německá knihovna vydáva-
la podrobné výroční zprávy a vedla si přesnou statis-
tiku. Tam bylo uvedeno vše, kdo si chodil knihy půj-
čovat, jaké měl povolání, věkové rozmezí čtenářů,
přehled autorů, kteří se nejvíce četli. To vše ve zprá-
vách najdeme. Oproti tomu výroční zprávy předváleč-
né české knihovny se nedochovaly, pouze suché sta-
tistické výkazy. I z nich ale vyplývá, že knihovnu lidé
navštěvovali často, dříve nebylo tolik zábavy jako
dnes a návštěva knihovny byla relativně levnou zále-
žitostí.

Jaký byl tehdy způsob půjčování knih?
Dnes čtenář může přijít, projít si knihovnu a vybrat si,
co se mu líbí. Dříve knihovna vydala seznam knih, ze
kterého čtenář vybíral, poté šel knihovník do skladu
a knihu přinesl.

To vše si jistě přečteme ve vaší knize. Kolik bude
mít stran a v jakém nákladu vyjde?
Kniha bude mít přibližně sto padesát stran. V součas-
né době knihu graficky a redakčně zpracovává Na-
kladatelství Bor, kde kniha vyjde v nákladu 200 kusů.
Nutno poznamenat, že to nebude kniha prodejní, ale
v knihovně bude k zapůjčení.

Jiří Endler

Jitka Nosková 
■ Osobnost Jablonecka

Jablonecká knihovna v proudu času
Čtyřicetiletá Jitka Nosková vystudovala gymnázium, později se stala absolventkou
Masarykovy univerzity, oboru informační studia a knihovnictví. V Městské knihovně
v Jablonci nad Nisou působí od roku 1991. Obyvatelka Velkých Hamrů je autorkou knihy
Jablonecká knihovna v proudu času, která vyjde 21. září 2013.

■ Krátce
DPS Iuventus, Gaude! převzal
ocenění Sbor roku
Při zahajovacím koncertě 21. roč-
níku mezinárodního sborového
festivalu Bohemia Cantat převzal
v pátek 23. srpna v Domě kultury
v Liberci dětský pěvecký sbor
ZUŠ Jablonec nad Nisou Iuventus,
Gaude! cenu České unie pěvec-
kých sborů – Sbor roku 2012. „Za
všechny sborové děti a dospělé
děkujeme všem za podporu a těší-
me se na další spolupráci,“ pravil
Tomáš Pospíšil, sbormistr DPS
Iuventus, Gaude!

Zastávka centrum přístupnější
Od 5. července je v provozu nový
přístup k vlaku z ulice 5. května
k železniční zastávce Jablonec –
Centrum. Železniční zastávka
Jablonec n. N. – Centrum je v pro-
vozu od 3. června 2010 a téměř
sousedí s autobusovým terminá-
lem. Přístup k ní však byl možný
jen od nadjezdu přes trať v Rai-
sově ulici. „Staré schodiště z ulice
5. května bylo ve velmi špatném
stavu, proto jsme se rozhodli pro
jeho rekonstrukci,“ říká náměstek
primátora Petr Vobořil, který má
na starosti rozvoj města.

Přehrada Art Fest 2013
Na jablonecké přehradě se v sobo-
tu 17. 8. uskutečnil festival Přehra-
da Art Fest 2013, který pořádala
místní skupina žonglérů a eska-
motérů Fireshow JBC. Mimo muzi-
ky se návštěvníci také stali svědky
různých vystoupení, workshopů
a atrakcí. Pořadatelé nezapomněli
ani na děti, pro které byla připra-
vena cyklodráha. Festival byl za-
končen ohnivým vystoupením
skupiny Wild Fire a ohnivou show
plnou pyrotechniky v podání Fire-
show JBC.

Fotbalistky podpořily 
charitativní běh 
Fotbalistky FK Baumit Jablonec
ve spolupráci se správcem měst-
ských sportovišť SPORT Jablonec
nad Nisou, s. r. o, uspořádaly ve-
řejný běh městem a připomněly si
tak 45 let od násilné okupace Čes-
ké republiky vojsky Varšavské
smlouvy. Akce byla zorganizová-
na operativně v rámci charitativ-
ního běhu poslance Evropského
parlamentu Edvarda Kožušníka
nazvaného „Mé srdce patří Čes-
ku“, který právě v den výročí 21.
srpna 2013 probíhal městem.

Vysavač na psí exkrementy
Psí exkrementy z městských ulic
v Jablonci od začátku prázdnin
uklízí speciální sací stroj. „Vzhle-
dem k častým stížnostem občanů
na psí „poklady“ na chodnících
a neukázněnost některých majite-
lů psů jsme se rozhodli zakoupit
čtyřkolku s vysavačem, ta nám
s úklidem pomáhá,“ sdělil náměs-
tek primátora Miloš Vele.

(end)

Foto Jiří Endler
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Organizace Fokus, o. s., pracuje s duševně
nemocnými od roku 1993. Prvotní nabídka
služeb obsahovala pouze chráněnou a reha-
bilitační dílnu. Během uplynulých 20 let
Fokus hledal možnosti, jak co nejefektivněji
pomoci duševně nemocným spoluobčanům
s návratem do společnosti. Počáteční úzké
zaměření na pracovní rehabilitaci se po-
stupně rozšiřovalo, jak se objevovaly nové
potřeby duševně nemocných. 

Postupem času se profilovaly služby tak, aby co
nejvíce napomáhaly samostatnému životu du-
ševně nemocných. Zaměřily se zejména na ob-
lasti zaměstnávání a bydlení. 

Již osm let má organizace svoji pobočku také
v Jablonci nad Nisou, kde provozuje kavárnu
Floriánka ve Spolkovém domě a zaměstnává
zde 10 lidí se zdravotním postižením. Kavárna
si získala svoje příznivce i zajišťováním rautů
a podnikových, klubových či domácích oslav.
Probíhá v ní také pracovní rehabilitace na dvou
pozicích – recepční a číšník, po jejímž úspěš-
ném absolvování je i možnost pracovního
uplatnění. Další pracovní příležitosti pro lidi se

zdravotním postižením nabízí organizace
v Liberci. Jde o úklid, pomocnou administrati-
vu, údržbu a drobná řemesla.

V poslední době mají velký význam hlavně
terénní služby, které pomáhají uživatelům
udržet si co nejdéle vlastní bydlení a minimali-
zovat potřebu hospitalizace. Od září 2012
poskytuje sdružení terénní službu podpory sa-
mostatného bydlení také v Jablonci. Asistenti

docházejí do bytů uživatelů nebo do bytů, které
má Fokus v nájmu od měst a uživatelé jsou
v podnájmu. Zde pomáhají duševně nemoc-
ným lidem s praktickými dovednostmi, zahrnu-
jícími každodenní péči o domácnost (nákupy,
praní, žehlení, úklid, hospodaření s penězi), do-
provázejí je při jednáních na úřadech, s lékaři
v ambulancích a v léčebně. V Jablonci má or-
ganizace zatím jeden nájemní byt pro tři uživa-
tele, ale počítá s rozšířením služby. 

Lidé, kteří již nezvládají samostatné bydlení
ani s terénní službou, mají možnost přejít do
chráněného komunitního bydlení, kde je pod-
pora asistentky osm hodin denně kromě víken-
du. Toto bydlení máme zatím pouze v Liberci,
ale přijímáme duševně nemocné z celého
Libereckého kraje. V současné době máme
v různých typech bydlení 30 uživatelů a v teré-
nu dalších 50. Celkem projde ročně našimi
službami kolem 190 uživatelů.

Od původně svépomocného sdružení ušel
Fokus dlouhou cestu směrem k profesionaliza-
ci a zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Růžena Bergmanová

Dvacet let od založení Fokusu Liberec

První místo, kde najdou na nezbytnou dobu
zázemí a soukromí maminky s malými dět-
mi, se v září otevře v Eurocentru Jablonec.
O prostor se podělí s Informačním centrem
mládeže Střediska volného času Vikýř. 

„To spojení – rodiny i informačního centra mlá-
deže – se mi zdá velmi dobré a přínosné. Bude
to místo, které bude prostoupené rodinnými
potřebami po celý den,“ usmívá se náměstkyně
Soňa Paukrtová. 

Prostor v sousedství cestovní kanceláře v uli-
ci Jiráskova bude opticky rozdělený na část,
kde budou moci maminky v klidu přebalit či

nakojit svá batolata, zatímco v té veřejné bude
proudit čilý informační ruch.

„Prostor pro mládež, by měl tedy odpovídat
jednomu ze způsobů výtvarného vyjadřování
současných mladých lidí, aby se tu tak cítili
dobře. Proto bude vyzdoben obrázky v jejich
výtvarném jazyce,“ vysvětluje náměstkyně
Soňa Paukrtová a dodává: „Rádi bychom otev-
řeli pro veřejnost obě části, a to jak koutek pro
děti, tak informační centrum pro mládež, ve
druhém zářijovém týdnu. Obě pak budou otev-
řena zdarma každý pracovní den od 10 do 17
hodin.“

(jn)

Íčko i přebalovací pult v centru

Kavárna Floriánka

Jablonecká trenérka má 
podíl na titulu Hejnové
Jablonecká atletická trenérka Dana Jando-
vá má podíl na vítězství Zuzany Hejnové na
srpnovém Mistrovství světa v atletice. 

„Zuza byla vždy cílevědomá, ctižádostivá
a šla si za svým úspěchem. Atletiku milovala
odmala, chtěla být jako její sestra Míša a jezdit
po závodech a vyhrávat. Odjakživa byla závod-
ní typ, vždy předváděla něco víc, bez ohledu na
to, co měla natrénováno,“ říká o Zuzaně Dana
Jandová. Ta začala novopečenou mistryni světa

trénovat ještě na základní škole jako vícebo-
jařku. „Překážky jsme zkusily poprvé v 15 le-
tech, kdy běžela hned pod minutu 59.50 a při-
blížila se limitu na MS 19, který hned dalším
závodem hravě splnila. Pro mě jako mládežnic-
kého trenéra to bylo obrovské štěstí mit Zuzku
ve skupině, hodně jsem se na ní naučila, jako
trenér jsem teprve začínala,“ vrací se do obdo-
bí trénování Jandová. 

Ta v současné době bedlivě sleduje všechny
kroky své bývalé svěřenkyně. „Každý její závod
prožívám přilepená na obrazovce, vždy si před
závodem napíšeme a já jsem stále její velký
fanda. Letošní titul se u mě neobešel bez slz, za
tu dřinu a poctivost v tréninku si ho konečně po
10 letech zasloužila, naposledy vyhrála MS do
17 let v r. 2003 v Kanadě. Olympijská medaile ji
nakopla k velkému sebevědomí a ještě větší
touze vyhrávat,“ je přesvědčena Jandová.

Premiérový závod vyhrál 
Tomáš Slavík
První závod v historii České republiky série
4X Pro Tour ve fourcrosse vyhrál na trati
v Jablonci nad Nisou její autor Tomáš Slavík. 

Ten nedal soupeřům žádnou šanci a i přes
pád v tréninku dokázal ve finále zvítězit.

Jablonecká novinka navíc přilákala na Dobrou
Vodu velký počet fanoušků. „Organizátoři byli
zaskočeni zájmem veřejnosti. Byla to akce, kte-
rá svým rozsahem a zájmem diváků předčila
očekávání a město stojí o to, aby se opakovala. 

Akce sice nebyla organizačně stoprocentně
zvládnuta, ale věřím, že další ročníky budou již
bez jakýchkoli legislativních pochybení a vše
proběhne v symbióze s městem. V každém pří-
padě to byla akce, která vzbudila velký zájem
veřejnosti, a videospot, jenž Jablonec propagu-
je netradiční formou, přispěl stejně jako závod
k propagaci města,“ řekl o závodě primátor
města Petr Beitl. 

■ Jablonecké sportovní úspěchy
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku Gab-
lonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před sto lety.

2. září 1913, číslo 205, strana 1
Příprava na válečný tanec v Malé Asii? Podle
zpráv z Petrohradu uvolnila ruská ministerská
rada 120 milionů rublů na zbrojení.

5. září 1913, číslo 208, strana 9
USA – líbání na dobročinném večírku. Ve měs-
tě Salemu ve státě Ohio vybíraly tamní mladé
dámy na stavbu ženské nemocnice tak, že za po-
libek žádaly 1 dolar. Někteří staří pánové však
dávali i 5 dolarů a pak se zase postavili na konec
fronty. Dámy vybraly v přepočtu 40 000 marek.

6. září 1913, číslo 209, strana 3
Jablonec n. N. – zatčení dezertéra v hotelu
Skrha. Dnes dopoledne pátrali turnovští četníci
v Jablonci po dezertérovi Václavu Romanym,
který spáchal dvě vloupání, opatřil si civilní šaty
a uniformu ukryl v lese. Pak se vydal k nám za
svou milenkou Annou S., se kterou byl i zadržen.

6. září 1913, číslo 209, strana 4
Falešný dráteník. V Jiřetíně u Smržovky se ob-
jevil přestrojený Japonec, který po domech pro-
dával vázičky a malé figurky. Víme, kam tyto
prohnané elementy míří! Nepouštějte je do
svých domů a braňte naši domácí výrobu!

14. září 1913, číslo 216, strana 17
Lidové kurzy češtiny nabízí jazyková škola
Dr. Seidnera. Školné činí jen 5 K za měsíc – oče-
kává se velký zájem.

16. září 1913, číslo 217, strana 5
Smržovka – požár staré fary. K požáru došlo
v sobotu – patrně samovznícením sena, které
bylo uloženo na půdě. Z přízemí se podařilo za-
chránit téměř vše – včetně matrik a církevních
knih. Budova pocházela z let 1701–1702 a její
masivní konstrukce dlouho odolávala hasičům
při pokusu o stržení. Hasičům se podařilo za-
chránit stodolu a vedlejší budovy

25. září 1913, číslo 225, strana 6
Liberec – ze soudní síně. Rodinná tragedie
v Desné. Manželka brusiče skla Amalie S. otrá-
vila sebe a své dva malé synky Ladislava
a Václava kyselinou octovou. Příčinou byly ka-
tastrofální bytové a rodinné podmínky – v jed-
nom pokoji bez příslušenství bydlil s rodinou
ještě manželův 16-letý bratr, který Amalii obtě-
žoval. V důsledku toho se manželé neustále há-
dali. Amalie S. nechala své synky umírat dlou-
hou trýznivou smrtí, ke svému činu se přiznala
až druhý den, kdy byla zachráněna už jen ona
sama. Byla odsouzena k smrti provazem.

26. září 1913, číslo 226, strana 1
Bělehrad. Albánci povstali proti Srbům. 25 000
povstalců v oblasti Dibry disponuje kulomety.
Srbové ani Albánci neberou zajatce. Dochází
k masakrům vesničanů. Srbové čekají na posily.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Stodvacet let rozhledny na Dědu. Dne 17. září 1893
byla na vrchu Děd u Berouna slavnostně otevřena
první rozhledna vybudovaná Klubem českých turistů.

Foto archiv Graphis 

Do redakce Jabloneckého měsíčníku přichá-
zely dotazy občanů ohledně skládky zeminy
v okolí jablonecké přehrady. Přinášíme pro-
to vyjádření Jaroslava Jarouška, ředitele zá-
vodu Jablonec nad Nisou, Povodí Labe, stát-
ní podnik.

„Tato deponie zeminy zde byla umístěna
s tím, že bude na jaře letošního roku použita ke
zpětnému zásypu vtokového objektu. Letošní
nepříznivé počasí však způsobilo, že v době,
kdy se zásyp začal provádět, byla zemina ještě
částečně zmrzlá a vlhká. Nemohli jsme tedy
souhlasit s tím, aby byla použita na zásyp, ne-
boť by nebylo možno zeminu v této podobě řád-

ně zhutnit a docházelo by k následnému sedá-
ní. Zhotovitel tedy byl nucen dovézt vhodnou
zeminu ze vzdálené skládky. 

Prioritou pro nás bylo, aby byl obsyp prove-
den a bylo možno napustit přehradu na úroveň
provozní hladiny, což se podařilo zajistit.
Zmíněná zemina bude použita na zásyp hlou-
bené části přívodní štoly objektu č. 2 t. j. cca 1/2
a zbytek bude odvezen na jinou stavbu. Toto by
mělo být provedeno do konce měsíce srpna.
Pak by byla rovněž upravena i část, která je ny-
ní pod vodou. Chápeme, že by bylo ideální, kdy-
by se tento úsek břehu přehrady mohl využívat
rekreačně. V současné době je stále ještě stave-
niště předané zhotoviteli s reálným předpokla-

dem dokončení díla v podzimních měsících le-
tošního roku. Důvodů prodloužení stavby je ví-
ce a ne vždy jsou na straně zhotovitele. 

Co se týče skládky v lokalitě Břízky, tak se
jedná o skládku Povodí Labe, s. p. (jsou zde
umístěny kameny a perk). Tuto skládku Povodí
Labe, s. p., potřebuje k zajištění své činnosti.
Chápeme, že umístění skládky pod hřištěm
v blízkosti přehrady není ideální a vůbec ne
estetické. Povodí Labe i statutární město Jab-
lonec n. N. by mělo najít řešení pro případnou
směnu pozemků, aby to oběma stranám vyho-
vovalo. V tomto směru jsem již dříve ústně jed-
nal s vedením města.“

(mh)

Dotazy čtenářů

Dýňobraní aneb 
Svátek dětí, dýní a strašidel
V pátek a sobotu 20.–21. září se bude na Ko-
menského náměstí v Jablonci konat již 8. roč-
ník podzimní slavnosti pro děti i dospělé.

Dýňobraní je ojedinělou akcí svého druhu
v severních Čechách, při které si na své přijde
celá rodina. Pokud přijmete pozvání, najdete
kulturní program s hudebním doprovodem, sou-
těžemi a výstavou vyřezaných a ozdobených dý-
ní od žáků ze čtrnácti ZŠ a MŠ z Jablonce a okolí.

Pořadatel zajistil 3 tuny dýní a součástí akce je
i přehlídka více jak 100 variací tykví a dýní.
Protože je Dýňobraní podzimní oslavou burčá-
ku a úrody, čekají na účastníky nejen vína
Lednicko-valtického areálu, ale i ochutnávka
burčáků a moštů z patentovaných Burčáko-
matů (mimochodem myšlenka tohoto patentu
vznikla v Jablonci). Letošní ročník se uskuteční
opět pod patronací primátora města Jablonec.

Jubilejní výstava drahých 
kamenů a minerálů
Občanské sdružení Minerál klub Jablonec
připravuje 30. jubilejní výměnnou a prodejní
výstavu minerálů, drahých kamenů, zkame-
nělin a šperků z přírodních kamenů.

Akce se uskuteční v rámci Projektu Jablonec
nad Nisou 2013 v sobotu 5. října v prostorách
Gymnázia U Balvanu. První takováto jednoden-
ní výstava se konala v roce 1983 v sále restau-
race Střelnice. Od té doby se podobné výstavy
pořádaly na různých místech v Jablonci n. N.
„Po dobu bižuterních výstav se konaly propa-
gační výstavy drahých kamenů a minerálů
v tehdejším klubu JAVOZu na Dolním náměstí,

což starší generace jistě pamatuje,“ říká Anto-
nín Zajíček, jednatel Minerál klubu. 

Členská základna Minerál klubu, o. s., Jablo-
nec n. N. se od první výstavy v roce 1983 něko-
likrát změnila. „Mezi námi je stále několik členů,
kteří se na první výstavě podíleli. V letošním ro-
ce se 30. jubilejní výměnná a prodejní výstava
koná v prostorách Gymnázia v ul. U Balvanu č. 16
v Jablonci nad Nisou,“ prozrazuje místo koná-
ní Zajíček. Výstavy se tradičně účastní vystavo-
vatelé z České republiky, Německa, Polska
a Maďarska. Výstava je určena pro odbornou
i laickou veřejnost, děti mají vstupné zdarma.
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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.

Od měsíce září připravilo CSS bo-
hatou nabídku aktivit pro zájemce
z řad seniorů: Nově výuku cizích
jazyků, anglického a německého,
a to formou trénování a posilování
paměti, 2. ročník podzimního tur-
naje v pétanque mezi Jabloncem,
Libercem a Frýdlantem, možnost
zúčastnit se Seniorské míle pořá-
dané KSK Liberec. 

V září také pokračují turistické
pochody v rámci projektu Jablo-
necký škrpál, a to na Novou louku
a Malou Skálu, trénování kuželek,
pétanque, minigolfu, výcvik s tu-
ristickými holemi, kurzy trénování
paměti pod odborným vedením
Dáši Hajflerové a oblíbené páteční
hudební odpoledne s Jizerským
triem. 

Připraveny jsou besedy na téma
Bezpečné stáří podpořené městem
Jablonec nad Nisou. Pro zájemce
o informační a komunikační tech-
nologii CSS pořádá další kurzy po-
čítačové gramotnosti, a to jak pro
začátečníky, tak mírně pokročilé,
dále kurzy zaměřené na zpracová-

ní digitální fotografie a nově budou
otevřeny kurzy orientované na
elektronické bankovnictví podpo-
řené Nadačním fondem vzdělává-
ní ČSOB. 

Podrobnější informace o připra-
vovaných akcích získáte u Markéty
Jeníčkové, specialisty pro volnoča-
sové aktivity, telefon 774 722 942,
e-mail: marketa.jenickova@cen-
trumjablonec.cz

Z prázdninových 
činností klubů
a svazů 
Kluby seniorů, sdružující se pod
CSS, připravily nabídku výletů pro
své členy, kteří mají rádi přírodu,
poznávání nových věcí a vyhledá-
vají společnost svých vrstevníků.
Pro ty, kdož se toužili vydat za hra-
nice naší republiky, zorganizovala
Erna Kohoutková desetidenní zájezd
do francouzské Provence, odkud
se vrátili plni nezapomenutelných
dojmů a zážitků. 

Klub jabloneckých seniorů při-
chystal pro všechny zájemce exkur-
zi do úpravny vody v Bedřichově.
Jelikož bylo škoda nevyužít krás-
ného počasí, část účastníků se po
exkurzi vydala pod vedením lek-
torky nordic walking Marušky
Vaňátkové na delší procházku na

Hašlerovu chatu, místní křížovou
cestu a po krátkém odpočinku zpět
do Janova. 

Na srpen připravil KJS výlet na
jizerská rašeliniště, která jsou tak
krásná a rozsáhlá, že k jejich po-
znání jeden výlet nestačí, a proto
se senioři určitě do Jizerek ještě
vrátí. Dia-club senior nabídl svým
členům výlet k prameni Labe,
o který byl tak velký zájem, že
vzhledem ke kapacitě autobusu se
ani na všechny zájemce nedostalo.
Nezaháleli ani senioři ze Svazu
důchodců, ti se vydali na Kozákov
a v Radostné pod Kozákovem si
prohlédli výstavu drahokamů.

■ Z bloku seniorů

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů

10. 9. /úterý/ 13.30 hodin
Loučení s létem – posezení
s trampskými písničkami

24. 9. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – relaxační
a zdravotní cvičení na židlích

24. 9. /úterý/ 13.30 hodin
Výtvarný klub – výroba dekorace
na říjnové Švestkobraní

25. 9. /středa/
Podkrkonoší – výlet

Informace a přihlášky
u B. Svobodové – 774 722 945

Dia-club senior

10., 17., 24. 9. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

Svaz důchodců ČR

4. 9. /středa/ 14.00 hodin
Posezení při hudbě

11. 9. /středa/
Vycházka

18. 9. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

25. 9. /středa/ 14.00 hodin
Zdravotní přednáška

■ Aktivní věk

Ohlédnutí 

Letní seniorské aktivity 
Jablonečtí senioři neslevili ze
svých aktivit ani v letním prázdni-
novém čase. 

Pokračovali ve zdolávání tras
Jabloneckého škrpálu, pořádali
výlety, grilovali a užívali si léto
s jeho krásným slunečným poča-
sím. 

Letošní grilování v DZU Novo-
veská, které se konalo pod záštitou
primátora, bylo navíc spojeno s klo-
boukovou slavností. Bylo až s podi-
vem, jaké poklady se z útrob skříní
vynořily. Při grilování v KS B. Něm-
cové už hlavy účastníků zdobily
pouze klobouky chránící před
úpalem, ale i tak si účastníci užili
letní pohodu a výbornou chuť klo-
básek. 

Vydařily se i výlety – jablonečtí
škrpálníci prozkoumali Bozkovské
jeskyně, prošli trasu z Lemberka
do Jablonného v Podještědí, kde je
u léčivé studánky přivítala sama

paní Zdislava. Na další výlet se vy-
pravili na Prezidentskou chatu na
Bedřichově, seznámili se s okolím
Rynoltic a Jítravy. Poslední srpnový
pátek se vydali na Ještěd a Pláně.
Ten, kdo se nezapojil do Jablo-
neckého škrpálu, se mohl zúčast-
nit výletu do skanzenu v Přerově
n. L., spojeného s prohlídkou za-
hrad Botanicus v Ostré n. L. Absol-

venti seniorské akademie dostali
jako odměnu za svou píli třídenní
výlet do Kroměříže, kde si užívali
nejen krásy historického centra
města, romantických zákoutí a pros-
lulých zahrad, ale navštívili i kon-
cert orchestru Hampshire County
Youth Orchestra ve sněmovním sá-
le kroměřížského zámku.

(bs)

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

Senior plus
Jablonecký škrpál – u pramene sv. Zdislavy

Jablonecký škrpál – Prezidentská chata

Dia-club senior – výlet k prameni Labe 

Klobouková slavnost 

Kroměříž

Senioři v Provance, Francie
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Architekt Karl Winter navrhl nejen budovu
radnice stavebně, ale byl i autorem podob
všech interiérů. Spojení ne zcela tradiční
přineslo záruku ojedinělé jednoty a stylové
čistoty. 

V roce 2011 se vedení radnice rozhodlo k po-
stupným rekonstrukcím budovy, a to jak vněj-
šího vzhledu, tak rekonstrukcím interiéru. Ten
se neměl proměnit poprvé, poprvé však byl při
návrzích změn požadavek na to, aby se co nej-
více přiblížily původní podobě, pokud ji nemě-
ly přesně obnovit. 

Změny interiéru započaly právě v reprezen-
tativním západním křídle druhého patra. Tam
se probouraly příčky vzniklé do 80. let minulého
století, renovovaly se parketové podlahy, pů-
vodní dveře, k dobovému nátěru se vrátila okna,
opravovalo nebo novým se nahrazovalo kování,
ochranné dřevěné kryty na topení. 

Do poradní místnosti spojující někdejší pra-
covny starosty a ředitele úřadu se vrátily repli-
ky nábytku podle návrhů Karla Wintera – velký
oválný stůl a dvanáct židlí. Křišťálový ověsový
lustr nahradil ten, který se nejvíce podobá to-
mu historickému, chybí mu však ramena se žá-
rovkami. Sousední dvě kanceláře, jež rozdělila

příčka, se spojily opět v jednu a do nich byl na-
vržený nový nábytek v podobném tvarosloví
k tomu Winterovu, a to včetně sedací soupravy,
která byla pořízena také do pracovny primáto-
ra. V ní z dobového zařízení zůstaly vestavěné
skříně za psacím stolem a minikoupelna. 

Většina nábytku v radničních interiérech byla
z dubového dřeva, v reprezentativnějších kan-
celářích a společenských částech použil archi-
tekt barevně výraznější, v některých případech
přímo luxusní materiály. Například v původní
pracovně starosty nechal Winter nábytek a část
ostění vyrobit z exotické palisandrové dýhy. 

Na základě dobových fotografií a dochova-
ných výkresů by jistě bylo možné obnovit rad-
niční interiéry v původním lesku, ale bylo by to
nesmírně nákladné. Nehledě na to, že některé
materiály se už dnes přestaly vyrábět. S nej-
menšími obtížemi by bylo možné obnovit volný
sedací nábytek, stoly, skříně, židle. Na ně je po-
třebný materiál dosud běžně dostupný.

Jak se daří obnova radničních interiérů,
o tom se mohou přesvědčit ti, kdo využijí Dne
památek, při němž se otevírají prostory běžně
uzavřené. Otevře se také renovované západní
křídlo ve II. patře radnice. 

(jn)

■ Zajímavosti z historie
Nová radnice se pyšnila reprezentativními
prostorami, které tvořily vstupní prostory do bu-
dovy – haly a schodiště, zasedací síně, kancelá-
ře starosty a ředitele úřadu s poradní místností. 

Kanceláře starosty a ředitele úřadu se nachá-
zely ve druhém patře západního křídla a mezi
nimi byla poradní místnost. Ta na dlouhá léta
zmizela, stal se z ní sekretariát starosty města.
Ke svému původnímu určení včetně vybavení rep-
likami dobového nábytku se vrátila v roce 2011. 

Kanceláře vrcholného vedení města vybavil
architekt Winter daleko reprezentativněji než
kanceláře obyčejných úředníků. Obložení stěn,
nábytek, osvětlovadla, hodiny a další interiéro-
vé části i prostorové uspořádání místností – vše
bylo jeho dílem. Srovnatelné byly pouze kance-
láře dalších vedoucích úředníků nebo městská
pokladna v prvním patře radnice. 

Původní zařízení společenských a reprezen-
tativních prostor radnice se nedochovalo. Ze
starých dokladů a fotografií je však patrné, že
všechny tyto interiéry byly navržené a řemeslně
provedené v obdivuhodné dekorativní celist-
vosti. Fakt, že návrhy budovy i interiérů pochá-
zejí od jednoho autora, se dnes zdá být neuvě-
řitelný. Avšak právě z tohoto spojení pramení
jednotnost a stylová čistota. 

Wintrův vyvinutý smysl pro barvy a mate-
riály je nejvíce v dnešní době viditelný okolo
schodiště z prvního do druhého patra. Obklady
ze žlutého travertinu, jednoduché elegantní
dvojité dubové dveře společně se stejně jedno-
duchým, precizně vypracovaným mosazným
zábradlím a geometricky rozdělená vitrážová
okna, kliky, osvětlovadla – vše svědčí o nosné
myšlence architekta. K dochovaným kusům ná-
bytku patří tvaroslovně velmi moderně pojaté
lavice na chodbě ve II. patře se svými kulatými
rohy a bez područek jsou pěkným příkladem
stylu art deco. 

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

Jeden autor znamená čistotu stylu
■ Jablonecká radnice slaví 80 let

Kancelář starosty – část s konferenčním stolemKancelář starosty – část s psacím stolem

Devadesáté výročí jablonecké knihovny
Letos uplynulo devadesát let od doby, kdy
byla v Jablonci n. N. pro veřejnost otevřena
městská knihovna. Stalo se tak 7. července
1923 a jednalo se o knihovnu německou. 

Vše se začíná roku 1919. V Jablonci byl na zá-
kladě zákona o veřejných knihovnách obecních
založen Německý místní vzdělávací výbor. Jeho
úkolem bylo nejen pořádání vzdělávacích a zá-
bavných akcí, ale i zřizování veřejných kniho-
ven. Již následujícího roku proto výbor ustanovil
knihovní radu, její předsedou se stal starosta
města Karl R. Fischer, jednatelem učitel Julius
Streit. Jako první byla v roce 1921 otevřena čí-
tárna v budově obchodní akademie na dnešním
Horním náměstí, o dva roky později ji následova-
la knihovna v jedné místnosti dnes již neexistu-
jící dívčí školy na Komenského ulici. Knihovní-
kem byl jmenován výše zmíněný Julius Streit.

Založení knihovny podporovala celá řada vý-
znamných osobností. Mezi nimi byl i v roce
1918 zesnulý Dr. Anton Randa, který pro tento
účel ve své závěti odkázal finanční částku i svo-
ji soukromou knihovnu.

Pro dnešního čtenáře může být zajímavý způ-
sob půjčování knih. Ten se zcela lišil od toho
dnešního. Čtenáři neměli k regálům s knihami
volný přístup, knihy si vybírali pouze podle se-
znamů. Mezi nejčtenější v té době patřili švéd-

ský autor řady cestopisů Sven Hedin, němečtí
spisovatelé Gustav Freytag a Theodor Storm či
ruský prozaik Fjodor M. Dostojevskij. 

V roce 1926 došlo ke sloučení čítárny s knihov-
nou, koncem srpna 1933 pak k jejich přestěho-
vání do uvolněné budovy staré radnice. Zde ta-
ké přibylo oddělení pro mládež, ve kterém byl
od samého začátku zaveden volný výběr – děti
si mohly samy vybírat knihy na regále. Tento
„nový“ způsob půjčování nebyl v té době ve ve-
řejných knihovnách zatím až tak běžný. 

S koncem války pak německá knihovna ukon-
čila svoji činnost. Fond a zpočátku i německé
zaměstnance převzala obnovená česká knihov-
na. Ta existovala v Jablonci coby menšinová od
roku 1920, během války však byla uzavřena
a její fond převezen do Turnova.

Zájemcům o historii jablonecké německé
knihovny je určena výstava v přízemí knihov-
ny, v měsíci září pak vyjde publikace „Jablo-
necká knihovna v proudu času“, ve které bude
zmapována celá historie jablonecké knihovny.

Jitka Nosková

Výpůjční pult v knihovně
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 
možná se vám trochu stýská po létě a po prázdninách. Ale věřte, že
i podzim má svá kouzla. Pojďte je spolu se mnou objevovat. Třeba tako-
vý vítr. Právě na podzim duje nejsilněji a dokáže spoustu zajímavých
kousků! Hýbe s předměty tak, že vypadají jakoby ožily. Ulice jsou najed-
nou plné poskakujících papírků, igelitové tašky cestují městem křížem
krážem a na jablonecké přehradě jsou k vidění vlny skoro jako u moře.
A to je ten správný čas na přípravu létajících draků! Nakreslete mi, jací
draci se líbí vám. Obrázky mi nezapomeňte poslat! Třeba se vám poda-
ří i nějakého pěkného papírového draka vyrobit a při jeho pouštění si
pak užijete hodně legrace.
Těším se a děkuji také za všechny již poslané kresby! 

Váš skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Čím budu až vyrostu?“
Jonáš Turek, 8 let – konstruktér
Daniela Hašková, 6 let – kadeřnice
Jan Zurynek, 7 let – automobilový závodník
(všechny děti jsou z příměstského tábora „Prázdninoví umělci“)
Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Pouštíme draky“ očekáváme do pátku
13. září na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na adrese re-
dakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jabloneckého mě-
síčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Pouštíme draky. K malování si můžete zazpívat písničku Drak od bílé skály.

Jonáš Turek

Daniela Hašková Jan Zurynek
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JAZYKOVÁ ŠKOLA 
LANGUAGE GARDEN

ZAHAJUJE V ZÁŘÍ

kurzy
ANGLIâTINY 
a NOR·TINY 
pro vefiejnost, 
jednotlivce,
firmy

KONTAKT: LANGUAGE GARDEN 
DĚLNICKÁ 388

JABLONEC NAD NISOU-KOKONÍN
773 773 394

info@languagegarden.cz

WWW.LANGUAGEGARDEN.CZ

!
DÒLEÎITÁ INFORMACE!

1. Nûktefií obyvatelé obce nebudou mít moÏnost/po-
vinnost dle zák. ã. 274/2001Sb. se napojit na  bu-
dovanou moderní vefiejnou oddílnou spla‰kovou
kanalizaci.

2. Tím je umoÏnûno/povinno se napojit na vlastní
âOV splÀující celoroãnû na odtoku hodnoty nafií-
zení vlády 416/2010 Sb. a vyhnout se pfiípadn˘m
pokutám 50 tis. aÏ 10 mil. Kã.

3. U‰etfiíte nemalé náklady na zhotovení domovní pfií-
pojky.

4. Máte moÏnost získat aÏ 150 l/osobu a den kvalitní
zálivkové vody pro období sucha a neutrácet za
vyprazdÀování zaslepeného septiku.

5. VyuÏijte slevy na projekt  (PD)  v cenû 1 500 Kã/RD
6. MoÏno získat dotaci z mûsta Jablonec nad Nisou

ve v˘‰i aÏ 50 000 Kã!

¤e‰ením je korektní domovní ãistírna 
odpadních vod.

Hellstein spol. s r. o., 
+420 606 709 804, dec@hellstein.cz

Zveme Vás do nové 
prodejny lahůdek Váhala 
na Horním nám. v Jablonci n. N.

LahÛdky Váhala

Jednorázový kupon na 10% slevu
z nákupu v měsíci 09/2013 

Nabízíme: • uzeniny a lahůdky s vy-
sokým obsahem masa • bez lepku
a soji • svět holandských gouda sý-
rů • kravské, kozí a ovčí • saláty,
chlebíčky, polévku a teplou sekanou 

Kroužky zábavných vědeckých 
experimentů pro zvídavé děti

z prvního stupně základních škol
a předškoláky.

www.veselaveda.cz

Jak správnû rozvíjet nejmen‰í dûti?
My Vás to nauãíme.

OSTROV OBJEVÒ 
– kurzy multismyslové stimulace pro
dûti od 1 do 3 let v Jablonci a Liberci.

www.ostrovobjevu.cz
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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
•

Jablonecký měsíčník vychází v nákladu
22 000 ks!

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

EDUCA 
– ZÁPIS DO V·ECH KURZÒ ZAHÁJEN

4. 9.–10. 9. OCHUTNÁVKA JAZYKOV¯CH
KURZÒ ZDARMA angliãtina, ‰panûl‰tina, 

ital‰tina, francouz‰tina, ãín‰tina 
DÁREK PRO ZAPSANÉ: 

Opakovací lekce 
gramatiky pro kurzy angliãtiny 

NOVINKY: 
Intenzivní kurzy angliãtiny, 

sobotní ãín‰tina, 
kurz mzdového úãetnictví

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

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
V‰echny druhy dvefií, stavební pouzdra, 

posuvné a shrnovací dvefie. 
Sleva na PROTIPOÎÁRNÍ 
A BEZPEâNOSTNÍ dvefie

a na dvefie s obloÏkov˘mi zárubnûmi  
vnitfiní od 730 Kã, 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

NAJLA orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz
NOVÉ KURZY od záfií 2013
AKCE 50 % do 15. 9. 2013

s tímto inzerátem!
Zaãáteãnice i pokroãilé
VOLEJTE 774 801 087
SKUPINY PRO ÎENY:  

Podzimní cyklus –
meditace, proÏitkové techniky 

STUDIO FIT 
nám. Dr. Farského 4

13. 9. a 14. 9. – Kurz vafiení 
– Îití naÏivo se Ïivou stravou

s H. J. Ungermannovou
NOVINKA – Klinika komplexní péãe 

MUDr. Jany V‰etiãkové
– psychosomatické zafiízení: 

prevence onemocnûní a fie‰ení
chronick˘ch bolestí, komplexní hubnutí,

detoxikace, formování a omlazování
tûla a obliãeje.

Celoroãní nabídka seniorské pedikúry 
pro 60+ let za speciální cenu 189 Kã. 

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 

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
pro velk˘ zájem letní AKCE prodlouÏena!!!

Do konce fiíjna 2013 s 15% slevou
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

zn. DINITROL,
bliÏ‰í info na www.autoservismokosin.cz
Dal‰í na‰í specializací jsou BRZDY, jsme

certifikované brzdové centrum ATE,
za kvalitu nabízíme NEJLEP·Í CENY!!!

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

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE 
drobného charakteru, jako napfiíklad:

‰tukové omítky s moÏnosti strÏení tapet,
záhozy ‰licÛ po elektro ãi vodoinstalaci 

a dal‰í opravy-úpravy 
dle poÏadavkÛ zákazníka. 

Opravy garáÏí, bytÛ, rod. domkÛ, byt. 
i nebytov˘ch prostor. 

Dále pak bílení, malování, 
nátûry a úklidové práce. 

V‰e vãetnû dodaní materiálÛ.
BliÏ‰í informace na tel. 732 570 702 

nebo e-mail: reslvladislav@seznam.cz

ZAJISTÍM STAVEBNÍ POVOLENÍ
pro jakoukoli stavbu, rekonstrukci 

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

Vãetnû ve‰ker˘ch podkladÛ 
i projektové dokumentace. 

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

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

NABÍZÍM V·ESTRANNOU PÉâI O DùTI 
od 1,5 roku s reÏimem a náplní odpovídající

vûku dûtí v domácím prostfiedí 
pfiizpÛsobeném jejich potfiebám. 

Docházet je moÏné v libovoln˘ch dnech 
i ãase. Vzdûlání a praxi mám. 

Kontakt: 721 650 721

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

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

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.

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

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE
Jifií Chalupníãek

tel. +420 606 886 779
e-mail: chalupnicek.malovani@seznam.cz

JAZYKOVÁ ·KOLA 
v záfií jiÏ 16. rokem otevírá jazykové kurzy

ANGLIâTINA
NùMâINA

pro zaãáteãníky a pokroãilé

✱ osvûdãené metody v˘uky pod 
vedením lektorek s nûkolikaletou praxí
✱ v˘uka v centru Jablonce nad Nisou
✱ 2 vyuãovací hodiny jednou t˘dnû

✱ kurzovné 3 800 Kã na cel˘ rok (35 t˘dnÛ)

tel.: 603 365 653 ✱ 723 069 177 
e-mail: skola-abc@volny.cz

skola.abc@centrum.cz

www.abc-jazykovaskola.cz

MÁTE ZDRAVOTNÍ POTÍÎE 
– NECHTE TùLO, AË SI POMÒÎE!

MÛÏeme poradit, jak se neduhÛ zbavit.
M. Vajskebrová, 605 414 819, 

www.autopatie.com
V. Jakubíková, 737 545 801 
www.autopatiejablonec.cz

KOSMETIKA-LASER
Lucie Antonie Dejanová

unikátní BIOSTIMULAâNÍ LASER
znaãková KOSMETIKA JANSSEN

tel.: 602 860 363 
www.kosmetika-laser.eu

SEMINÁ¤E PRO ÎENY – ÎENSKÉ KRUHY 
Podzimní cyklus 2013 

ASPEKTY ÎENSKÉ SÍLY II.
Více info: www.cantara.cz

Hubnutí se STOBem
Dal‰í kurz zaãíná 2. 10. 

od 17 do 20 hod.
10 lekcí, cviãení + vedení ke zhubnutí.

grosmanova.stob@seznam.cz
tel.: 602 365 508

STROLLERING BùÎÍ 
– P¤IDEJTE SE V ZÁ¤Í K NÁM

SviÏná procházka pro maminky s koãárky
kolem jablonecké pfiehrady: 

aerobní trénink,
posilování, stretching – to v‰e vás ãeká.

Tû‰íme se, Ïe roz‰ífiíte na‰e fiady.
Na rezervace ãeká 
Andrea Jelínková

na tel. 777 206 635.
Kdy: pondûlí od 10 hodin
Odkud: Rybáfiská ba‰ta
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NABÍZÍME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy, dfievûné li‰ty, 
• prahy, OSB desky, izolaci,

• stfie‰ní okap. systémy.

Masivní nábytek od ãesk˘ch 
dodavatelÛ – postele, skfiínû, 
komody, jídelní sety, matrace.

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

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


