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Květen je lásky čas
Vážení občané,

květen je lásky čas. A já bych chtěl popřát těm,
co svou lásku mají, aby si ji užili, a těm, co ne-
mají, aby ji našli. A nejen to. Byl bych rád, kdy-
bychom v tomto měsíci, a nejenom v něm, v sobě
našli také dost tolerance a ohleduplnosti jeden
k druhému. Abychom se ve městě dokázali srov-
nat i bez policie a vyhlášek. Aby se třeba rozběhla
komunikace mezi Kokonínskými a radnicí. Aby
se majitelé psů srovnali s ostatními občany
a běžným životem města. Aby v rozvojových lo-
kalitách vedle sebe fungoval jak rozvoj, tak
ochrana životního prostředí. Abychom neobtě-
žovali jeden druhého, soused souseda. Prostě
abychom spolu komunikovali, vzájemně se
respektovali a měli k sobě důvěru. O těchto té-
matech píšu na dalších stranách.

A když je řeč o ohleduplnosti, rád bych apelo-
val na ty, kteří se domnívají, že stanoviště třídě-
ného odpadu jsou skládky. Skutečně nejsou.
Oproti tomu máme v našem městě v provozu už
tři sběrné dvory na odpad. Na Proseči, v Koko-
níně a v Belgické. Ten v Belgické ulici je dokon-
ce otevřený i o víkendech a oba za určitých pod-
mínek přijímají odpad od občanů zdarma. Proto

vás prosím, když už máte naloženo, zatočte vo-
lantem tam, kde váš odpad nebude obtěžovat
ostatní. 

Samostatnou kapitolou ve vzhledu města jsou
reklamní plachty a cedule umístěné, většinou
bez patřičných povolení, na plotech, sloupech
a zdech domů. Každý seriózní podnikatel by měl
usilovat o to, aby jeho reklama nabyla jenom ná-
padná, ale také vkusná, s respektem ke svému
okolí. Na území Jablonce jsou rozmístěny ofici-
ální výlepové plochy, na kterých si každý může
nechat vylepit svůj plakát. 

Udělejme, prosím, maximum pro to, aby naše
vzájemné soužití bylo co nejklidnější a nepřiná-
šelo nám další zbytečné stresové situace, s nimiž
se musíme každý den vyrovnávat. O co víc ma-
gistrát zaplatí za úklid města, o to méně peněz
zbyde na vybavení dětských hřišť, opravy chod-
níků a komunikací. O co víc práce musí pracov-
níci radnice vynakládat na účelové kauzy, o to
méně zbyde času a síly na projekty prospěšné
pro všechny. Jablonec je město pro všechny. Je
to krásné město a je jen na nás, zda bude čisté
a jak se nám v něm bude žít.

Petr Beitl, primátor Foto Václav Novotný
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Koupání psů
Dotazů na koupání psů v přehradě bylo v loňském par-
ném létě dost a dost. I to bylo důvodem zamyšlení se na
nad obecně závaznou vyhláškou o volném pohybu psů.
Dosud byly vodní plochy všech tří přehrad součástí vy-
hlášky a majitelé psů neměli možnost je v horkých
dnech zchladit. Letos to bude jinak. 

„Narovnali jsme vyhlášku tak, aby si procházku
v okolí přehrady mohli užít lidé i zvířata a pejskaři mě-
li možnost své psy bez trestu a bez vodítka vykoupat,“
říká primátor Petr Beitl. 

„Zvážili jsme i možnost koupání psů mimo sezónu,
tedy v době od září do dubna, kdy lidé přehradu ke
koupání využívají zcela minimálně,“ pokračuje ve vý-
čtu dobrých zpráv pro pejskaře Beitl. Vyhláška totiž
umožňuje koupat psy ve všech třech vodních nádržích
s tím, že v období květen – září mohou psi využívat pou-
ze II. a III. přehradu a v I. nádrži je v této době koupá-
ní psů zakázáno. Novinkou ve vyhlášce je také časové
vymezení – v parku pod hrází a na Tajvanu se psi mo-
hou bez vodítka proběhnout ráno a večer. Kromě pře-
hrady se mohou pejskaři se svými miláčky vypravit na
Novoveské koupaliště, jehož část je také nově zařazena
mezi plochy pro volný pohyb psů. 

Tajvan
Na legendární zábavy na Tajvanu vzpomínají mnozí
Jablonečané. Objekt kdysi vyhlášené restaurace s dis-
kotékou začal masivně chátrat po pádu komunistické-
ho režimu. V té době se rychle měnili majitelé a nikdo
se neměl k rekonstrukci. Objekt bývalé restaurace
začátkem roku 2009 vyhořel a dnes z něj zbyly pouze
některé zdi jako smutné memento. Ruina i s okolním
pozemkem, hřištěm na beach volejbal a parkovištěm
patří soukromému vlastníkovi Martinovi Gojdičovi.
Ten zde za podpory města a evropských dotací chtěl
vybudovat nové rekreační zařízení se zázemím. Peníze
se ale získat nepodařilo. Celý projekt byl finančně po-
měrně náročný. Na Tajvanu totiž není kanalizace a by-
lo by potřeba vybudovat i ostatní inženýrské sítě.
V současné době je celý pozemek na prodej, ale jeho

majitel uvažuje i o tom, že by si tam v budoucnu mohl
postavit dům na bydlení. Než se ale situace změní, ne-
měl by už Tajvan být vnímán jako ošklivé znaménko
na tváři přehrady. 

„Domluvili jsme se s panem Gojdičem, že dokud ne-
bude mít jasno, jak se svým pozemkem naloží, společ-
ně vrátíme na Tajvan rekreační podobu a nabídneme
jej veřejnosti,“ konstatuje primátor. „Máme zájem na
zkulturnění prostředí kolem přehrady a zároveň za-
chování přírodního rázu,“ říká rozhodně Beitl. 

„Po dohodě s panem Gojdičem ještě letos zbouráme
a odklidíme to, co zbylo z původní restaurace, a zkulti-
vujeme okolí,“ dodává. Pokud všechno půjde tak, jak
má, mělo by už v průběhu května dojít k likvidaci ná-
letů a vykácení napadených a nestabilních stromů. Na
kultivaci terénu se budou podílet pracovníci veřejné
služby, tedy dlouhodobě nezaměstnaní, kteří našli
uplatnění na radnici v rámci veřejně prospěšných prací.

Stručně z nové vyhlášky 
Veřejná prostranství určená pro volný pohyb psů či
jiných zvířat v zájmovém chovu: 
a) část Lesoparku Žižkův Vrch
b) louky Na Dolině na konci ulic Liliová a Antala

Staška
c) travnatý svah mezi ulicemi Pod Baštou a Saskova
d) travnatá plocha mezi chodníkem ul. Palackého, pě-

šinou směřující k objektu v ul. B. Němcové č. 46
a budovou Telefónica O2 – Mšenský park

e) travnaté plochy mezi ulicemi 5. května a Lipanská
f) travnatá plocha v ul. Opletalova
g) část vodní plochy na Novoveském koupališti a část

přilehlé travnaté plochy 
h) vodní plochy II. a III. nádrže přehrady Mšeno vč.

pásma v šíři 5 m od hranice plochy vodní hladiny na
břeh dle aktuálního stavu vody

Plné znění OZV o pohybu psů a jiných zvířat na veřej-
ném prostranství č. 1/2014 je zveřejněno na webu města
v sekci Magistrát – Dokumenty – Vyhlášky

(mh)

Relax a pohoda u vody 
Jablonecká přehrada – vodní nádrž Mšeno je místem, kde většina Jablonečanů tráví svůj
volný čas. Mám tím na mysli běh, jízdu na kole či na in-linových bruslích, veslování
nebo koupání, relax či procházky se psem či bez. Tato část města nabízí mnoho možností
vyžití. Letos v létě tomu nebude jinak. Přehrada stejně jako některé pozemky, které ji
obklopují, není ve vlastnictví města. Vodní plochu spravuje státní podnik Povodí Labe
a přilehlé pláže jsou dílem městské, dílem Povodí a dílem soukromých vlastníků.
Z vlastnictví plyne samozřejmě řada povinností a někdy i nedorozumění. 

■ Přehrada je
naplněna 
k provozní hladině 
V posledních letech se hodně
psalo o jablonecké přehradě
především v souvislosti s vý-
stavbou protipovodňové štoly
a negativními ohlasy na ni. 

Možná si v této době někteří
občané položí otázku: „Jak je
možné, že při letošní mírné zi-
mě, kdy na horách bylo mini-
málně sněhu, a současném
extrémně suchém počasí, je
přehrada naplněna téměř k pro-
vozní hladině?“ 

Překvapující odpovědí pro
mnoho obyvatel určitě bude in-
formace, že nám v tomto po-
mohla protipovodňová štola,
a to ze dvou důvodů.

Ten první je, že jsme vybudo-
váním protipovodňových opat-
ření nemuseli v zimě snižovat
hladinu vody v přehradě, jak
jsme to dříve dle manipulační-
ho řádu museli provádět. Pří-
padné větší průtoky z tání sně-
hu, které by mohly ohrozit
Jablonec, by byly převedeny što-
lou pod město. Druhým důvo-
dem je skutečnost, že jsme
mohli celou zimu převádět vodu
štolou z Rýnovické Nisy do pře-
hrady. Součástí protipovodňo-
vých opatření byly také stavební
úpravy na rozdělovacím objek-
tu v Loučné, které tento převod
vody umožnily.

Takže díky protipovodňové
štole máme v přehradě v sou-
časné době cca o pět metrů vyš-
ší hladinu vody, než by byla za
daných podmínek než by tomu
bylo v minulosti. Není pochyb
o tom, že by se nám pak pravdě-
podobně nepodařilo vodu v ná-
drži na provozní úroveň doplnit
a letošní rekreační sezona by
mohla být ohrožena.

Obyvatele zdejší lokality rov-
něž zajímá, kdy se provedou
úpravy pláže u loděnice. Defi-
nitivní úpravy terénu zde byly
provedeny v měsíci dubnu. Pro-
vizorně navezená zemina byla
urovnána, plocha byla oseta
a zaválcována. Výstavbou štoly
došlo také k poklesu hladiny
spodní vody a její ztrátě ve stud-
ních v úseku mezi Jablonexem
a kruhovou křižovatkou u Lidlu.
U Jablonexu došlo k poklesu
spodní vody cca o patnáct met-
rů. V současné době je zde hla-
dina vody o cca 8 m nižší, než
byl původní stav. 

U kruhové křižovatky došlo
ke snížení hladiny vody o cca
šest metrů. Nyní jsou zjištěné
hodnoty spodní vody téměř na
úrovni, které zde byly před vý-
stavbou štoly. Hladinu spodní
vody výrazně ovlivňují srážky.
Jejich malé množství, a tím ex-
trémní sucho, způsobují, že hla-
dina vody zde sice každý den
stoupá, ale jen velmi pomalu.

Jaroslav Jaroušek, 
ředitel jabloneckého závodu 

Povodí Labe
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V březnu město vyhlásilo otevřené výběrové
řízení na dodavatele stavby „Zateplení ZŠ
Arbesova v Jablonci nad Nisou“. Práce zač-
nou na začátku června, hotovo by mělo být
nejpozději v září příštího roku. 

„Rekonstrukce takového rozsahu jsou vždy ná-
kladné a náročné na čas, protože stavební ruch
může probíhat jen o prázdninách. Proto jsme
i tento projekt rozdělili do dvou let,“ vysvětluje
náměstek primátora Petr Vobořil a dodává, že
po zkušenostech se zateplením školy v Liberec-
ké ulici město počítalo s azbestovými vlákny
v některých částech budovy. „Před zahájením
projektových prací jsme objednali průzkum
stavebních materiálů, zda obsahují azbest a ji-
né nebezpečné látky. Ten potvrdil naše pode-
zření, že v boletických panelech nebezpečná
vlákna jsou,“ konstatuje náměstek Vobořil.
Proto před demontáží odborná firma každý pa-
nel a konstrukci podrobně prohlédne, provede
případně doplňující sondy a laboratorní zkouš-
ky. „Přes veškeré úsilí není možné zamezit to-

mu, aby se vlákna neuvolňovala vůbec, proto
bude opět pracoviště, kde se s nebezpečnými
panely a konstrukcemi bude manipulovat, her-
meticky oddělené od okolních prostor.“ 

ZŠ Arbesova je pavilonovým typem školy
skládající se ze šesti objektů propojených krčky.
Cílem je zateplit fasády všech pavilonů včetně
spojovacích krčků, pásová okna nahradit nový-
mi plastovými a boletické panely vyzdívkami
z tvárnic. Potřebnou opravou projde také vytá-
pění. Před hlavním vstupem do školy vznikne
nová rampa pro bezbariérový přístup. Úpravou
projde také zeleň, vykácená bude ta nevhodně
umístněná nebo se zdravotními problémy, zmi-
zelé stromy však nahradí nové dřeviny před
centrálním pavilonem. 

„Předpokládaná cena zakázky je dle zadávací
dokumentace 30,5 milionu korun bez DPH.
Městu se podařilo v rámci 50. výzvy Operač-
ního programu Životní prostředí získat dotaci
téměř 18 milionů korun, z toho je 16,8 korun
z Evropské unie a jeden milion ze Státního fon-
du životního prostředí,“ říká vedoucí oddělení
dotací Iveta Habadová. (jn)

Zateplení další školy začne v červnu

S dubnem odstartovaly práce na stavbě
otočky městské hromadné dopravy s okolní
zelení a obytného souboru Řetízková na
Žižkově Vrchu. Jde o další projekt v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM)
ve vymezené zóně Žižkův Vrch a okolí.
Vzhledem k jeho rozsáhlosti bude stavební
ruch probíhat do května příštího roku. 

„Hlavním cílem je úprava prostoru konečné
stanice městských autobusů a bezprostředního
okolí, rekonstrukce komunikací včetně chodní-
ků a veřejného osvětlení, které jsou v této části
města ve značně špatném stavu, a řešení kon-
tejnerových a parkovacích stání, jichž je na síd-
lišti nedostatek. Projekt zahrnuje rekonstrukci
zchátralých schodišť, úpravu zeleně a výměnu
či doplnění městského mobiliáře a drobných
herních prvků,“ vysvětluje náměstek primátora
pro rozvoj Petr Vobořil. 

V místě obytného souboru i otočky včetně
přilehlého zeleného prostranství odborníci pro-
vedli podrobný dendrologický průzkum, podle
něhož pak určili stromy a keře k vykácení či ke

zdravotnímu řezu. Proto v první polovině dubna
muselo být kvůli zdravotnímu stavu a dalším
potížím v prostoru obytného souboru celkem

71 dřevin pokáceno, v plánu je však výsadba
53 nových. Kácení neunikl ani park u otočky
MHD. Tady bylo třeba pokácet 34 stromů, zdra-
votní řez se týkal 15 a vysází se 22 nových dře-
vin. V parku se kromě obnoveného trávníku ob-
jeví také téměř tři stovky nových keřů a záhony
s trvalkami. 

„Předpokládaná cena celého dvouetapového
projektu Obytný soubor Řetízková a otočka
MHD na Žižkově Vrchu v Jablonci nad Nisou je
téměř 28 milionů korun, tj. včetně nákladů na
projektovou dokumentaci, technický a autorský
dozor, BOZP apod. Poskytnutá dotace z EU činí
22 milionů, město se tak bude spolupodílet ne-
celými šesti miliony korun,“ podotýká vedoucí
oddělení dotací a manažerka IPRM Iveta Haba-
dová. 

„Stavební práce částečně nebo úplně omezí
dopravu, o každém omezení budeme veřejnost
včas informovat,“ ujišťuje náměstek Vobořil. 

(jn)

Projekt IPRM přinese lepší parkování

Ukliďme si u přehrady

Osadní výbor Mšeno organizuje v sobotu 17.
května sběr odpadků ve své lokalitě a zejmé-
na v okolí přehrady. Sraz dobrovolníků je
v 9.00 hodin u Rybářské bašty.

„Uvítáme každého, komu není lhostejné, v ja-
kém prostředí žije a je ochoten pro to něco udě-
lat,“ říká Václav Vajskebr, předseda osadního
výboru. „Doporučujeme pracovní oblečení,
kvalitní pevnou obuv a pracovní nebo gumové
rukavice, plastové pytle na odpad dodáme, je-
jich svoz zajistí město.“

Občanské sdružení Jablonecká přehrada po-
řádalo sběr odpadků i v minulých letech, vždy
na jaře a na podzim. „Pokaždé se nasbíralo ně-
kolik set kilogramů odpadků a situace se příliš
nelepší,“ apeluje na občany V. Vajskebr, který je
i kontaktní osobou pro přihlášení (e-mail:
jbc.prehrada@seznam.cz, tel.: 776 854 062).

Zároveň radí všem, kteří mají chuť pořádat po-
dobnou akci, aby se zaregistrovali na webové
adrese: www.uklidmecesko.cz a požádali měs-
to o podporu. 

Úklid kolem všech částí jablonecké přehrady
pořádá osadní výbor v rámci celosvětové kam-
paně Ukliďme svět (Clean Up The World –
www.cleanuptheworld.org), respektive její české
varianty Ukliďme Česko (www.uklidmecesko.cz). 

(red)

Bezplatné energetické 
poradenství
Pravidelně každé pondělí a středu mezi 13.
a 17. hodinou bude občanům poskytnuto
bezplatné energetické poradenství nejen
k dotačnímu programu Nová zelená úsporám. 

Chcete získat příspěvek na zateplení a výmě-
nu oken, nový zdroj tepla na vytápění, solární

systém pro přípravu teplé vody či rekuperaci
tepla? Nevíte, zda váš objekt vyhoví podmín-
kám dotace, a nevíte, jak žádost o dotaci zpra-
covat? Či přemýšlíte o novostavbě domu v pa-
sivním standardu a chcete získat dotaci až
585 000 Kč? 

Přijďte se poradit s energetickým specialistou
a konzultantem Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ČR.

Kdy: Každé pondělí a středu mezi 13. a 17. ho-
dinou do odvolání.

Kde: V EnergySim Jablonec, Generála Mráz-
ka 413/4, Jablonec. 

Kdo konzultace poskytuje: Ing. Petr Kotek,
Ph.D., energetický specialista a konzultant Mi-
nisterstva průmyslu a obchodu ČR. Konzultace
je vhodné domluvit předem na tel. 775 665 128,
775 889 951. 

Co si vzít s sebou: projektovou dokumentaci
vaší nemovitosti či fotografii objektu.

(red)

■ Vyzýváme občany

Na snímku ředitel školy Tomáš Saal Foto Jiří Endler
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Někteří kokonínští obyvatelé požadují vznik
samostatného městského obvodu s vlastní
radnicí. Svůj požadavek podpořili peticí,
která byla s 29 podpisy doručena na magis-
trát města vloni v srpnu. V Kokoníně žije
1491 obyvatel starších 18 let. Zastupitelé ny-
ní rozhodli, že pro zjištění většinového ná-
zoru občanů Kokonína bude uspořádána
anketa. 

Ta proběhne ve stejné době jako volby do
Evropského parlamentu 23. a 24. května 2014
ve stejném objektu – v Základní škole v Koko-
níně. 

Anketa bude anonymní a nad jejím průbě-
hem bude bdít tříčlenná anketní komise.
Zasedne v ní jeden člen navržený osadním vý-
borem Kokonín, jeden člen nezávislý na dění
v Kokoníně a jako zapisovatel zaměstnanec
magistrátu. 

Anketní otázky budou dvě:

1. Souhlasíte se členěním statutárního města
Jablonec nad Nisou na jednotlivé městské
obvody?

2. Souhlasíte se vznikem Městského obvodu
Jablonec nad Nisou-Kokonín spravovaného
vlastním úřadem a volenými orgány (staros-
ta, zastupitelstvo)?

Názor primátora na zřízení 
městského obvodu 
Věřím, že město velikosti Jablonce drobení na
menší části a další úřady nepotřebuje. Získání
titulu statutárního města jsem osobně vnímal
jako šanci pro okolní obce. Je to šance připojit
se k velké správní jednotce, ušetřit peníze na
provoz a přitom si zachovat samosprávné orgá-
ny – radnice, zastupitelstvo, starostu. Musíme
počítat s tím, že obvodní úřad, který by v Ko-
koníně vznikl, vygeneruje náklady na provoz
a platy starosty a úředníků ve výši cca 3 milio-
ny ročně. Tyto peníze půjdou z rozpočtu města,

mohli bychom je přitom investovat do veřejné-
ho majetku třeba právě v Kokoníně. Své zájmy
mohou Kokonínští, stejně jako ostatní obyvate-
lé Jablonce, hájit prostřednictvím svých zastu-
pitelů nebo svého osadního výboru. Další mož-
ností je účastnit se pravidelného setkávání
vedení města s občany. Dále mohou kontakto-
vat jednotlivé představitele vedení města. Pokud
všechno selže, nabízím pomoc při prosazování
vašich oprávněných zájmů prostřednictvím
kanceláře primátora. Garantuji, že investice do
městského majetku se snažíme rovnoměrně
rozmisťovat na území města v logice priorit jed-
notlivých akcí. 

Petr Beitl

Od července 2013 je teplárna stoprocentní
městskou společností a nese název Jablonec-
ká energetická, a. s. (JE). Od ledna 2014 JE
snížila cenu za teplo, která je nyní jedno-
složková a shodná pro všechny sekundární
odběratele – domácnosti 689 Kč/GJ.

„Děláme veškeré kroky pro to, abychom mohli
současnou sníženou cenu garantovat i pro příš-
tí období. Po ukončení celého projektu revitali-
zace v r. 2017 by měla být cena za GJ snížena
na 650 Kč včetně DPH. V současné době připra-
vujeme smlouvy, které by tuto cenu odběrate-
lům garantovaly po delší dobu,“ dodává předse-
da představenstva Miloš Vele. 

Vedení JE ještě vloni na podzim zahájilo in-
formační kampaň a proběhla řada diskuzních

setkání. „V jednání s našimi zákazníky pokra-
čujeme stále, snažíme se je vést otevřeně tak,
aby mohli zvážit veškeré důležité skutečnosti
a objektivně se rozhodnout o způsobu vytápění
ve svých objektech,“ informuje ředitel společ-
nosti Pavel Spilka. 

„V lednu letošního roku zastupitelé schválili
projekt revitalizace a v současné době se již
zpracovává projektová dokumentace, na jejímž
základě bude vybrán zhotovitel 1. etapy. Výbě-
rové řízení je naplánováno na letní měsíce to-
hoto roku,“ říká Vele. První etapa je naplánova-
ná na rok 2015. Současně již běží 0. etapa. Ta
spočívá mimo jiné ve vybudování letního zdro-
je ve výtopně na Brandlu. „Po zkušebním pro-
vozu nového zdroje dojde od 1. srpna k defini-
tivnímu odstavení výtopny v Liazu, která dosud

sloužila jako letní zdroj. Je technicky zastaralá
a každoročně generuje ztrátu 13 milionů ko-
run,“ vysvětluje Spilka. 

O první odběratele je již postaráno
První pozitivní změny v souvislosti s převzetím
teplárny městem zaznamenali odběratelé v ob-
lasti „Malé Janovské“. Vybudování nového
zdroje v této oblasti JE vyhodnotila jako neren-
tabilní. Návratnost investice by byla delší než
15 let. Na dodavatele tepla pro tuto lokalitu pro-
to bylo vypsáno výběrové řízení. Nejvýhodnější
podmínky nabídla Rýnovická energetická, s. r. o.,
která bude od 1. května dodávat teplo v této
lokalitě i do objektů ve vlastnictví města, např.
ZŠ Pod Vodárnou, ale i do některých bytových
domů.

Vele: Sníženou cenu chceme garantovat

V Kokoníně se uskuteční anketa

Předvolání k podání
vysvětlení – nákup akcií
JTR, a. s.
Rád bych občanům sdělil, že jsem byl 17. 4.
2014 pozván na Policii ČR k podání vysvětlení
ve věci trestního oznámení, které bylo podáno
jménem pana A. H., občana našeho města, na
odpovědné osoby ve věci odkupu akcií teplá-
renské společnosti JTR, a. s., městem Jablonec. 

Následně mě pan A. H. písemně kontaktoval
s tím, že policie oslovila i jeho, ale on odesilate-
lem výše uvedeného trestního oznámení není
a distancuje se od něj. „Celá situace mě poško-
zuje a je velmi nepříjemná v důsledku dotazů
PČR…,“ stojí přímo v e-mailu pana A. H.

Nejedná se tedy o podání anonymní, ale pisa-
tel podvodně zneužil jméno pana A. H. V této
souvislosti bych rád ubezpečil naše občany, že
celý proces odkupu akcií proběhl v souladu se
zákony ČR v maximální míře transparentnosti.
Ač si o této kauze jako občan myslím své, jako
primátor respektuji požadavky policie a po vzá-
jemné dohodě jsme připravili a odeslali všechny
relevantní doklady – znalecké posudky, usne-

sení zastupitelstva a smlouvy o prodeji akcií.
Vážení občané, na podzim nás čekají komunál-
ní volby. Stále věřím, že jak kampaň, tak volby
samotné proběhnou ve slušné a důstojné atmo-
sféře tak, jak je v našem městě zvykem. 

Petr Beitl, primátor

Místo je i pro děti 
mladší 3 let
V Jablonci se podaří příští školní rok umís-
tit do mateřských škol všechny tříleté děti,
ale i přibližně 45 dětí, které své třetí naroze-
niny oslaví až na podzim. Vyplývá to z před-
běžných výsledků dubnového zápisu do MŠ. 

„I když letos přišlo k zápisu méně dětí než
vloni, zaznamenali jsme v některých mateřin-
kách převis. Ten způsobují zejména odklady
školní docházky,“ říká náměstkyně Soňa
Paukrtová a dodává, že právě kvůli převisu po-
ptávky v některých školkách nebude možné
umístit všechny děti do zařízení, které preferu-
jí jejich rodiče. Letos přišlo k zápisu 624 dětí
(o 44 méně než vloni), z toho 103 dětí mladších
tří let a 21 dětí bydlících mimo katastr města.

K předškolnímu vzdělávání bude přijato 501
dětí, z toho cca 45 dětí mladších tří let.
„Prioritně umisťujeme děti bydlící v Jablonci,“
informuje dále Paukrtová. 

Opravy lávek ve Mšeně
Hned dvě opravy lávek provádí Technické
služby Jablonec ve Mšeně. Zatímco lávka přes
Palackého ulici byla občanům zpřístupněna
24. dubna. Práce na lávce v Želivského ulici
přes Bílou Nisu v dubnu teprve začaly. 

„Rekonstrukce lávky přes Palackého ulici se
dokončovala za provozu. Slavnostně byla lávka
otevřena 30. dubna. Došlo zde k opravě nosné
konstrukce a pláště,“ říká náměstek primátora
Miloš Vele.

Druhá ze mšenských lávek by měla být opět
otevřena v červnu. „Lávka je velmi frekvento-
vaná a její uzavření znamená pro občany kom-
plikaci, musejí si kus cesty zajít, proto se bude-
me snažit, aby lávka byla v provozu nejpozději
do konce června,“ slibuje náměstek primátora
Miloš Vele.

(end)

Foto Jiří Endler
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■ Názor zastupitele

Plánovaná masivní zástavba v oblasti Horní
Proseče rodinnými domky a viladomy naráží
již od svého vzniku na monitorovaný výskyt po-
pulace chřástala polního, zvláště chráněného
druhu v kategorii „silně ohrožený“, a vyvolává
u zainteresovaných stran rozdílné emoce. U in-
vestorů a zastánců zástavby této lokality sar-
kastické poznámky o existenci „ptáka, kterého
nikdo neviděl“ a u odpůrců zástavby argumen-
taci o důkazu přírodní exkluzivity tohoto úze-
mí. Tento zdánlivě lokální problém je však vý-
sledkem celkově nejasného přístupu magistrá-
tu k ochraně životního prostředí při tvorbě
územního plánování. Zda je ochrana přírody
skutečnou prioritou pro rozvoj města, nebo je
to jen obtěžující skutečnost, bude zajisté před-
mětem dalších diskuzí nad konečnou podobou
aktualizované koncepce rozvoje města a nové-
ho územního plánu, který bude schvalován

v příštím roce. V Horní Proseči by se však pro-
blém ochrany či zástavby tohoto území měl vy-
jasnit ještě dříve, neboť investoři vykazují akti-
vitu v rámci stavebního řízení a magistrát se
pod tíhou legálnosti stavební dokumentace
a obavy před odpovědností za případné odškod-
nění jednoznačnému stanovisku vyhýbá.
Prosečské občanské spolky v této situaci navr-
hují revokaci 45. změny územního plánu,
schválené v 02/2010. Zástupce investorské spo-
lečnosti PROSEČSKÁ INVESTIČNÍ, a. s., pan
Pelta naznačil na setkání s prosečskými občany
v neděli 13. 4. 2014, že s ohledem na nedosta-
tečnou poptávku po nových bytech a jasnou de-
klaraci Ministerstva životního prostředí ČR
o nemožnosti zástavby území s výskytem chřá-
stala polního je ochoten vzdát se investorských
aktivit v této lokalitě. Samozřejmě, nebude to
zadarmo. Měl by to však být rozumný kompro-

mis, neboť nákupy pozemků probíhaly v obdo-
bí, kdy občanští aktivisté na výskyt chráněných
druhů upozorňovali. Nejasné je v tomto přípa-
dě i to, čí kasa bude tímto odškodněním zatíže-
na, zda městská, nebo státní. Problém změny
zastavitelných pozemků na nezastavitelné není
z titulu odpovědnosti státních institucí doposud
jednoznačně vyřešen. Pevně však věřím tomu,
že pan Pelta, významný městský patriot, nebu-
de zištně zneužívat této situace a dožadovat se
případně po městě nepřiměřených náhrad, pro-
tože městská kasa bude díky předraženému ná-
kupu akcií teplárny a budoucí výstavbě bloko-
vých kotelen značně vyprázdněná. Je mi ale
však jasné, že výše případného odškodnění bu-
de mít vliv na to, zda prosečští investoři budou
chřástala polního chránit, či proklínat. 

Jaroslav Kraus

Stanou se z prosečských investorů
ochránci chřástala polního?

■ Seriál Občanský zákoník

„Půjčování“ majetku města
Nový občanský zákoník přináší od letošního
roku do vztahu mezi městem a veřejností ce-
lou řadu nových pojmů; některé z nich ne-
sou názvy připomínající staré mocnářství
a v mnoha ohledech je to zcela přesné, neboť
vycházejí ze starého pojetí občanského
práva. 

První oblastí, kterou se dnes budeme zabývat,
jsou vybrané instituty přenechávání věcí z ma-
jetku města k jejich užívání třetím osobám.
Konkrétně se jedná o půjčku, výpůjčku, výpro-
su a zápůjčku.

Doposud město poskytovalo svým občanům
finanční půjčky (například z Fondu na zlepše-
ní úrovně bydlení, na stavbu čistíren odpadních
vod atd.). A vedle toho poskytovalo věci do
výpůjčky (zejména šlo o poskytnutí různých
nebytových prostor například pro potřeby ne-
ziskových organizací). Do výpůjčky bylo možné
dát ovšem nejen byt, nebytový prostor, dům či
pozemek, ale také věci movité, například kom-
postér, počítač atd., obvykle s nějakým účelem
či z důvodu podpory nějaké organizace.

Nově – podle občanského zákoník používa-
ného od 1. ledna 2014 (NOZ) – se v této oblasti

objevují nové či staronové pojmy – výprosa,
výpůjčka a zápůjčka, naopak NOZ již nezná
institut půjčky, ale vrací se k dřívějšímu klasic-
kému pojmu zápůjčka. 

Výprosu bude schvalovat rada města patrně
velmi zřídka, neboť touto formou je někomu
poskytnuta jakákoliv městská věc (lhostejno
zdali movitá či nemovitá) k užívání, aniž by
město řešilo na jak dlouho to je a k jakému ú-

čelu bude užita. Na druhou stranu, výhodou vý-
prosy ve specifických případech je, že město
může žádat přenechanou věc kdykoliv zpět
podle libosti.

Výpůjčkou, známou již z původního občan-
ského zákoníku, bude i nadále rada města svě-
řovat někomu konkrétní věc, kterou bude moci
užívat bezpečně po sjednanou dobu a ke sjed-
nanému účelu. Například tak může být bezplat-
ně poskytnut v městském domě nebytový pro-
stor pro činnost neziskové organizace pečující
o ohrožené skupiny obyvatel; jiné neziskovce
může být takto poskytnut pro její činnost počí-
tač atd. 

Pokud bude město ze svého rozpočtu posky-
tovat (obvykle na konkrétní účely) přímo pení-
ze, bude zastupitelstvo města schvalovat na-
místo půjčky zápůjčku. Předmětem zapůjčení
nemusí být jen peníze, ale cokoliv, co je urči-
telné svojí podstatou a množstvím, a v případě
vrácení se nemusí jednat o identickou věc – na-
příklad obilí, uhlí, pohonné hmoty atd. V přípa-
dě vztahů s městem ovšem půjde v drtivé větši-
ně o zapůjčení finančních prostředků na již
zmíněné účely, jako je zlepšení vzhledu města,
řešení nedostatků v infrastruktuře, návratná fi-
nanční výpomoc neziskovkám atd. 

(mř)

Na základě výzvy, kterou vypsalo statutární
město Jablonec nad Nisou k registraci sub-
jektů oprávněných poskytovat služby na za-
bezpečení dětí předškolního věku a letos no-
vě také dětí z 1. tříd ZŠ v době hlavních
prázdnin 2014, se letos zaregistroval rekord-
ní počet. 

Celkem bylo zaregistrováno osmnáct prázdni-
nových subjektů, které dětem nabídnou rozma-
nité programy pro zpestření letních prázdnin,
ať už formou tematických příměstských táborů,
miniškolek nebo dalších prázdninových aktivit.
Příměstské tábory pro předškolní děti z MŠ a dě-

ti z 1. tříd ZŠ s finanční podporou města (úplný
seznam na www.mestojablonec.cz/redakce).

Rodiče předškolních dětí, které ve školním
roce 2013/2014 navštěvují některou z jablone-
ckých mateřských škol, a letos poprvé také ro-
diče prvňáčků základních škol mohou využít
příspěvku města ve výši 100 Kč na jeden den na
jedno dítě na příměstský tábor pořádaný někte-
rým ze subjektů uvedených na webových strán-
kách.

Příspěvek lze využít maximálně po dobu pěti
pracovních dnů, což však neomezuje rodiče
k přihlášení dítěte na více dnů či více příměst-
ských táborů.

Další variantou na zajištění předškolních dě-
tí je nabídka mateřských škol. Stejně jako v mi-
nulém roce budou MŠ po celou dobu prázdnin
v provozu v tzv. prázdninovém režimu, což zna-
mená, že každý týden bude zabezpečovat děti
jiná MŠ. Na základě předběžných přihlášek ny-
ní připravujeme harmonogram na jednotlivé
týdny tak, aby každá MŠ dokázala kapacitně
pokrýt zájem všech předem přihlášených rodi-
čů. S termínem a výší platby za prázdninový
provoz budou rodiče seznámeni ve svých kme-
nových MŠ. Harmonogram prázdninového pro-
vozu mateřských škol uveřejníme v červnovém
vydání. (zk)

Příměstské tábory i pro předškoláky

Foto Jiří Endler
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Svoz nebezpečného odpadu a elektra
Poslední květnovou sobotu (31. května 2014)
se uskuteční svoz nebezpečného odpadu
a elektrospotřebičů. Další svoz proběhne
v říjnu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eternit či lepenka nebudou při svozu přijaty
– je možné je za úplatu odevzdat na překladišti
Proseč.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po
celý rok:

• sběrný dvůr Smetanova – zde je možné
odevzdat nebezpečné odpady i elektrospotře-
biče

• sběrný dvůr Proseč – zde je možné odevzdat
nebezpečné odpady, nikoli elektrospotřebiče
s výjimkou bojlerů

• sběrné místo Dalešická Kokonín – zde je
možné odevzdat nebezpečné odpady i elekt-
rospotřebiče

• sběrné místo Belgická – zde je možné odevz-
dat nebezpečné odpady i elektrospotřebiče

Černých skládek bioodpadu menšího či vět-
šího rozsahu se na území města Jablonec
n. N. nachází několik desítek. „Vyskytují se
zpravidla u čtvrtí rodinných domů a obsa-
hují především posekanou trávu, listí, oře-
zané větve, zeminu apod.,“ říká Nikola Ště-
pánová ze správy veřejné zeleně.

Lidé odkládají bioodpad často na sousední po-
zemky v dobré víře, že je rozložitelný a ničemu
neublíží, ba naopak ještě přírodě prospěje.
I sousední pozemky však mají vlastníka a tím-
to jednáním dochází k znečišťování cizích po-
zemků, zejména ve vlastnictví města a státu,
často jde o lesní pozemky. Následné odstranění
skládky stojí nemalé finanční prostředky.
„Postupným navážením bioodpadu vznikají ne-
vzhledné hromady. Dochází zde ke špatnému
kompostovacímu procesu, který bývá způsoben
malým přístupem vzduchu, špatným složením
biologické hmoty nebo nevhodnou vlhkostí.
Zvláště u skládek složených převážně z poseka-
né trávy dochází k procesu zahnívání, přičemž
se uvolňují zapáchající plyny,“ upozorňuje
Jitka Lochovská, vedoucí správy zeleně.

Nenaštěpkované větve se rozkládají velmi po-
malu, objem černých skládek se tak zvětšuje
a tvorba humusu je zdlouhavá (viz foto – letitá
skládka bioodpadu). Podstatou kompostování,
resp. tlení, je přístup vzduchu, tedy pravidelné
přehazování nahromaděného materiálu, k če-
muž na černých skládkách nedochází. 

Volné odkládání bioodpadu s sebou nese ještě
další negativní vlivy, jako je zápach, vytékání
znečištěné vody ze skládky do okolí a narušení
vzhledu obce. „Následně zde často dochází
k odkládání dalších druhů odpadů. Z místa se
pak stane klasická černá skládka. V některých
případech lidé naváží bioodpad ve větších vrst-
vách také ke stromům. Při následném kompo-
stovacím procesu jsou problémem jak mikro-
organismy, tak i teplota, která může dosáhnout
i 60 °C a způsobit odumření stromu,“ varuje
Štěpánová.

Nakládání s bioodpadem upravuje obecně
závazná vyhláška města č. 5/2012. V čl. 8 je
uvedeno: „Fyzické osoby produkující biologic-
ky rozložitelný odpad, které nejsou schopny
tento odpad samy využít např. kompostováním
na vlastním pozemku, jej mohou odložit v pro-
vozní době na sběrném dvoře do speciálních
nádob.“ Za porušení tohoto ustanovení může
být udělena sankce až do výše 30 tis. Kč.

Město Jablonec n. N. nabízí obyvatelům v ro-
ce 2014 bezplatné odložení až 200 kg bioodpa-
du nebo velkoobjemového odpadu na osobu na
sběrném dvoře v Proseči a nově i v ul. Belgická.
„V letošním roce bude možné odevzdat trávu,
listí, větve a další bioodpad ze zahrad do cca 13
velkoobjemových kontejnerů přistavených na
území města, a to v termínech 21. 6. a 25. 10.
2014,“ prozrazuje Lochovská. (end)

Přehled akcí
14.–18. 4. – v průběhu tohoto týdne byly při-

staveny kontejnery na velkoobje-
mový odpad

31. 5. – svoz nebezpečného odpadu
16.–17. 6. – budou přistaveny kontejnery na

velkoobjemový odpad
21. 6. – svoz bioodpadu
25. 10. – svoz bioodpadu
25. 10. – svoz nebezpečného odpadu
15.–19. 12. – v průběhu tohoto týdne budou při-

staveny kontejnery na velkoobje-
mový odpad

Černých skládek bioodpadu jsou desítky

■ Z jablonecké radnice…

Díl 16. 
O městských 
organizacích – technická
infrastruktura
Seriál Z jablonecké radnice pokračuje v před-
stavování městských organizací. Dubnový díl
jsme věnovali technické infrastruktuře. 

Dozvíte se, kdo ve městě uklízí, kdo spravuje
díry v chodnících a večer zapíná veřejné osvět-

lení. Technické služby představí jednatel spo-
lečnosti Milan Nožička. 

O teplárně – společnosti Jablonecká energe-
tická, která vytápí asi 7 000 domácností, hovořil
ředitel Pavel Spilka. O financování městských
organizací promluvil náměstek Miloš Vele a po-
řadem provázel jako vždy primátor města Petr
Beitl. Premiéru 16. dílu odvysílala televize RTM
v úterý 7. dubna. 

Ke stažení je na webu města nebo na webo-
vých stránkách www.tvrtm.cz.

(red)

Foto archiv města
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■ Naši jubilanti
v květnu
102 let
Karel Liška 

96 let
Jaroslava Urbanová 

95 let
Václav Müller, Antonín Vejražka 

94 let
Jindřich Borčický, František Kovář 

93 let
Jan Habr, Milada Karásková,
Květoslava Štočková 

92 let
Jaroslav Frydrych, Květuše Hochová,
Hana Hůtová, Valerie Kopalová,
Josef Lukačko, Jaroslav Nezdařil,
Marie Reková 

91 let
Marie Biramplová, Věra Jirošová,
Gabriela Kouřilová, Uršula Lauerová,
Božena Stehlíková,
Libuše Votočková 

90 let
Vlasta Bártová, Vladimír Dobiáš,
Božena Martínková, Vlasta Maryšková,
Květoslava Paldusová,
Květa Pánková, Ludvík Šikola,
Marie Vašíčková, Marie Vondráčková 

85 let
Bažantová E., Bencová L.,
Brimusová M., Habová O.,
Holinová M., Kekel J., Korbel A.,
Matoušová R., Melicharová J.,
Ničková V., Opočenská O., Průša O.,
Rýdlová J., Seliger M., Šafařík J.,
Šešerová E., Zikmundová M.

80 let
Balcárková J., Baumann V.,
Blahová D., Dlabolová B., Frydrych J.,
Hlásková B., Kadlec J., Kerhartová D.,
Kosová K., Kyptová V., Musilová N.,
Raab I., Sasínková V., Stuchlíková O.,
Šeberková M., Šestková L., Votíková M. 

75 let
Berková J., Biskupová D., Dlouhá L.,
Dudy-koťová B., Hanč L., Havlík L.,
Klečka E., Klust J., Koukal R., Kraus O.,
Křivánek O., Linhart H., Loužek J.,
Márinková H., Pálenská J.,
Pavlíčková B., Pišková A., Rýdl M.,
Sedláčková H., Simmrová L.,
Slezáková J., Šimůnek J., Šolcová J.,
Tolarová E., Vaňátková J.,
Vavřichová A., Vebrová K., Vlach M.,
Vodička Z., Vokněrová K., Vrátný J., 

70 let
Antoš J., Bílek J., Bořilová D.,
Bubenová E., Cimbálová K., Cop F.,
Došlíková E., Ederová B., Fialová V.,
Horák J., Karpíšek S., Kindl L.,
Kneř J., Kolbabová V., Koťátko P.,
Kovářová E., Kubínová M.,
Molitoris D., Němečková H., Neťuka J.,
Podzemský V., Procházka P.,
Roupec M., Rozmahel R.,
Rozsypalová L., Řehoř L.,
Somerauerová S., Strnadová L.,
Svoboda J., Šiklová Z., Šikolová J.,
Šmíd P., Štěpánek Z., Vojtíšek P.,
Vyčítal J., Wachtl F., Zítko J.

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

Jak bylo a jak bude
Během dubna proběhla první tři setkání
s občany, kdy primátor Petr Beitl a jeho
náměstci hovořili o dění na Šumavě a v Jab-
loneckých Pasekách, ve Mšeně a v Ko-
koníně a odpovídali na dotazy. Primátor
besedu vždy zahájil rekapitulací uplynu-
lých čtyř let a výhledem do nejbližší bu-
doucnosti. V květnu zavítají ještě na Žiž-
kův Vrch, do Rýnovic, centra a Proseče.
Zápisy z jednotlivých setkání jsou na
www.mestojablonec.cz. (red)

Jablonecká přehrada v neděli 13. dubna
ožila rodinným zápolením. Závodilo se ve

strolleringu – sportovní chůzi s kočárkem.
První trojici maminek s dětmi v kočárcích
odstartoval primátor Petr Beitl, který nad

akcí převzal záštitu. 

Abrahámoviny oslavil Folklórní soubor
Nisanka v sobotu 13. dubna v jabloneckém

divadle. Ve více jak dvouhodinovém
představení se představily soubory všech

věkových kategorií i bývalí členové souboru
a hosté z Plzně. 

Velikonoční slavností letos oficiálně zahájil
primátor města Petr Beitl „vyšleháním“

hlavní pořadatelky akce Jany Hamplové.
Tří denní trhy na náměstí nabízely typické

velikonoční zboží i bohatý kulturní
program. 

Stříbrní a zlatí dárci 
převzali plakety
Bezpříspěvkové dárce za 20 a 40
bezplatných odběrů krve ocenili ve
středu 2. dubna primátor statutár-
ního města Jablonec nad Nisou
Petr Beitl, MUDr. Vladimír Poupa,
předseda Českého červeného kří-
že, a ředitelka Oblastního spolku
Českého červeného kříže Kateřina
Havlová. Slavnostní akt obohatila
zpěvem děvčata z jablonecké ZUŠ.
„Jsem rád, že vás mohu na radnici
přivítat a osobně poděkovat za tak
záslužnou činnost, jakou je daro-
vání krve. Dáváte to nejcennější,
co máte, těm, kteří to nejvíc potře-
bují, a za to vám patří veliké díky,“
složil hold oceněným primátor
města.
Stříbrné medaile – za 20 bezplat-
ných odběrů: Romana Halamová,
Věra Procházková, Jan Melša, Petr
Mladonický, Aleš Kušnierik, Mar-
tina Pavlíčková, Tomáš Petřík.
Zlaté medaile – za 40 bezplatných
odběrů: Pavla Urbanová, Jaroslav
Kochánek, Věra Hejtmánková, La-

dislav Miko, Pavel Novák, Martin
Stříbrný, Tomáš Gál, Jana Kubáč-
ková.

Zlaté svatby
Nový rok 2014 nám a našim přáte-
lům přinesl překrásné výročí osla-
vy 50. let od naší svatby. Jelikož se
nás v roce 1964 vdávalo a ženilo
hned pět párů a všichni jsme stále
výbornými přáteli, rozhodli jsme
se oslavit naší Zlatou svatbu spo-
lečně 16. května. Padesát společ-
ných let oslaví Petr a Monika Pul-
tarovi (oddáni 22. 2. 1964), Josef
a Zdena Kolníkovi (29. 2. 1964), Josef
a Sonja Kosinovi (20. 6. 1964), Otta
a Jana Niepelovi (1. 8. 1964), Jaro-
slav a Mariana Vondrovi (5. 9. 1964).

Vítání občánků
Sobota 22. března 2014
Natálie Kyselová, Tomáš Hanus,
Adam Kominík, Pavel Podlipný,
Nela Pospíšilová, Nella Wernerová,
Tereza Jungová, Samanta Hudco-

vá, Marie Gutknechtová, Anna
Rokosová, Ondřej Hlubuček, Adéla
Zikmundová, Tomáš Stibůrek, Jas-
mine Singh, David Vedral, Jakub
Kalista, Elena Dubská, Valentýna
Nývltová, Madla Seidlová, Matěj
Jelínek, Sarah Kollárová, Tadeáš
Jáchym Sajbt, Anna Magdalena
Möllmann, Amálie Vytlačilová, Jo-
náš Jakubů, David Dýcka, Adam
Pelouch, Emma Oppitzová, Jiří
Krainer, Elena Dupačová, Filip Češ-
ka, Tomáš Křížek, Lukáš Häckl,
Vojtěch Beran, Dominik Fejgl.

Sobota 5. dubna 2014
Elena Konopásková, Filip Kouřil,
Zdeněk Hermsdörfer, Laura Nyko-
dýmová, Vojtěch Ledecký, Petr
Husnik, Aneta Gallová, Tomáš
Okuliar, Jakub Hojak, Jonáš Sla-
nina, Štěpánka Novotná, Štěpánka
Ottmarová, Valerie Zavadilová,
Filip Pajkrt, Anna Mia Frýda, Mi-
chal Puškár, Jitka Jiroutová, Jonáš
Dražan, Martin Pospíšil, Sofia Šev-
číková, Marek Šída, Adéla Malá,
Dominik Jon, Matěj Opočenský,
Adrián Pešta, Amálie Schneidero-
vá, Štěpán Novák, Antonín Fran-
tišek Ouředník, Jáchym Bartoš,
Ivana Lemfeldová, Eliáš Martinek,
Tereza Voříšková, Marie Vondrá-
ková, Roman Preissler, Bára Lin-
hartová .

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Jiří Endler Foto Miroslav Gorčík Foto Radka Baloghová

Ocenění dárci. Foto Helena Rudolfová
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Povinné očkování psů
Oddělení správy veřejné zeleně oznamuje, že
v níže uvedených termínech se provádí hro-
madné očkování psů proti vzteklině.

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

Termíny očkování:

Pondělí 26. 5. 2014
13.00–14.15 Jižní ul. (Kokonín)
14.30–16.00 Janáčkova ul. (Vrkoslavice) 

Úterý 27. 5. 2014
13.00–13.30 Proseč (hasičská zbrojnice)
13.45–14.15 Proseč (U Tenisu)
14.30–16.00 Paseky (hasičská zbrojnice)

Středa 28. 5. 2014
10.00–12.00 Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
13.15–14.00 Čajkovského (Rýnovice)
14.30–16.00 Mládí (Mšeno)

Čtvrtek 29. 5. 2014
10.00–12.00 Ještědská ul. (MVDr. Baudyš) 
13.00–16.00 Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

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

(kh)

Dotace na čistírny 
odpadních vod 
a kanalizační přípojky

Dne 25. dubna 2014 město vyhlásilo v rámci
Programu podpory výstavby technické infra-
struktury Výzvu pro předkládání žádostí
o dotace na domovní čistírny odpadních vod
a kanalizační přípojky. 

O podporu formou investiční dotace mohou
požádat majitelé rodinných a bytových domů
v katastrálních územích připadajících pro obec
Jablonec nad Nisou. Žadatelé mohou získat 50
procent z celkových způsobilých výdajů, maxi-
málně však 50 tisíc korun na bytovou jednotku.
K tomu si mohou požádat o půjčku na pokrytí
vlastní spoluúčasti na projektu. 

Stejně jako v loňském roce jsou žádosti před-
kládány průběžně po dobu trvání výzvy na od-
dělení dotací Magistrátu města Jablonec nad
Nisou. 

Systém předkládání žádostí je dvoukolový.
Nejdříve žadatel předkládá v prvním kole tzv.
zjednodušenou žádost (projektový záměr),
teprve v případě schválení radou města před-
kládá žádost o dotaci v kole druhém. Potvrzení
o schválení projektového záměru radou města
vydaná v roce 2013 zůstávají v platnosti. Hned

po předložení žádosti o dotaci bude možné
předložit žádost o půjčku na vlastní spoluúčast.
Žádost o půjčku se předkládá na oddělení roz-
počtu odboru ekonomiky. Žádosti o dotaci
a o půjčku v konečné fázi schvaluje zastupitel-
stvo města. 

Doporučujeme všem zájemcům, aby si po-
zorně přečetli zejména znění Výzvy a vzor
Smlouvy o poskytnutí dotace. Veškeré doku-
menty dotačního programu včetně kontaktů
jsou umístěné na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce
Životní situace, Finance. (ih)

Půjčky z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení 
Zastupitelstvo města Jablonec n. N. dne 24.
dubna 2014 schválilo zveřejnění informací
o půjčkách z Fondu na zlepšení úrovně byd-
lení pro rok 2014 (dále FZÚB) na opravy
nebo rekonstrukce nemovitostí na území
města. 

Protože jednání zastupitelstva bylo až po
redakční uzávěrce, o výsledcích hlasování se
informujte na webových stránkách města. 

Půjčka z fondu je určena fyzickým či práv-
nickým osobám, jež mají ve vlastnictví nemovi-

tosti (budovy) se způsobem využití bytový nebo
rodinný dům na území statutárního města Jab-
lonec nad Nisou. Statutární město poskytuje půj-
čky z fondu zpravidla jednou za kalendářní rok.

Informace o druzích poskytovaných půjček
najdete na www.mestojablonec.cz (modul ži-
votní situace – finance – půjčky z FZÚB). Jejich
součástí je i formulář žádosti o půjčku.

Postup při podání žádosti:
Formulář žádosti je k dispozici na vnitřním in-
formačním středisku MMJN nebo v elektronic-
ké podobě na www.mestojablonec.cz. 

Žádost s přílohami je nutné odevzdat nejpo-
zději do pátku 29. srpna 2014 do 12.00 hodin na
MMJN, odbor ekonomiky – oddělení rozpočtu,
kancelář č. 110, Ing. Dana Janoušková, telefon
483 357 238. 

Po tomto termínu nebude možné v žádosti
opravit případné nedostatky ani přijímat další.
Žádosti musí být řádně vyplněné na závazném
formuláři a doložené přílohami. 

Finanční výbor předložené žádosti o půjčky
vyhodnotí a o všech bude rozhodnuto najed-
nou. Materiál s doporučením finančního výbo-
ru bude předložen zastupitelstvu města ke
schválení uzavření smlouvy o půjčce. O výsled-
ku budou všichni žadatelé bezprostředně vyro-
zuměni a vybraní žadatelé budou vyzváni
k uzavření smlouvy o půjčce. (mh)

■ Dotace a půjčky

Hledáme místa přátelská dětem
První „Místo pro děti“ se v Jablonci nad Ni-
sou otevřelo v září 2013 v budově Euro-
centra. Nabízí rodičům bezpečný a klidný
prostor, kde mohou přebalit a nakrmit své
děti. K dispozici je zde pohodlná pohovka,
přebalovací pult a mikrovlnná trouba. 

V rámci prorodinné politiky je záměrem města
mapovat místa, která jsou přátelská dětem
a splňují základní podmínky (možnost vstupu
s kočárkem, dětský koutek, toaletu uzpůsobe-
nou potřebám dětí, akce pro rodiny a další).
Podle počtu získaných bodů v hodnocení kvali-
ty přístupu k dětem mohou restaurace, cuk-
rárny, banky, úřady a další veřejná místa získat
označení „Místo pro děti“ s jednou, dvěma ne-
bo třemi hvězdičkami. Organizace a zařízení,
které se přihlásí do této kampaně, budou zkon-

trolovány, zda splňují kritéria, a poté získají
označení „Místo pro děti“. Na podzim 2014 bu-
dou místa, která toto označení získají, vyhláše-

na a nejlepší zveřejněna. Místo, jež získá nejví-
ce bodů a tudíž splní nejvíce kritérií, bude oce-
něno titulem a odměněno. 

V příštím roce je plánováno vydání mapy, kde
budou „Místa pro děti“ vyznačena. Mapka
poslouží nejen jabloneckým rodinám, ale také
turistům, kteří do Jablonce zavítají, pro lepší
orientaci, kde ve městě je možné najít místa
vhodná pro návštěvu s dětmi.

Více informací včetně kritérií, bodového hod-
nocení a možnosti přihlásit své oblíbené místo,
kam s dětmi rádi chodíte, najdete na www.jab-
loneckarodina.cz, www.mestojablonec.cz, nebo
u koordinátorky prorodinné politiky: Simona
Hušková, 483 357 630.

Hlásit se mohou firmy samotné nebo pro-
střednictvím svých spokojených zákazníků.

(sh)

Foto Graphis
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Evropský parlament
Evropský parlament (dále jen EP) je jedním z orgánů
Evropské unie (dále jen EU). Poslanci EP jsou voleni
přímou volbou jednou za pět let. První volby do EP se
konaly v roce 1979, tehdy samozřejmě bez nás. Par-
lament má (po rozšíření EU na 28 členů) 751 poslan-
ců. Počet zástupců jednoho státu je určen Smlouvou
o Evropském společenství (Maastrichtská smlouva).
Česká republika má v současném volebním období
22 poslanců (9 ODS, 7 ČSSD, 4 KSČM, 2 KDÚ ČSL),
po volbách v roce 2014 jich bude mít 21. Sídlem EP je
Štrasburk (plenární zasedání), ale parlament pracuje
v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lu-
cemburku (sekretariát). 

Kdy k volbám?
Volby do Evropského parlamentu upravuje zákon čís-
lo 62/2003 Sb. Prezident republiky vyhlásil tyto volby
na dny 23.–24. května 2014. V pátek budovu volební
místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin a v sobo-
tu od 8.00 do 14.00 hodin. 

Kam k volbám?
V našem městě nedojde ke změně počtu volebních
okrsků a bude jich vytvořeno 49. Jejich dislokace bu-
de zhruba stejná jako u voleb v říjnu 2013, vyjma
OVK 14, 15, které se vrací zpět do Střední školy ře-
mesel a služeb, Smetanova 66.

Oznámení o době a místě konání voleb a popisu vo-
lebních okrsků bude zveřejněno vylepením na území
města Jablonec nad Nisou a dále bude zveřejněno na in-
ternetových stránkách města (www.mestojablonec.cz),
a to nejpozději 8. května 2014. Stejnou informaci lze
získat i na vnitřním informačním středisku v přízemí
budovy radnice. Občané voliči, kteří mají z úřední
moci trvalý pobyt evidován na radnici (cca 1 300 osob),
se mohou voleb účastnit (pokud nebudou mít volič-
ský průkaz) ve volebním okrsku č. 1 – volební míst-
nost v budově radnice. 

Hlasovací lístky
Magistrát města zajistí zkompletování všech hlasova-
cích lístků a celou sadu doručí každému voliči spo-
lečně s poučením nejpozději v úterý 20. května 2014
do místa jeho trvalého bydliště. Vyzýváme občany,
aby si prověřili, zda mají správně označeny svoje poš-
tovní schránky. Pokud se výjimečně stane, že volič
lístky neobdrží do 20. 5. 2014, může si celou sadu vy-
zvednout denně v pracovní době na vnitřním infor-
mačním středisku v přízemí budovy radnice a v den
voleb i ve volební místnosti. 

Aktivní volební právo – po novele zákona
Volič, který přijde do volební místnosti, je povinen
prokázat komisi svoji totožnost a státní občanství
České republiky. Musí k tomu použít platný občanský
průkaz nebo cestovní pas. 

Specifikem těchto voleb je to, že volič, který se pře-
stěhuje do jiné obce (změní trvalý pobyt) po 13. 4.
2014 (40 dnů před volbami) musí, aby mohl být za-
psán do seznamu voličů ve svém novém bydlišti (ob-
ci) obecnímu úřadu v novém bydlišti doručit nejpoz-
ději do 21. 5. 2014 do 16.00 hod. potvrzení vydané, na
jeho žádost, obecním úřadem v původním bydlišti
o vyškrtnutí ze seznamu voličů.

Volba občana ČR v cizině 
Občan České republiky může hlasovat pro kandidáty
uvedené na kandidátních listinách zaregistrovaných
v České republice pouze na území České republiky.
Volby do EP se na zastupitelských úřadech (v zahra-
ničí) nekonají.

Český občan, který nemá trvalý pobyt na území Čes-
ké republiky, se může účastnit hlasování na území
ČR pouze za předpokladu, že je zapsán ve zvláštním
seznamu voličů vedeném na zastupitelském úřadu
ČR v zahraničí a ten mu na jeho žádost vydá voličský
průkaz. 

Český občan, který má trvalý pobyt na území ČR,
ale je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném
zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, se může
účastnit hlasování na území ČR na základě voličské-
ho průkazu nebo potvrzení o vyškrtnutí voliče ze se-
znamu voličů do 13. 4. 2014 vydaným zastupitelským
úřadem. 

Volby mimo volební místnost
Občan s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou měs-
ta, který bude v den voleb v jablonecké nemocnici,

bude mít své aktivní volební právo VELMI omezené
a takový občan může v nemocnici volit pouze s volič-
ským průkazem nebo jeho trvalý pobyt musí být
v územním obvodu volebního okrsku č. 9.

Do zvláštního seznamu voličů volebního okrsku,
jehož komise navštíví nemocnici, mohou být voliči
s trvalým pobytem mimo Jablonec nad Nisou zapsá-
ni k datu 3. 5. 2014 (20 dní před volbami). Podkladem
bude vyjádření ošetřujících lékařů, zda pacient bude
v den voleb ještě v nemocnici. Osoby s trvalým poby-
tem mimo Jablonec nad Nisou, přijaté do nemocnice
po tomto datu, mohou v nemocnici volit pouze tehdy,
když budou vybaveni voličským průkazem, o který
ale musí požádat na obecním úřadě (v místě svého tr-
valého pobytu) nejpozději do 8. 5. 2014 (15 dní před
volbami). 

Volební komise určitě navštíví s přenosnou schránkou
Dům zvláštního určení Palackého 63-65 a Boženy
Němcové 54, aby zde mohli odvolit ti občané, kteří
o to požádají.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, můžete
požádat Magistrát města v Jablonci nad Nisou e-mai-
lem: reichelova@mestojablonec.cz, tel. č.: 483 357
364 a v den voleb také okrskovou volební komisi o to,
abyste mohli hlasovat doma. Příslušná komise k vám
v takovém případě vyšle své členy s přenosnou vo-
lební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Komise ale může vyjíždět s volební schránkou pouze
na území svého volebního okrsku. 

Voličský průkaz
Zákon o volbách do Evropského parlamentu umož-
ňuje volit i mimo trvalé bydliště na území České re-
publiky. Aby volič mohl uplatnit své aktivní volební
právo v jiné obci v ČR, je nezbytné, aby nejpozději do
8. 5. 2014 do 16.00 hodin písemně požádal o voličský
průkaz. Volič může přijít na magistrát i osobně (v na-
šem městě na oddělení správních agend, Komenské-
ho ul. 8, 2. patro). V ostatních případech zákon vyža-
duje předložení žádosti s úředně ověřeným podpisem
voliče (ověření je osvobozeno od povinnosti hradit
správní poplatek) a jeho doručení do uvedeného data
a hodiny na MMJN. Žádost o vydání voličského prů-
kazu je možno podat i prostřednictvím datové
schránky fyzické osoby = žadatele o vydání voličské-
ho průkazu (datová schránka statutárního města
Jablonec nad Nisou je wufbr2a) nebo mailem opatře-
ným zaručeným elektronickým podpisem doručené
nejpozději do 16,00 hod. dne 8. 5. 2014.

Magistrát města předá voličský průkaz přímo voli-
či nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání volič-
ského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvede-
nou adresu nejdříve 8. 5. 2014. Voličský průkaz o-
pravňuje voliče uplatnit své aktivní volební právo
v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Volební orgány 
Na organizačně technickém zabezpečení voleb se po-
dílí řada volebních orgánů od státní volební komise
přes primátora města, magistrát města až k okrskové
volební komisi. Komise dbá na pořádek ve volební
místnosti, zajišťuje hlasování a sčítá odevzdané hlasy.
Komise jsou složeny přednostně z delegátů volebních
stran a v případě, že tak není dosaženo minimálního
počtu členů okrskových volebních komisí, tak dále
z dobrovolníků jmenovaných primátorem města.

Všem dobrovolníkům – zájemcům o tuto práci za
ochotu pomáhat při technickém zvládnutí voleb dě-
kujeme. 

Výsledky voleb 
Volební výsledky zpracovávají z podkladů okrsko-
vých volebních komisí orgány Českého statistického
úřadu. Český statistický úřad spravuje internetové
stránky www.volby.cz, kde budou výsledky uveřejně-
ny po uplynutí doby stanovené pro uzavření poslední
volební místnosti na území Evropské unie, tj. ve
22 hodin dne 25. 5. 2014. Celkové výsledky voleb do
EP budou vyhlášeny sdělením státní volební komise
ve Sbírce zákonů.

Soudní přezkoumání
Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se
může domáhat ochrany u soudu (Nejvyšší správní
soud ČR) mimo jiné každý občan zapsaný v seznamu
voličů pro volby do EP. Návrh je třeba podat nejpo-
zději do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb státní vo-
lební komisí.

Informace
Za materiálně technické zabezpečení voleb ve městě
odpovídá tajemník magistrátu JUDr. Marek Řeháček.
Připomínky, podněty, návrhy můžete podávat na tele-
fon: 483 357 364 nebo e-mail: reichelova@mestojab-
lonec.cz

Obecné informace k těmto volbám lze také získat
na internetových stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz.

Rozmístění volebních místností 
v Jablonci nad Nisou 

OVK Volební místnosti
1 Magistrát města, Mírové náměstí 19
2 Obchodní akademie, Horní náměstí 15
3 Základní škola, Liberecká 26
4 Základní škola, Liberecká 31
5 Základní škola, ul. 5. května 76
6 Základní škola, ul. 5. května 76
7 Základní škola, ul. 5. května 76
8 Základní škola, Liberecká 26
9 Základní škola, Liberecká 26

10 Základní škola, Liberecká 26
11 Gymnázium, Dr. Randy 13
12 Gymnázium, Dr. Randy 13
13 Gymnázium, Dr. Randy 13
14 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
15 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
16 Gymnázium, U Balvanu 16
17 Gymnázium, U Balvanu 16
18 Základní škola, Pasířská 72
19 Základní škola, Pasířská 72
20 Základní škola, Pasířská 72
21 Gymnázium, U Balvanu 16
22 Základní škola, Pivovarská 15
23 Základní škola, Pivovarská 15
24 Dům zvláštního určení pro seniory, Novoveská 5
25 Základní škola, Na Šumavě 43
26 Základní škola, Na Šumavě 43
27 Základní škola, Na Šumavě 43
28 Základní škola, Na Šumavě 43
29 Domov důchodců, Vítězslava Nezvala 87/14
30 Základní škola, Na Šumavě 43
31 Základní škola, Arbesova 30
32 Základní škola, Arbesova 30
33 Základní škola, Arbesova 30
34 Základní škola, Arbesova 30
35 Základní škola, Arbesova 30
36 Základní škola, Mozartova 24
37 Základní škola, Mozartova 24
38 Základní škola, Mozartova 24
39 Základní škola, Mozartova 24
40 Základní škola, Mozartova 24
41 Základní škola, Pod Vodárnou 10
42 Základní škola, Pod Vodárnou 10
43 Základní škola, Pod Vodárnou 10
44 Základní škola, Janáčkova 42
45 Základní škola, Janáčkova 42
46 Základní škola, Rychnovská 215
47 Základní škola, Rychnovská 215
48 Hasičská zbrojnice, Prosečská ul.
49 Tenisový klub, restaurace U Tenisu 214

JUDr. Marek Řeháček
tajemník magistrátu města

Volby do Evropského parlamentu 23.–24. května 2014
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■ Krátce
Nová linka v Jablonci
Od soboty 31. 5. 2014 se zavádí
nová víkendová rekreační linka
s označením č. 122. Trasa této lin-
ky povede z Jabloneckých Pasek
do oblasti Břízek. Linka bude zku-
šebně v provozu v odpoledních
hodinách (4 páry spojů) od 31. 5.
do 31. 8. 2014. Bližší informace
a jízdní řád budou uveřejněny
v příštím vydání Jabloneckého
měsíčníku.

Sbírka pro hospic
V dubnu byla pro občany Liberec-
kého kraje zahájena putovní ve-
řejná sbírka „Dnes ty, zítra já…“
s podtitulem: HOSPIC SOBĚ. Sbír-
ka je prováděna shromažďováním
příspěvků na bankovním účtu,
zřízeném výhradně pro tento účel
a dvěma pokladničkami, které
jsou putovní v oblasti Liberec-
kého kraje. Přihlásit se v případě
zájmu o jejich umístění ve firmách,
obchodech, městských úřadech
atd. je možné na tel. 734 435 302.
Číslo sbírkového účtu: 717 378 4001/
5500. Aktuální umístění pokladi-
ček najdete na www.hospiczdisla-
vy.cz. Vybrané prostředky budou
použity na vybavení lůžkového
hospice, pomůcek, zařízení a zdra-
votnického materiálu potřebného
k poskytování hospicové paliativ-
ní péče.

Jste spokojeni?
Jak jste spokojení s životem ve
městě? Na tuto a další otázky od-
poví dotazníkové šetření, které
prostřednictvím CI2, o. p. s., orga-
nizuje až do poloviny května ma-
gistrát. Označení tazatelé budou
na ulicích i v domácnostech oslo-
vovat Jablonečany a vyplňovat
s nimi dotazník. Výsledky šetření
poslouží pro efektivnější řízení
města a jako podklad pro připra-
vovanou studii o kvalitě života ve
městě „Žiju tu rád“. 

Závody mladých zdravotníků
Krajské kolo zdravotně výchovné
soutěže „Helpíkův pohár“ se usku-
teční ve středu 14. května v okolí
jablonecké přehrady. Na trase
dlouhé 2 km bude pět stanovišť,
kde děti z 5. tříd splní úkoly z ob-
lasti zdravovědy a první pomoci.
„Soutěž Helpíkův pohár zapadá
do konceptu přípravy dětí na mi-
mořádné situace, ve kterých ně-
kdo potřebuje pomoci. Město Hel-
píka podporuje stejně jako Hlídky
mladých zdravotníků, které orga-
nizuje Červený kříž 21. května na
Mírovém náměstí,“ sdělil primá-
tor Petr Beitl.

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Prodej bytů v objektech Liberecká 23, 25
Zastupitelé schválili prodej dalších dvou objektů
s městskými byty – Liberecká 23, 25 a Na Vršku 10.
Současní nájemníci vytvořili družstva a na účet
města složili kupní cenu. 

Za objekty Liberecká 23, 25 uhradili 9 257 610 Kč
a za objekt Na Vršku 10 družstvo zaplatilo 18 661 845 Kč.
Z původních 312 bytů určených k prodeji se tak měs-
tu podařilo prodat již více než polovinu.

Město nabídlo k prodeji 14 objektů se 312 byty.
V současné době zbývá prodat 137 v sedmi objektech.
„V roce 2012 jsme upravili Metodiku prodeje bytů tak,
aby ceny byly pro nájemníky příznivější. Kupní cena
bytu byla stanovena podle znaleckého posudku krát
koeficient 0,5,“ připomíná náměstek Miloš Vele. 

„Nájemci bytů v objektech Podhorská 16a, 18; Pod-
zimní 54 a Skelná 12 již založili bytová družstva a jed-
nají s peněžními ústavy o poskytnutí úvěru na koupi
objektů,“ informuje vedoucí majetkoprávního odděle-
ní Libuše Pavízová. 

Hromadná připomínka k záchraně lázní
Trojice žen, lékařka Jana Nosková, právnička Erna
Machová a Johanna Pauli, podala hromadnou při-
pomínku k záchraně městských lázní. Navrhují
tam vybudovat rehabilitační centrum pro seniory. 

„Podobný podnikatelský záměr by měl realizovat
spíše soukromý investor, nikoliv město. Navíc nabíd-
ka lázeňských či wellness služeb je v Jablonci poměr-
ně bohatá,“ reaguje náměstek primátora Petr Vobořil. 

Hromadná připomínka „Revitalizace bývalých jab-
loneckých městských lázní – aneb Proč dokázalo roku
2005 Nové Město pod Smrkem obnovit své městské
lázně od R. Hemmricha z roku 1910? A Jablonec do-
sud ne?“ obsahuje 19 podpisových archů s 305 podpi-
sy a záměr projektu na záchranu lázní Kardioklubu
Jablonec nad Nisou. 

Autorky poukazují na to, že počet seniorů nad 65 let
se rychle zvyšuje a Jablonec nemá dostatečnou kapa-
citu pro jejich rehabilitaci ve specifickém zařízení.
Podle nich právě městské lázně splňují většinu kritérií
pro podobné centrum – skvělá dopravní dostupnost
i dostatečné parkoviště v blízkosti, možnost obnovy
bazénu s mělkou hloubkou pro cvičení i kondiční pla-
vání, dostatek prostoru pro balneoprovoz včetně pra-
covišť pro speciální služby. 

Zastupitelé vzali hromadnou připomínku na vědo-
mí s tím, že objekt městských lázní má ve městě své
místo. I proto byla budova zařazena mezi projekty, jež
by měly být financovány v rámci Integrovaného plánu
rozvoje území Liberec – Jablonce, který se v součas-
né době v obou městech připravuje. 

Rozvoj by se zastavil v roce 1966 
Osadní výbor Proseč žádal opakovaně zastupitele,
aby přehodnotili 45. změnu územního plánu a aby
náměstek Petr Vobořil předložil novou změnu
změny č. 45.

Dále osadní výbor požaduje zpracovat regulační
plán Proseče nad Nisou a stanovit opatření na podpo-
ru ochrany chřástala polního. Argumentuje tím, že
město rozhodlo o pořízení nového ÚP před zpracová-
ním dílčích územních studií či regulačních plánů,
a proto se území Horní Proseče nehodnotilo z pohle-
du ochrany přírody a krajiny a vlivu na krajinný ráz
jako územní celek. 

„Kdybychom promarnili pětiletou lhůtu pro poříze-
ní nové územně plánovací dokumentace, pozbyl by
platnost stávající ÚP a platily by hranice zastavěné
části obce z roku 1966, což by ohrozilo další rozvoj
města,“ vysvětluje náměstek Petr Vobořil.

Ze sídliště Mšeno ulicí Mládí
Osadní výbor Mšeno podal námět k otevření výjez-
du ze spodní části ulice Mládí přímo na ulici Pa-
lackého. Byl prvním z připravené řady. 

Proti podnětu mšenského výboru nic nenamítalo
oddělení správy komunikací jabloneckého magistrá-
tu, jen připomnělo, že ulice Palackého je v majetku
Libereckého kraje. Podle podnětu OV Mšeno se otev-
ře nyní slepá ulice Mládí obklopená parkovištěm pří-
mo do ulice Palackého. Úpravou se přeruší průběžný
chodník na pravé straně ulice směrem na Janov.
Výbor navrhuje také zachovat stále zimní jednosměr-
nou úpravu ulice U Kostela, která umožňuje zvýšit ka-
pacitu parkovacích míst o 12–15. 

„V současné době je problematická letní a zimní
údržba celého sídliště Mšeno. Výjezd spodní částí uli-
ce Mládí na ulici Palackého by tomuto problému vý-
razně pomohl. V této lokalitě na komunikacích do-
chází každoročně k dopravním kolizím,“ říká vedoucí
oddělení správy komunikací Pavel Kozák. 

Předseda Osadního výboru Kokonín Vladislav Šikola v rozhovoru se zastupiteli. Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 5. /čtvrtek/
14.30 /R/ RIO 2 (2D/D) /RP/
17.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA (3D/D)

17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ DIVERGENCE
20.00 /J/ LIV & INGMAR (FK)

2. 5. /pátek/
17.00 /R/ DIVERGENCE
17.30 /J/ LÁSKA, SOUDRUHU
20.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2

(3D/D)
20.00 /J/ GRANDHOTEL

BUDAPEŠŤ (FK)

3. 5. /sobota/
14.30 /R/ RIO 2 (3D/D) /RP/
17.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2

(2D/D)
18.00 /J/ CESTA DO ŠKOLY (FK)
20.00 /R/ DIVERGENCE
20.00 /J/ LÁSKA, SOUDRUHU

4. 5. /neděle/
14.30 /R/ RIO 2 (2D/D) /RP/
17.00 /R/ DIVERGENCE
17.30 /J/ BELLA A SEBASTIÁN /RP/
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA (2D/T)

20.00 /J/ 12 LET V ŘETĚZECH (FK)

5. 5. /pondělí/
17.00 /R/ NOE (3D/D)
18.00 /J/ CESTA DO ŠKOLY (FK)
20.00 /R/ DOUPĚ
20.00 /J/ FAIR PLAY

6. 5. /úterý/
17.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2

(2D/D)
17.30 /J/ TRABANTEM AŽ

NA KONEC SVĚTA (FK)
20.00 /R/ DOUPĚ
20.00 /J/ ONA

7. 5. /středa/
17.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2

(3D/D)
17.30 /J/ PŘEŽIJÍ JEN MILENCI (FK)
20.00 /R/ DIVERGENCE
20.00 /J/ DLOUHÁ CESTA DOLŮ (FK)

8. 5. /čtvrtek/
15.00 /R/ MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ

ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ (3D/D) /RP/

17.00 /R/ DIVERGENCE
17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ JEDNA ZA VŠECHNY
20.00 /J/ NÁSLEDKY LÁSKY (FK)

9. 5. /pátek/
17.00 /R/ DIVERGENCE
17.30 /J/ DVOJNÍK (FK)
20.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2

(2D/D)
20.00 /J/ RANHOJIČ (FK)

10. 5. /sobota/
13.30 /R/ MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ

ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ (3D/D) /RP/

15.30 /R/ CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA (2D/D)

17.30 /J/ FAIR PLAY
18.45 /R/ LA CENERENTOLA

(POPELKA)
Přímý přenos z MET NY

20.00 /J/ RANHOJIČ (FK)

11. 5. /neděle/
14.30 /R/ RIO 2 (2D/D) /RP/
16.00 /J/ DO POHÁDKY

ZA ZVÍŘÁTKY 2
17.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2

(3D/D)
17.30 /J/ GRANDHOTEL

BUDAPEŠŤ (FK)
20.00 /R/ DIVERGENCE
20.00 /J/ TRABANTEM AŽ

NA KONEC SVĚTA (FK)

12. 5. /pondělí/
17.00 /R/ DIVERGENCE
18.00 /J/ EUGÉNIOVÉ (FK)
20.00 /R/ NOE (3D/D)
20.00 /J/ ONA

13. 5. /úterý/
17.30 /R/ JEDNA ZA VŠECHNY
17.30 /J/ DETEKTIV DOWN (FK)
20.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:

NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA (3D/D)

20.00 /J/ PŘEŽIJÍ JEN MILENCI (FK)

14. 5. /středa/
14.30 /R/ NOE (2D/D)

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ JEDNA ZA VŠECHNY
17.30 /J/ LÁSKA, SOUDRUHU
20.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2

(2D/T)
20.00 /J/ NASLEPO

Tajné dramaturgické přek-
vapení! Vstupné dobrovolné!

(Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ)

15. 5. /čtvrtek/
17.00 /J/ RANHOJIČ (FK)
17.30 /R/ VIOLETTA – KONCERT
20.00 /R/ GODZILLA (2D/T)
20.00 /J/ TY, KTERÝ ŽIJEŠ (FK)

16. 5. /pátek/
17.30 /R/ VIOLETTA – KONCERT
18.00 /J/ OLGA (FK)
20.00 /R/ GODZILLA (3D/T)
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA
A ZMIZEL

17. 5. /sobota/
14.30 /R/ ROZDÁVÁME FILMOVÉ

PLAKÁTY V PRŮBĚHU
CELÉHO ODPOLEDNE
V KINĚ RADNICE! 

Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ
15.00 /R/ HURÁ DO PRAVĚKU!

(2D/D) /RP/
17.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2

(3D/D)
18.00 /J/ OLGA (FK)
20.00 /R/ GODZILLA (3D/T)
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA
A ZMIZEL

18. 5. /neděle/
14.30 /R/ RIO 2 (3D/D) /RP/
17.00 /R/ DIVERGENCE
17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ GODZILLA (2D/T)
20.00 /J/ RANHOJIČ (FK)

19. 5. /pondělí/
18.00 /R/ VERNISÁŽ MATURITNÍCH

PRACÍ SUPŠ a VOŠ
JABLONEC N. N.

18.00 /J/ OLGA (FK)

19.00 /R/ BANKSY – EXIT
THROUGH THE GIFT
SHOP

Vstup VOLNÝ do naplnění kapacity sálu!
20.00 /J/ DETEKTIV DOWN (FK)

20. 5. /úterý/
10.00 /R/ 10 PRAVIDEL JAK SBALIT

HOLKU
Projekce (nejen) pro seniory

17.00 /R/ CAPTAIN AMERICA:
NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA (3D/D)

17.30 /J/ FAIR PLAY
20.00 /R/ GODZILLA (2D/T)
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

21. 5. /středa/
17.00 /R/ AMAZING SPIDER-MAN 2

(2D/D)
17.30 /J/ GRANDHOTEL

BUDAPEŠŤ (FK)
20.00 /R/ GODZILLA (3D/T)
20.00 /J/ ISHORTS – PLENKY,

DŮCHOD, PUBERTA

22. 5. /čtvrtek/
17.00 /J/ RANHOJIČ (FK)
17.30 /R/ BONY A KLID 2
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (2D/T)
20.00 /J/ JAKO BYCH TAM NEBYLA

(FK)

23. 5. /pátek/
17.00 /R/ GODZILLA (3D/T)
18.00 /J/ OLGA (FK)
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ MINU-

LOST (3D/D)
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

24. 5. /sobota/
14.30 /R/ RIO 2 (2D/D) /RP/
17.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (3D/D)
17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ BONY A KLID 2
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

25. 5. /neděle/
15.00 /R/ KHUMBA (3D/D) /RP/
16.00 /J/ KOUZELNÝ DĚDEČEK
17.30 /R/ BONY A KLID 2
17.30 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (2D/T)
20.00 /J/ OLGA (FK)

26. 5. /pondělí/
17.30 /R/ BONY A KLID 2
18.00 /J/ HUSÍ KŮŽE –

ZIMOMRIAVKY (FK)
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (3D/D)
20.00 /J/ DVOJNÍK (FK)

27. 5. /úterý/
17.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (3D/D)
20.00 /R/ BONY A KLID 2
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

28. 5. /středa/
17.15 /R/ GODZILLA (2D/T)
17.15 /J/ BLÍZKO OD SEBE (FK)
20.00 /R/ BONY A KLID 2
20.00 /J/ OLGA (FK)

29. 5. /čtvrtek/
17.00 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (2D/D) /RP/
17.30 /J/ TRABANTEM AŽ NA

KONEC SVĚTA (FK)
20.00 /R/ X-MEN: BUDOUCÍ

MINULOST (3D/D)
20.00 /J/ AŤ ŽIJE SVOBODA! (FK)

30. 5. /pátek/
17.30 /R/ SOUSEDI
18.00 /J/ WTF (FK)
20.00 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (3D/D) /RP/
20.00 /J/ RANHOJIČ (FK)

31. 5. /sobota/
14.30 /R/ KHUMBA (2D/D) /RP/
17.00 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (3D/D) /RP/
18.00 /J/ WTF (FK)
20.00 /R/ SOUSEDI
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

1. 6. /neděle/
14.30 /R/ NEUVĚŘITELNÁ

DOBRODRUŽSTVÍ TADA
STONESE (3D/D)

MDD – Volné vstupenky k dispozici na
pokladně do naplnění kapacity sálu!
17.00 /R/ ZLOBA – KRÁLOVNA

ČERNÉ MAGIE (2D/D) /RP/
17.30 /J/ POJEDEME K MOŘI
20.00 /R/ GODZILLA (3D/T)
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL

Vysvětlivky zkratek (pokud existuje ví-
ce verzí filmu):
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma. 
Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz nebo
www.jabloneckarodina.cz

Změna programu vyhrazena – sledujte
naše webové stránky 
WWW.KINAJABLONEC.CZ

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

Prodej vstupenek v pokladně divadla
nebo na www.evstupenka.cz

5.–11. 5. /pondělí–neděle/ 
10.00–18.00 hodin
KATASTROFY LIDSKÉHO TĚLA
Výstava voskových figurín. 
Panoptikum voskových figurín
lidských anomálií, které inspirovaly
tvůrce filmových hororů. Unikátní
výstava, jež je nezvratným důkazem
o tom, jak krutě si příroda dokázala
pohrát s lidskou bytostí.

12. 5. /pondělí/ 19.00 hodin
TRAMVAJ DO STANICE TOUHA
Divadlo Pod Palmovkou 
Strhující drama vášní a tužeb, které se
dotýká i těch nejskrytějších oblastí
lidských duší. Hrají: Z. Slavíková,
M. Stránský j. h., K. Issová j. h., I. Jiřík,
O. Kavan a další. Činohra, skupina DB.

20. 5. /úterý/ 19.00 hodin 
JISTĚ, PANE PREMIÉRE
Divadlo Bez zábradlí
Satira ostrá jako žiletka, plná vtipných

Přenosy z Metropolitní opery 2014–15

5. 5. /pondělí/ 8.00 hodin – kino Radnice
V pondělí 5. května v 8.00 hodin odstartuje v kině Radnice v Jablonci
nad Nisou předprodej vstupenek na další sezónu přímých přenosů
z Metropolitní opery v New Yorku. Jednotlivé vstupenky pak bude
možno zakoupit již v den posledního přenosu sezony aktuální – tedy
od soboty 10. května 2014 před přenosem Rossiniho Popelky.
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situací a přívalových hlášek, kde jde
o jedno – o politiku. 
Hrají: K. Heřmánek, J. Carda,
P. Pospíchal, D. Morávková,
St. Zindulka, K. Heřmánek ml. 
Činohra, skupina DA.

21. 5. /středa/ 19.00 hodin
GIACOMO PUCCINI, TOSCA
Účinkují: sólisté, sbor, balet a orchestr
Severočeského divadla Ústí nad
Labem. Dramatická opera, jejíž děj se
odehrává v Římě roku 1800. 
Opera, skupina ND.

25. 5. /neděle/ 15.00 hodin
HURVÍNKOVA NEBESÍČKA
Divadlo Spejbla a Hurvínka
Pohádkový příběh, který začíná
ve chvíli, kdy se Hurvínek rozhodne
naučit Žeryka mluvit lidskou řečí.
Pohádka, skupina RD.

28. 5. /středa/ 17.00 hodin
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
DPS Vrabčáci, přehlídka DPS
Libereckého kraje společně s hosty
z Plzně DPS Javořičky.
Akce se připojuje k Týdnu uměleckého
vzdělávání a amatérské tvorby.
Za finanční podpory statutárního města 
Jablonec nad Nisou. Hudba. 

29. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin 
JULIE SVĚCENÁ – housle
VÁCLAV MÁCHA – klavír
Koncert Julie Svěcené (1994), studentky
Pražské konzervatoře a komorní
hráčky Daniely Vlachové a klavíristy
Václava Máchy, absolventa Hudební
školy hl. města Prahy. 
Hudba, skupina H. 

31. 5. /sobota/ 17.00 hodin
SVĚT TANCE
Taneční a pohybové studio
Magdaléna, o. s. Rychnov n. N.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
17. 4.–27. 5. 2014
FOTOKLUB BALVAN 
– pět let úspěšné činnosti.

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, www.jablonec.com,
tel.: 483 356 201
Otevřeno: TIC, památník:
pondělí–pátek 9.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin

Památník
31. 5. /sobota/ 16.00–22.00 hodin
MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM 
Motto – Po stopách letokruhů.
17.30 hodin: loutková pohádka
O korálkové princezně – jablonecký
spolek Veselé Loutky 
18.30 a 20.30 hodin: přednášky –
Dendrochronologie aneb Datování
staveb pomocí letokruhů. Přednáší
dokumentátor NPÚ Ivan Peřina.
Během akce je možno shlédnout práce
žáků a studentů ZŠ a SŠ na téma
„Kramářská píseň“, studenti Gymnázia
Dr. Randy vystaví své práce s motivem
dřevo a letokruhy.

29. 5. /čtvrtek/ 12.00–15.00 hodin
SOUTĚŽ NA TÉMA „KRAMÁŘSKÁ
PÍSEŇ“
Přehlídka vlastní výtvarné a zpívané
tvorby žáků a studentů základních
a středních škol v Jablonci. 
nám. Dr. Farského – prostor před
Eurocentrem, za nepříznivého počasí
v kostele sv. Anny.

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
tel.: 483 356 202

Otevřeno: úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin. 

do 24. 5.
HEINRICH LAUTERBACH
/1893–1973/
Architekt vratislavského modernismu,
tvůrce slavných jabloneckých vil.
Výstava připravena ve spolupráci
s Muzeem architektury ve Vratislavi.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com 
Výstavy v kostele jsou přístupné po
dohodě v informačním centru (v Domě
Jany a Josefa V. Scheybalových) naproti
kostelu v době: po–pá 10.00–12.00
a 13.00–16.00, so 10.00–12.00.

VÝSTAVA
do 10. 5.
ZNIČENÉ ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY
SEVERNÍCH ČECH 1938–1989
Výstava mapuje osudy židovských
památek v severních Čechách
a v Jablonci nad Nisou. Připravilo
občanské sdružení Společnost pro
obnovu památek Úštecka v r. 2013
ve spolupráci s JKIC.

19. 5.–21. 6. 
KDYŽ BARVY HRAJÍ
Výstava výtvarného oboru ZUŠ
v Jablonci nad Nisou. 
Vernisáž 19. 5. o přestávce koncertu
sboru Iuventus, gaude!

19. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
ZAHRAJTE TU MOU
Slavnostní zahájení hudební sezóny
2014 u sv. Anny s velkým koncertním
sborem Iuventus, gaude! Akce je
součástí Týdne v rytmu ZUŠ a Roku
české hudby.

21. 5. /středa/ 17.00 hodin
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Pásmo hudby ze známých filmových
pohádek. Hraje Jablonecký komorní
orchestr ZUŠ pod vedením Luboše
Lachmana.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

24. 5. /sobota/ 17.00 hodin
DVA + 1
První přátelské setkání chrámových
sborů. Schola od 3 A Liberec – vedoucí
Zdeněk Glaser, Chrámový sbor při
kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad
Labem – vedoucí Petr Bajer, Schola
od Nejsvětějšího Srdce Jablonec n. N. 
– řídí Tomáš Pospíšil.

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1

10. 5. /sobota/ 6.00–8.00 hodin
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Navazuje na tradici založenou v roce
1983 v Birminghamu. 
Sraz je ve Mšeně v 6.00 hodin na hrázi
mezi druhou a třetí přehradou,
ornitologickou vycházku bude povede
Ladislav Jasso. 
Dalekohledy k zapůjčení. 

15. 5. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN RODINY 
Ekocentrum se připojí k části
programu a zaměří se na zvuky přírody,
zvířat a ukázku hudebních nástrojů,
které si děti budou moci vyzkoušet. 

16.–22. 5. /pátek–čtvrtek/ 
9.00–15.00 hodin
22. 5. /pátek/ do 18.00 hodin
MY JSME MUZIKANTI
Doprovodný program v prostorách
ekocentra k výstavě výtvarných prací
dětí, žáků a studentů jabloneckých MŠ,
ZŠ a SŠ, DDM Vikýř a ZUŠ
s tematickou soutěží.
Výstava probíhá ve výstavním pavilonu
v Eurocentru. 
Program: výtvarné a praktické aktivity
– možnost vyzkoušení hudebních
nástrojů, hádání zvuků a hlasů zvířat,
krátké zvukové a hudební hry. 

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

2. 5. /pátek/ 20.00 hodin
A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Taneční večer s velkým swingovým
Orchestrem Rudy Janovského.

13. 5. /úterý/ 9.00 a 10.30 hodin 
DIVADELNÍ SPOLEK LOKVAR:
ČESKÝ HONZA
Loutková pohádka, která začíná na
peci a končí královskou svatbou.
Představení je určeno dětem od 3 let.

13. 5. /úterý/ 16.00 hodin 
KYTIČKA PÍSNIČEK
11. ročník přehlídky dětských
pěveckých sborů při mateřských
školách v Libereckém kraji.
Vystoupí sbory Skřivánek, Berušky,
Notička, Jablíčko, Pastelky a Sluníčko. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

13. 5. /úterý/ 17.00 hodin
SETKÁNÍ S OBČANY
Tradiční veřejné setkání občanů
s vedením města a odborníky z řad
úředníků města. 
Diskuse nad aktuálními tématy. 
Malý sál

15. 5. /čtvrtek/ 20.00 hodin
TOMÁŠ KLUS A JEHO CÍLOVÁ
SKUPINA: PROMĚNAMĚ TOUR
Představení je vyprodané.

15. 5. /čtvrtek/
DEN RODINY
Prezentace městských organizací,
neziskové sféry a dalších subjektů,
které nabízejí služby jabloneckým
rodinám. Doprovodný program pro děti
a jejich rodiče:
10.00–12.00 hodin
Soutěže, výtvarné dílničky a další
zábavné aktivity
14.00–17.00 hodin
Interaktivní program Drum show,
taneční Klub Xtream, studio Image,
taneční škola X-Dance, taneční
skupina Jatak, moderuje Lukáš
Frydrych
Pořádá statutární město Jablonec n. N.
ve spolupráci se ZUŠ Jablonec n.N.,
DDM Vikýř a Eurocentrem. 
Mírové nám.

18. 5. /neděle/ 14.00 hodin
KRKONOŠSKÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

20. 5. /úterý/ 13.00–17.00 hodin
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
V celoodpoledním programu vystoupí
klavíristé a další žáci ZUŠ. Akci pořádá
ZUŠ Jablonec n. N. v rámci Roku
české hudby, nám. Dr. Farského.

VÝSTAVY
7. 5.–27. 6. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
OBSCURA / FOTOGRAFIE
Sdružení amatérských fotografů
OBSCURA fotoklub Liberec představí
témata, kterými se zabývali v minulém
čase nebo na kterých pracují průběžně.
Vernisáž: středa 7. 5. v 17.00 hodin.

16.–17. 5. a 19.–22. 5.
Výstavní pavilon, zdarma, 
všední dny 9.00–17.00 hodin, sobota
10.00–13.00 hodin, neděle zavřeno.
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
17. ročník výstavy prací žáků s studentů,
letos na téma „My jsme muzikanti“.
Slavnostní zahájení výstavy: 
16. 5. /pátek/ 10.00 hodin. 
Aukce: 22. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin.
Výtěžek aukce bude věnován dětskému
oddělení Nemocnice v Jablonci n. N.
Během akce bude ve všední dny
otevřeno Ekocentrum, které připravilo
řadu aktivit. Akce pořádá statutární
město Jablonec n. N. v rámci Týdne
rodiny.

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

5. 5. /pondělí/ 10.00 hodin
ROK ČESKÉ HUDBY 
– BAROKO AŽ 20. STOLETÍ I
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 5. /úterý/ 14.00 hodin
MADEIRA
Pravidelné promítání.

6. 5. /úterý/ 17.00 hodin
HVĚZDÁRNY NA SEVERU ČECH 
Astronomické okénko 
Martina Gembece věnované 
40. výročí turnovské hvězdárny.

Kytička písniček 

13. 5. /úterý/ 16.00 hodin – Eurocentrum
Jedenáctý ročník přehlídky dětských pěveckých sborů mateřských
škol Libereckého kraje se koná pod záštitou a za finanční účastí Aleny
Losové, diplomované umělkyně z Libereckého kraje. Představí se sbor
Beruška z Liberce a jablonecké sbory Jablíčko, Notička, Pastelky,
Sluníčko a Skřivánek. Moderátory odpoledne budou zpěváčci z DPS
Skřivánek Anička Kohoutková a Dominik Pokorný.
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13. 5. /úterý/ 10.30 hodin
POPELKA ANEB BETTINA ČTE
DĚTEM
Pohádkové čtení v německém jazyce
s rodilou mluvčí Bettinou Jungnickel
pro rodiče s dětmi.

13. 5. /úterý/ 17.00 hodin
KOMUNÁLNÍ SYMBOLIKA MĚST
A OBCÍ JABLONECKA
Drahá, dokonale zbytná záležitost,
nebo emotivní a funkční prvek k sepětí
s regionem? Přednáška Jana Kašpara,
ředitele SOkA Jablonec n. N.

14. 5. /středa/ 16.30 hodin
ČEŠI A NĚMCI ZA
PROTEKTORÁTU A PO NĚM
Beseda s ředitelem nakladatelství
Academia Jiřím Padevětem nad knihou
Průvodce protektorátní Prahou.

14. 5. /středa/ 19.00 hodin
NOC LITERATURY 2014
Veřejná čtení textů současných autorů
o lásce a mezilidských vztazích.

20. 5. /úterý/ 14.00 hodin
PODIVUHODNÉ HORY
Promítání z cyklu Divy australských
národních parků.

20. 5. /úterý/ 17.00 hodin
KRÁSY NEŽIVÉ PŘÍRODY
V PODJEŠTĚDÍ
Svoji knihu představí popularizátor
fyzické geografie a geoekologie
Dominik Rubáš.

27. 5. /úterý/ 17.00 hodin
PROMĚNA ROLE ZOOLOGICKÉ
ZAHRADY NA POZADÍ JEJÍ
TÉMĚŘ STOLETÉ HISTORIE
Přednáší Ivan Langr, vedoucí oddělení
marketingu a tiskový mluvčí ZOO
Liberec.

29. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
HOLDUJ TANCI POHYBU...
Vyhlášení výsledků 6. ročníku
fotografické soutěže. Záštitu nad
soutěží převzal Fotoklub Balvan
Jablonec nad Nisou. V programu
vystoupí Jan Krajník a Martin Gorčík.

Nová poznávací soutěž!
ZÁKOUTÍ JIZERSKÝCH HOR
Pokračujeme v luštitelských soutěžích
O ZLATOU MAKOVICI 
a ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE
LOVCI PEREL 2014
Celoroční hra na podporu čtenářské
gramotnosti dětí a mládeže.

VÝSTAVY
MĚSTO
Své fotografie v prostoru schodiště
představuje Ladislav Mrňa.
UČITEL A KNIHOVNÍK 
JULIUS STREIT (1884–1966)
Výstava ke 130. výročí narození
ředitele jablonecké městské knihovny.

Ve čtvrtek 15. května máte již poslední
možnost zaslat své příspěvky do
našeho 6. ročníku fotografické soutěže
HOLDUJ TANCI POHYBU... Příspěvky
v elektronické podobě zasílejte 
na soutez@knihovna.mestojablonec.cz

■ ZUŠ
Podhorská 47, Jablonec n. N.,
tel.: 488 880 300, www.zusjbc.cz

5. 5. /ponděl/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT 
Koncertní sál.

26. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál.

ROK ČESKÉ HUDBY
7. 5. /středa/ 16.00 hodin
KONCERT SPS JANÁČEK
Mírové náměstí.

14. 5. /středa/ 16.00 hodin
KONCERT MALÉHO DECHOVÉHO
ORCHESTRU
Mírové náměstí.

19. 5. /pondělí/ 14.00 hodin
KONCERT JABLONECKÉHO
KLARINETOVÉHO KVARTETA
Mírové náměstí.

20. 5. /úterý/ 13.00 hodin
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
Nám. Dr. Farského.

22. 5. /čtvrtek/ 10.00 hodin
ZUŠ DĚTEM
Představení pohádky O šípkové
Růžence pro děti z mateřských škol.
Mírové náměstí.

22. 5. /čtvrtek/ 13.00 hodin
SHOW ZUŠ
Mírové náměstí.

28. 5. /středa/ 16.00 hodin
KONCERT HUDEBNÍCH SKUPIN
ZE ZUŠ JIČÍN
V hodinovém programu vystoupí
kapely The Rolling Students a After
Past ze ZUŠ Jičín. Mírové náměstí.

26.–30. 5. /pondělí–pátek/
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2014–15

HUDEBNÍ OBOR
26.–29. 5. /pondělí až čtvrtek/ 
14.00–17.00 hodin
Budova ZUŠ, Horní náměstí, 
Jablonec n. N. 

30. 5. /pátek/ 13.00–16.00 hodin
Budova ZUŠ ve Mšeně (ZŠ Mozartova)

5.–7. 5. /pondělí až středa/
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V HUDEBNÍ NAUCE
Budova ZUŠ, Horní náměstí 1,
Jablonec n. N.

TANEČNÍ OBOR
26. a 27. 5. /pondělí a úterý/
14.00–17.00 hodin
Budova ZUŠ, Horní náměstí 1,
Jablonec n. N.

VÝTVARNÝ OBOR
26. a 27. 5. /pondělí a úterý/ 
15.00–17. 00 hodin
Budova knihovny v Rychnově.
Pozor! Zápis do výtvarného oboru se
v ZUŠ na Horním náměstí
z kapacitních důvodů nekoná!

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

PŘÍPRAVNÉ SBORY 
IUVENTUS, GAUDE!
28. a 29. 5. /středa a čtvrtek/ 
14.00–18.00 hodin
Budova ZUŠ, Horní náměstí 1,
Jablonec n. N.

K zápisu se mohou dostavit děti od 5 let

PŘÍPRAVKA PRO NEJMENŠÍ
28. a 29. 5. /středa a čtvrtek/ 
14.00–18.00 hodin
V budově ZUŠ, Horní náměstí 1,
Jablonec n. N. Určeno dětem od 3 let!

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

Každý všední den (mimo svátků)
SPORTOVÁNÍ S KINECTEM
14.00–16.00 hodin
v ICM v Eurocentru nabídka sportů na
Xboxu.

2.–4. 5. /pátek–neděle/
POBYTOVÉ PÁLENÍ ČARODĚJNIC
ubytování v pensionu, all inclusive
táborové stravování, program pro děti
i dospělé přes den i v noci. 

10. 5. /sobota/ 7.30–15.00 hodin
SETKÁNÍ MLÁDEŽE
LIBERECKÉHO KRAJE
Veřejná soutěž lodních modelářů
na Novoveském koupališti, akce se
koná ve spolupráci s KLOM ADMIRAL. 

11. 5. /neděle/
PRAŽSKÝ MARATON
Pojeďte s námi do Prahy na maratón.
Závod pro rodiny i jednotlivce je sou-
částí maratónského dění. Cena 150 Kč
(zahrnuje dopravu a startovné).

12. 5. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
PRACOVNÍ PONDĚLÍ
Jste bez práce? Nevíte, jak to funguje
na ÚP, hledáte brigádu? Přijďte
na Pracovní pondělí do ICM
do Eurocentra. Zde se dozvíte, jak
postupovat. Vstupné volné.

15. 5. /čtvrtek/
DEN RODINY
Účast a dílnička na akci na Mírovém
náměstí.

19. 5. /pondělí/ 15.00–18.00 hodin
VIKÝŘ AKADEMIE
Prezentace kroužků a činností DDM
Vikýř na Mírovém náměstí

22. 5. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
ZAHRADNÍ VÝTVARNÁ SLAVNOST
Výroba dekorativních květin, rodinné
leporelo, obraz, určeno celé rodině.
Cena 50 Kč. Přihlášky a informace
do 16. 5.

25. 5. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
DISKOTÉKA VE WOKU
Dětská diskotéka s tanečními soutěžemi,
výtvarnou chvilkou. Cena 20 Kč.

26.–30. 5. /pondělí–pátek/
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE VIKÝŘI
Veřejná prezentace činnosti
jednotlivých kroužků.

30. 5. /pátek/ 12.00–18.00 hodin
JABLONECKÁ ŠESTIHODINOVKA
Cyklistický vytrvalostní závod pro
školní družstva a jednotlivce, věkové
kategorie: 8–15 (I. stupeň ZŠ); 12–15
(II. stupeň ZŠ); 15–18 (SŠ); jednotlivci
15–18 (SŠ).

30. 5.–1. 6. /pátek–neděle/
BYE BYE VÍKEND
Loučení se s kroužkovou činností
a oslava nadcházejících prázdnin.
Tradiční a netradiční sporty, hry
a soutěže v sále i venku, chybět nebude
táborák. Věk účastníků: 7–15 let. 

2. 6. /pondělí/ 9.00–13.00 hodin
DEN DĚTÍ S VIKÝŘEM
Oslavy svátku dětí pro MŠ a ZŠ.

PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ AKCE
5. a 19. 5. /pondělí/ 18.00–19.00 hodin
CVIČENÍ V ICM
Společné cvičení a posilování, s sebou
si vezměte cvičební podložku a ručník.
Cena 20 Kč.

6. a 20. 5. /úterý/ 8.30–10.00 hodin
INDIÁNSKÝ BĚH PRO ŽENY
Nebaví vás běhat samotnou? Začněte
běhat s námi. Start u hráze u plaveckého
bazénu. Vstupným je jakýkoliv modrý
doplněk či oblečení. 

7., 14., 21. a 28. 5. /středa/ 
9.00–13.00 hodin
VÝLETOVÁNÍ
Akce určená pro rodiče s dětmi na
mateřské dovolené. Každý týden je
připraven výlet do okolí.

13. a 27. 5. /úterý/ 9.00–10.30 hodin
HŇÁCÁCI
Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi,
vhodné od 1 roku věku dítěte, cena
40 Kč.

OLYMPIÁDY
15. 5. /čtvrtek/ 9.00 hodin
OKRESNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky 5.–8. tříd ZŠ a víceletých gymnázií,
koná se v Gymnáziu Dr. Randy.

22. 5. /čtvrtek/
ARCHIMEDIÁDA
Okresní kolo soutěže pro přihlášená
družstva žáků 7. tříd ZŠ a víceletých
gymnázií.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

Do 22. 5.
KRKONOŠE. HAND MADE
FOTOGRAFIE.
Fotografové z Jelení Gory, Polsko.

27. 5.–16. 6.
KDE
Semestrální práce studentů.

Nat Osborn Band v Klubu Na Rampě

23. 5. /pátek/ 20.00 hodin
Neuvěřitelně energický mix funky, soulu, jazzu, reggae a indie z Brook-
lynu. Navzdory své nezařaditelnosti je tu jasná kontinuita, která vy-
chází z Osbornova neustálého psaní a přesvědčivého a oduševnělého
hlasu. Zvuk kapely čerpá stejně tak z Radiohead a Jeffa Buckleyho, ja-
ko ze soulových velikánů Stevieho Wondera a Raye Charlese. Osborn
sám je pak označován jako Rufus Wainwright funky.
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■ 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
do 4. května 
VLADIMÍR KOMŇACKÝ / ZLOMKY
PŘÍBĚHŮ
Výstava zahrnuje šperkařství, 
umělecko-řemeslnou práci, obrazy
a kresby, včetně jeho tvorby pro film. 

MUZEJNÍ PROGRAM
17. 5. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
Návštěvníci si pod vedením lektorky
vyrobí z korálků brož s architektonickým
motivem. Rezervace do 11. května,
ateliér muzea.

31. 5. /sobota/ 16.00–22.00 hodin
MUZEJNÍ NOC POD JEŠTĚDEM
Akce probíhá za finanční podpory
Ministerstva kultury a statutárního
města. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

GALERIE BELVEDER
Otvírací doba: čtvrtek–neděle
13.00–17.00 hodin, Mlýnská 27,
Jablonec n. N., tel.: 483 310 947

VÝSTAVA
Do 18. 5.
SKLENĚNÁ ZOO – EXKLUZIVNÍ
VÁNOČNÍ OZDOBY
Výběr z bohaté muzejní sbírky
vánočních ozdob představuje zvířátka
z celého světa. Výstavu doprovází
samoobslužná dílna.

■ Klub Na Rampě
areál Eurocentra Jablonec n. N.
www.klubnarampe.cz
info@rampaklub.cz

2. 5. /pátek/ 20.00 hodin
TAM TAM BATUCADA
Strhující, dynamická brazilská
bubenická show s Milošem Vacíkem.

6. 5. /úterý/ 19.00 hodin
FRANTIŠEK STÁREK ZVANÝ ČUŇAS
Jeden ze zakladatelů československého
undergroundu uvádí „Cáry starejch 
filmů,“ pořad složený z unikátních 
dokumentárních filmů o historii 
undergroundu. www.25rocku.cz

10. 5. /sobota/ 20.00 hodin
HUSH A NASYCEN
Grunge-rocková melodická energie
Hush smíchaná s originálním progres-
rockovým písničkářstvím Nasycen.

13. 5. /úterý/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO 
Ve hře Jáma a divadlo. Adolf Hitler,
T. G. Masaryk, Bouše, Brůžek a jiné
osobnosti 1. poloviny 20. stoleti
v krátké a úderné mozaice se zpěvy,
tanci a střílením na začátku.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

14. 5. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Procházka městem II. Vede Zbyněk
Cincibus (Fotoklub Balvan).

16. 5. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2014 – 4. kolo
Soutěž regionálních kapel. Vystoupí
Meredith Hunter, Voliéra, Walking Trio
a Street’n’Banana.

17. 5. /sobota/ 20.00 hodin
JIŘÍ SCHMITZER
Koncert jednoho z nejvýraznějších
českých písničkářů. 

21. 5. /středa/ 20.00 hodin
BARMA
Promítání a povídání Jany Przeczkové
o tamních lidech a obecně o cestování
v jihovýchodní Asii.

22. 5. /čtvrtek/ 20.00 hodin
TERASA
Úspěšnou komedii Jean-Claude
Carrièra zahrají absolventi ZUŠ v Jbc
pod vedením Slaměnky.

23. 5. /pátek/ 20.00 hodin
NAT OSBORN BAND (USA)
Kapela z Brooklynu s lehkostí mísí
prvky rocku, reggae, funku, popu 
a dokonce i klezmeru či jazzu.

24. 5. /sobota/ 20.00 hodin
DEKOLT, EXIL 51 A SUPERHERO
KILLERS
Koncert kapel acoustic-alternative
z Prahy, liberecké rockové 
a funk-soulové z Jablonce.

30. 5. /pátek/ 20.00 hodin
HARDCORE EXPLOSION II
Zahrají kapely Streetmachine, Scream
Of The Lambs, Jovanera, F. A. King
a Backfist.

31. 5. /sobota/ 14.00 hodin
MARCO POLO
Skeč v italském jazyce se simultánním
dabingem. Hrají amatérští ochotníci
ze Společnosti přátel Itálie.

31. 5. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Největší rockové hity na plátně uvádí
Petr Vobořil. 

15. a 29. 5. 
BUBENICKÉ DÍLNY
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.

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

15. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ
Jablonecký frankofonní klub uvádí
další tematické odpoledne – téma: Loira.

21. 5. /středa/ 18.00 hodin
SOIRÉE-BEAUTÉ
Tematický podvečer o kosmetice,
líčení v malém patře La Kavárny 
– uvádí H. Iwanejková (Yves Rocher).

29. 5. /čtvrtek/ 19.00 hod
(NE)VINNÁ JÍZDA ITÁLIÍ
Povídání o vinařských oblastech Itálie
(Puglia, Toscana) s možností degustace
tamních vín. Nutná rezervace.

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

7. 5. /středa/ 17.00 hodin
MOLEKULA ŽIVOTA
A TROJÚHELNÍK ZDRAVÍ
Jak obnovit regeneraci buněk,
P. Rálišová.

14. 5. /středa/ 17.00 hodin
DOMÁCÍ BYLINKOVÁ LÉKÁRNA
Sestavení lékárničky z bylinek,
P. Rálišová.

15. 5. /čtvrtek/ 9.00–20.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Přednášky, besedy, ochutnávky, relaxa-
ce, čajové rituály, cvičení – vše zdarma.

22. 5. /čtvrtek/ 17.30 hodin
BESEDA O METODĚ RUŠ.

■ Knihkupectví 
Serius
Mírové náměstí 11, tel. 601 581 591
e-mail: info@serius.cz

12. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
VÝTVARNÉ UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM
PROSTORU Jablonce nad Nisou, 
beseda s tvůrci a pamětníky.

16. 5. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 17
Petr Babák

28. 5. /středa/ 18.00 hodin
FILOZOFIE TIBETU
Přednáška s videoprojekcí 
(Nová Akropolis)

■ Český červený
kříž–Jablonec n. N.
Florianova ulice (Spolkový dům)
www.cck-jablonec.cz

14. 5. /středa/ 7.00–14.30 hodin
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÉHO
CYKLISTY
Pro děti ZŠ Jablonecka připravená
s MP Jablonec, dopravní hřiště
Jablonec nad Nisou.

15. 5. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první
pomoci pro veřejnost a hlavně pro
uchazeče o řidičský průkaz, učebna
ČČK.

21. 5. /středa/ 9.00–15.00 hodin
SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
40. ročník soutěže v poskytování první
pomoci pro pětičlenné týmy dětí ZŠ
a zájmových sdružení mládeže. 
Mírové náměstí. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

21. 5. /středa/ 10.30–13.30 hodin
UBER PLYN, PŘIDEJ ROZUM
Druhý ročník programu určeného
třídním kolektivům a široké veřejnosti
z oblasti bezpečnosti v dopravě. 
Hry, soutěže, veřejná vystoupení. 
Akce ve spolupráci s DDM Vikýř.
Mírové náměstí. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

■ Muzeum hraček
U Zeleného stromu 2, Jablonec n. N.,
www.muzeum-hracek-jablonec.cz,
tel.: 736 533 092,
otevřeno: úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 11.00–16.30 hodin,
neděle 10.00–16.30 hodin

ORIGAMI
V květnu si mohou děti složit postavičky
z papíru – origami (pejsek, kočička
a další).

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

5. 5. /pondělí/ 10.00–11.30 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
MARCELA POLÁKOVÁ
Máte potíže s dětmi a nevíte si rady?
Přijďte se poradit k nám.

6. 5. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
DOPOLEDNE S BYLINKAMI 
– IMUNITA
Přednáška o tom, jak si čistit tělo
a zlepšovat imunitu, přednáší Pavlína
Bartošová.

7. 5. /středa/ 15.00–17.00 hodin
SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Pravidelný klub, výměna zkušeností.

11. 5. /neděle/ 14.00–18.00 hodin
DEN MATEK V JABLÍČKU
Přijďte se nechat celé odpoledne
rozmazlovat, rodinu nechte doma.

15. 5. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin 
RODINA 21. STOLETÍ
Jaká vlastně je, její výhody a zápory
oproti časům minulým, přednáší
psycholog Miroslav Schovanec,
akce v rámci Dne rodiny.

16. 5. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
5 ZNAKŮ ŠŤASTNÉ RODINY 
Tipy nabízející neocenitelnou pomoc
při budování zdravé a spokojené
rodiny, přednáší Petr Činčala.

17. 5. /sobota/ 10.30–19.00 hodin
SLAVNOSTI NISANKY
Celodenní akce u rozhledny Nisanky
s bohatým programem. 

21. 5. /středa/ 15.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata,…? Přijďte se
podělit o své radosti i starosti, děti
vezměte s sebou.

Muzejní noc pod Ještědem

sobota 31. května /16.00–22.00 hodin/
V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci bude připravena nová modernizo-
vaná expozice, zábavný kvíz, klaunská, hudební a divadelní vystoupe-
ní pro děti i dospělé, tvůrčí dílna. V Domě Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých se odehraje pohádka, přednášky a tvůrčí dílna. Otevřeno bude
i Svč. muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci a iQLandie. Doprava
mezi Jabloncem a Libercem zdarma historickým autobusem. Navštiv-
te všech pět míst a posbírejte dílky k originální stolní hře TYKÁMO.
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Městská sportovní hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na www.sportjablonec.cz

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/

10. 5. /sobota/ 8.00 hodin
TURNAJ MINIŽÁKŮ
Pořádá TJ ELP Jablonec, centrkurt

10. 5. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – SOKOL CHRUDIM
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

10. 5. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – ŽATEC
II. muži, centrkurt.

TROJBOJ
14. 5. /středa/ 18.00 hodin
NETRADIČNÍ TROJBOJ
Soutěž o ceny v disciplínách – shyby,
dřepy, benchpress. 
Info na baru fitness.

VOLEJBAL
16.–18. 5. /pátek–neděle/ 
KVALIFIKACE ME MUŽI 

16. 5. – 15.00 hodin 
Španělsko – Ukrajina

16. 5. – 18.00 hodin 
Česká republika – kvalifikant

17. 5. – 15.00 hodin 
Ukrajina – kvalifikant

17. 5. – 18.00 hodin 
Španělsko – Česká republika

18. 5. – 15.00 hodin 
kvalifikant – Španělsko

18. 5. – 18.00 hodin 
Ukrajina – Česká republika

Centrkurt, kvalifikantem bude
s největší pravděpodobností Bosna.

23.–25. 5. /pátek–neděle/
MEMORIÁL MILANA KAFKY 
18. ročník – volejbalového turnaje 
krajských center mládeže dívek, 
kurty 1–4.

TANEC
31. 5.–1. 6. /sobota a neděle/
MISTROVSTVÍ ČR – FESTIVAL
TANEČNÍHO MLÁDÍ – MINIDĚTI
Pořádá Svaz učitelů tance a Česká
asociace tance.

Atletická hala Na Střelnici

15. 5. /čtvrtek/ 15.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
Nejmladší žactvo, 1. kolo, 
pořádá TJ LIAZ Jablonec.

17. 5. /sobota/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
Muži a ženy, 1. kolo, 
pořádá AC Jablonec.

24. 5. /sobota/ 10.00 hodin
KRAJSKÝ PŘEBOR JEDNOTLIVCŮ
Junioři, dorost a starší žactvo, 
pořádá TJ LIAZ Jablonec.

31. 5. /sobota/ 11.00 hodin
1. LIGA DRUŽSTEV
Muži a ženy, 2.kolo, 
pořádá TJ LIAZ Jablonec.

Jablonecká přehrada
www.rkdragons.cz

31. 5. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONECKÝ DRAČÍ DEN
Dětský den spojený se závody dračích
lodí, pláž u prutu.

Tenisové dvorce 
– Horní Proseč
www.cltkjbc.cz

24. 5.–1. 6. /sobota–neděle/ 
10.30 hodin
CZECH REPUBLIC FUTURES 2014
Mezinárodní turnaj mužů, pořádá
ČLTK Bižuterie. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Areál SKP Maják

31. 5. /sobota/ 8.30 hodin
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
Pořádá SKP Maják. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Chance aréna
www.fkjablonec.cz

Termín utkání se vzhledem
k TV přenosům může změnit.

4. 5. /neděle/ 19.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC VIKTORIA PLZEŇ
Gambrinus liga, 27. kolo.

25. 4. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– BOHEMIANS 1905
Gambrinus liga, 29. kolo.

Sportovní areál Břízky

1. 5. /čtvrtek/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC BANÍK OSTRAVA
Juniorská liga, 35. kolo.

12. 5. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC VIKTORIA PLZEŇ
Juniorská liga, 37. kolo.

15. 5. /čtvrtek/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– AC SPARTA PRAHA
Juniorská liga, 41. kolo.

26. 5. /čtvrtek/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK VARNSDORF
Juniorská liga, 39. kolo.

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

24. 5. /sobota/ 9.00–11.30 hodin
BAZÁREK 
JABLONECKÝCH 
MAMINEK
Informace p. Krupková, 
tel. 723 920 614

24. 5. /sobota/ 10.00–11.00 hodin
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Zábavné hry pro nejmenší

Nabídka sportovních pořadů

22. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
5 ZNAKŮ ŠŤASTNÉ RODINY 
Přednáška s psychosociálním
poradcem Petrem Činčalou. Tipy
nabízející neocenitelnou pomoc při
budování zdravé a spokojené rodiny, 
Spolkový dům.

23. 5. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
UMĚNÍ ODPOČÍVAT
Umíte odpočívat nebo se nedokážete
posadit, dokud nemáte hotovo? Beseda
v rámci pátečních setkávání
v Jablíčku, vstup volný, děti s sebou.

29. 5. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ 
Školení pro rodiče malých dětí
od zástupců červeného kříže.

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

2. 5. /pátek/ 20.00 hodin
THING
(USA) live koncert,
reggae/rock/ska/gypsy, letos získali
cenu Anděla, Dj Hazeflow.

9. 5. /pátek/ 20.00 hodin
BURN DA BABYLON!
Reggae / Dub / Dancehall / Dubstep,
Mista Deck (Jah Army), Dj Sensimilla,
Dj Shadow player + 1 guest.

16. 5. /pátek/ 20.00 hodin
BREAX
Djs Grove&Brada (Los Dodos) 
/ Meehay / Lathis.

23. 5. /pátek/ 20.00 hodin
FUNKY RULES vol. 3
(Underground House Music Night),
Wonderbeat crew: Efotan
(http://www.mixcloud.com/Efotan/)
Afroger, Cbs Crew: Shark8, 3axis
Crew: JayaRe Dj Efotan.

30. 5. /pátek/ 20.00 hodin
WAKE UP
– turntablists revange, fader crushers:
djs: taktik & mach-all, suport dj Zak,
TRAP, GLITCH HOP, TURNTABLISM,
explomax party. 

■ ZŠ Liberecká –
speciální
Liberecká 1734/31, Jablonec nad Nisou

30. 5. /pátek/ 8.00–12.30 hodin
HANDICAP 2014
SRPdŠ při ZŠ Liberecká pořádá v areálu
Břízky sportovně vzdělávací akce ke
Dni dětí zaměřená na ochranu životní-
ho prostředí a sportovního vyžití dětí.
Akce je určena žákům ZŠ praktických
a ZŠ speciálních našeho regionu. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

■ Chronos
Jablonecké Paseky

17. 5. /sobota/ 19.00 hodin
NAUTICA – KŘEST CD 
Koncert mladé jablonecké kapely
s křestem prvního CD. 
Hosté z kapely Mandragora, kapela
Eridu a Jan Ombre Blahynka. 

Po skončení videodiskotéka VJ Raasha.
Večerem provází Jan Štol, 
předprodej vstupenek v Eurocentru.

■ Palace Plus česká
bižuterie a sklo
Palackého 41, Jablonec nad Nisou,
777 052 141, e-mail palace@texoplus

22. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin
SETKÁNÍ S MÓDOU
Black Mountain, oděvní studio
Lucie Erin Černohorské představí
dekorování oděvů malbou. 
Originální sukně, ale i další součásti
šatníku netradičně. Akce spojena
s prezentací Martiny Michalové –
Zelené potraviny. Vstup zdarma.

28. 5. /středa/ 16.00 hodin
TEMATICKÝ WORKSHOP
Filigrán – pohádkové kouzlo
z klenotnice Tisíce a jedné noci 
– vytvoříte opět pod vedením designerky
Ivy Mastníkové.

■ Hospůdka U Švýcar
Janovská 38, Jablonec nad Nisou

2. 5. /pátek/ 20.30 hodin
HRAJE KAPELA
Vystoupí S.R.O. nebo 4 FUN.

9. 5. /pátek/ 20.30 hodin
KOHINOR BAND
Vystoupení kapely.

16. 5. /pátek/ 20.30 hodin
Hraje kapela REFLEX.

23. 5. /pátek/ 18.00 hodin
ČERT TO VEM
Středověká hostina s programem,
od 22.00 hodin hraje kapela.

30. 5. /pátek/ 20.30 hodin
FOUSÁČI
Tematický večer v COUNTRY STYLU
s tombolou.

■ Den rodiny
15. 5. /čtvrtek/ – Mírové náměstí 
DEN RODINY 

10.00 hodin – dopolední program pro
nejmenší děti a mateřské školy.
Vystoupení tanečního studia IMAGE,
městské policie – jízda na koloběžkách,
prohlídka policejního vozu, tvůrčí
dílničky DDM Vikýř, Ekocentra,
studia Oříšek, soutěže a opičí dráha
za spolupráci MC Jablíčko, prezentace
a nabídky pro volný čas.

14.00 hodin – odpolední program pro
rodiny a veřejnost. Vystoupí taneční
Klub Xtream, studio IMAGE, taneční
škola X-DANCE, hudební workshop
– Drum show, taneční skupina JATAK,
moderuje Lukáš Frydrych.

■ Sokolovna
Kokonín
www.dcneznalek.cz

18. 5. /neděle/ start 8.30–10.30 hodin
NEZNÁLKOVA POHÁDKOVÁ
ŠLÁPOTA
Trasa 3 km s pohádkovými stanovišti

Foto Michal Vele
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Chtěla jste být vždy učitelkou?
Ano, prakticky již od školky. Vždy se mi líbilo opravo-
vání a známkování, čímž v dětství trpěli bratr a děti
v sousedství. Pořád jsem něco organizovala a museli
mě poslouchat.

Je ZŠ Šumava jedinou školou, na které jste učila?
Po studiu na VŠ jsem se ptala na více školách, ale lidský
přístup tehdejšího ředitele ZŠ Na Šumavě Vladimíra
Chrpy při přijímacím řízení byl pro mě při volbě roz-
hodující.

Učíte 19 let, neuvažovala jste někdy o změně povo-
lání?
Nikdy bych nedělala to, co mě nebaví. Mé povolání mě
stále naplňuje, snažím se, aby to co nejvíc bavilo děti
a podle kladné zpětné vazby tomu tak je. Možná mě to
baví víc než dřív. Mohu si hodiny více uzpůsobit pod-
le sebe. Dříve jsme měli danou metodiku a omezené
učební pomůcky. Dnes je to jiné, sice to zabere více
času na přípravu, ale stojí to za to.

Jaké typy výuky upřednostňujete?
Nejsem zastánce tzv. biflování. Mám ráda formu sku-
pinové práce, která učí děti spolupracovat a i slabší
zažijí úspěch díky skupině. Není to ale jediná metoda,
kterou využívám.

Účastnila jste se soutěže Zlatý Ámos, jak k tomu
došlo?
Kdysi jsme s dětmi o této soutěži mluvili na Den uči-
telů. Letos za mnou ty samé děti přišly (nynější šesťá-
ci) a zeptaly se mě, zda bych s nominací souhlasila.
Nechala jsem si den na rozmyšlenou a nakonec sou-
hlasila. Vlastně jim popud dala jedna maminka, která
zmínku o nominaci zahlédla na Déčku. Její dcerka
Klárka rozjela podpisovou akci a během 24 hodin zís-

kaly děti 100 podpisů a do soutěže mě přihlásily. Byť
už jsou letos na druhém stupni, stále jsme ve spojení. 

Věděla jste, co soutěž obnáší? 
Téměř ne. Nejprve se konalo regionální kolo 6. února
v IQ parku v Liberci, které jsem vyhrála. Na tomto ko-
le museli tři zástupci z řad dětí předvést secvičenou
scénku a přesvědčit porotu, že jsem „nej“. Pak násle-
doval společný pohovor s porotou. Ta nakonec porota
vyhlásila vítěze a dva postupující do semifinále na
MŠMT.

Překvapilo vás prvenství v kraji?
Přiznám se, že ano. Neviděla jsem ostatní, takže jsem
neměla srovnání, ale když mě vyhlásili, děti křičely
radostí a vrhly se ke mně. Měly velkou radost, vzala
jsem si je s sebou i pro korunku.

A jak pokračovala soutěž dál?
Následovalo semifinále, kterého se 6. března zúčast-
nilo 17 semifinalistů, z nichž šest postoupilo do finále.
V semifinále jsem sama bez dětí měla obhájit tři věci,
které charakterizují vztah mezi mnou a dětmi. Měla
jsem plyšového lvíčka – jako vůdce smečky, tričko
s nápisem Knížata (podle mého příjmení), které jsme
měli na posledním školním výletě, a spojkový kotouč
auta jako pojítko mezi prvním a druhým stupněm.

Dalším úkolem bylo během pěti minut složit básnič-
ku z daných slov. Šest z nás pak postoupilo do finále.

A jaké bylo?
Byly to krásných šest dnů. Finalisté bydleli i se svým
doprovodem na Olšance v Praze, kde se konalo i sa-
motné finále, a byl pro nás připraven bohatý program.
Soutěž pořádá Dětská tisková agentura a Rozhlasový
klub Domino a díky nim jsme navštívili prezidenta
Miloše Zemana, a to na jeho přání, jako vůbec první
finalisté v historii soutěže. Druhý den jsme byli přiví-
táni na Staroměstské radnici, kde jsme dostali pamět-
ní minci, navštívili jsme také Poslaneckou sněmovnu
ČR a Český rozhlas i zámek Berchtold. 

Do Prahy za mnou přijely dva autobusy fanoušků,
plus někteří i sólo. Potěšilo mě, že přijel i primátor
Petr Beitl. Byl jediný z představitelů měst, kdo anketě
věnoval pozornost od začátku. Dokonce si nesedl ani
mezi VIP hosty, ale k Jablonečanům. Ve finále jsme
museli splnit čtyři úkoly. Během jedné minuty jsme
měli představit město, školu a sebe, potom do školní-
ho rozhlasu oznámit inspekci Jana Amose Komenské-
ho. Třetí úkol byl podle pořadu Partička – finalisté
společně udělovali poznámku malému Komenskému.
Vše vyvrcholilo společnou scénkou s dětmi. I když
jsem soutěž nevyhrála, všichni jsme si to moc užili. 

Jaké bylo přijetí na škole?
To byl nejkrásnější zážitek. Když jsem v pondělí při-
šla do školy, zavolala mě paní zástupkyně, abych šla
do tělocvičny vyzvednout pomůcky pro první stupeň.
Jaké bylo mé překvapení, když v tělocvičně byli mí
fanoušci i s transparenty, za velkého hlaholu mě víta-
li a pasovali na Šumavského Ámose. Dostala jsem šer-
pu i korunku. Prožité pocity bych přála každému uči-
teli.

Jiří Endler

Jitka Knížková
Mé povolání mě stále naplňuje

■ Osobnost Jablonecka

Jitka Knížková, vítězka krajského kola Zlatý Ámos, finalistka celostátního kola.
Devatenáct let učí na prvním stupni ZŠ Šumava v Jablonci nad Nisou. Po absolvování
Gymnázia U Balvanu vystudovala Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. V letošním roce
se stala vítězkou regionálního kola Zlatý Ámos a finalistkou celostátní soutěže pedagogů.

■ Stručně
Zemřel Jiří Veverka 
V pátek 28. března prohrál svůj
boj s nemocí dlouholetý ředitel
jablonecké ZUŠ, pan Jiří Veverka
(77 let). Rodák z Nymburka stál
v čele ZUŠ od roku 1992. Jeho ži-
vot významně ovlivnila vojna
v Armádním souboru Víta Nejed-
lého, kde spolupracoval s osob-
nostmi všech žánrů umění. Své
zkušenosti z dlouholetého angaž-
má v orchestru Karla Vlacha
i v orchestru cirkusu Sarrasani
pak nezištně předával svým žá-
kům. Čest jeho památce.

Václav Poláček odešel 
do atletického nebe
V sobotu 29. března ve věku 84 let
zemřel Václav Poláček, jedna
z nejvýznamnějších osobností
jablonecké atletiky. V dlouhé řadě
funkcí při Českém svazu tělový-
chovy a atletickém svazu odvedl
neocenitelnou práci od místní po
republikovou úroveň. Čest jeho
památce.

Kaufbeuren a Jablonec opět
spojilo sklo
Do třetí dekády spolupráce vstou-
pila jablonecká SUPŠ a VOŠ spo-
lečně s uměleckoprůmyslovou ško-
lou v Neugablonz. Ředitelé škol
Martina Picko Baumannová a Gott-
fried Göppel se poprvé osobně set-
kali v Jablonci v sobotu 5. 4.
a hodnotili dosavadní dvacetiletou
spolupráci. Odpoledne se delega-
ce z Německa v čele s předsedou
spolku partnerských měst Kauf-
beuren Lászlem Kasztnerem
a s primátorem statutárního měs-
ta Jablonec Petrem Beitlem účast-
nila vystoupení folklorního sou-
boru Nisanka.

Ocenění pedagogů 
Liberecký kraj, resort školství,
u příležitosti letošního Dne učite-
lů ocenil v úterý 1. dubna v sídle
Krajského úřadu LK v Liberci 20
nejlepších pedagogů ze škol
a školských zařízení nacházejí-
cích se na území Libereckého
kraje v roce 2013. Mezi oceněný-
mi byli i dva pedagogové z Jablon-
ce. Heidemarie Polívková, učitel-
ka Základní školy Jablonec nad
Nisou, Liberecká 26, která obdrže-
la ocenění za dlouhodobou peda-
gogickou činnost. Ředitel ZUŠ
Jablonec Vít Rakušan pak zvítězil
v kategorii Významný přínos pro
rozvoj školství v Libereckém kraji.
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DDM Vikýř nabízí svoje služby po celý rok.
Od září do června u nás můžete navštěvovat
téměř stovku zájmových útvarů pro zájemce
od 0 do 99 let. 

Nabízíme kroužky sportovní, výtvarné, ekologic-
ké, gastronomické, taneční, divadelní, hudební,
fantasy. Všichni naši lektoři jsou kvalifikovaní,
a tak nabízíme kvalitní neformální vzdělávání
pro každého. Dokazují to výsledky v různých
soutěžích, kde se můžeme pyšnit několika po-
stupy v divadelních a hudebních přehlídkách,
tituly mistrů světa v tanečním sportu, ale i ús-
pěchy našich modelářů a folklórních taneční-
ků.

Volný čas můžete trávit i spontánně, a to na
naší zahradě, která vám je volně přístupná,
v Klubíku nebo v Informačním centru mládeže
(ICM) v Eurocentru. Program ICM se přizpůso-
buje svým klientům, pomůže vám napsat pro-
jekt a získat tak peníze na vaše nápady, můžete
si tu zpracovávat věci do školy na PC nebo jen
hrát společenské hry či si soutěžit s přáteli na
X-Boxu.

O velkých i malých prázdninách je program
zaměřen hlavně na děti. V letošním roce nabí-
zíme 22 příměstských i pobytových letních tá-
borů pro děti i pro celé rodiny v Čechách i za-
hraničí. I na podzimní prázdniny opět připra-
vujeme hned několik táborů a akciček. Po celý
rok pro vás připravujeme jednorázové progra-
my – maškarní karnevaly, bruslení, sportovní,
dobrodružné a adrenalinové hry a soutěže, vý-
tvarné workshopy, tematické dílničky, před-

nášky o zvířatech i akce pro celé rodiny: Čaro-
dějnice, Den dětí, pohádkový pochod, Advent,
Den Země, Ples neples, stezka odvahy, Den zví-
řat, víkendové i týdenní pobyty pro rodiny
a další. 

Stále přijímáme externí spolupracovníky
a dobrovolníky pro práci s dětmi. Nově hledá-
me mladé aktivní lidi, kteří by chtěli pracovat
s dětmi a mládeží. Rádi bychom od září rozjeli
trendy kroužky pro středoškoláky.

Novinkou ve spontánních programech Vikýře
je SNÍDANĚ V TRÁVĚ (může to být i oběd, to
záleží jen na vás). Naše zahrada je pro vás otev-

řená již od rána a tak proč si neudělat malou
neformální poradu či schůzku na malém pikni-
ku. Stačí si vzít s sebou deku a malé občerstve-
ní a můžete si téměř v centru města najít svůj
kousek zeleně. Jedinou podmínkou je slušné
chování a uklizení si po sobě. 

Přijďte se sami podívat 26.–30. května na tý-
den otevřených dveří, kde se můžete seznámit
s našimi lektory, aktivitami i novými učebna-
mi. Sledujte také naše webové (www.vikyr.cz)
či facebookové stránky (VikyrJablonec), kde se
o každé akci dozvíte víc. Těšíme se na vás
Vikýřáci. Martina Šípková

DDM Vikýř je otevřený všem od 0 do 99 let

Náměstkyně primátora Soňa Paukrtová pře-
vzala záštitu nad druhým ročníkem ankety
Jablonecká pečovatelka 2014. 

Jedná se o ocenění práce pečovatelů v sociálních
službách. Akci pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou ve spolupráci s Diakonií ČCE.

Do letošní kampaně Jablonecká pečovatelka
2014 se zapojilo šest organizací. Ty ze svého
středu vybraly pečovatelku nebo osobní asis-
tentku, která by měla být dle jejich názoru oce-
něna za práci s klienty. V dubnovém a květno-
vém Jabloneckém měsíčníku představíme vždy
trojici pečovatelek, kterým můžete dát hlas

a tím rozhodnout, která z nominovaných získá
zároveň Cenu veřejnosti.

Anketní lístek je uveřejněn v JM na straně 22,
vyplněný a vystřižený můžete odevzdávat do
sběrného boxu na recepci ve Spolkovém domě
v ulici E. Floriánové. Hlasovat lze také elektro-
nicky, a to na webu www.mestojablonec.cz.

Jablonecká pečovatelka 2014

Helena Fialová
Navrhovatel: 
Rodina 24 

Helena Fialová klade důraz na dobrou poho-
du klienta, na jeho pocit bezpečí a klidu. Ráda
jim nabízí pomoc, ale umí respektovat jejich
přání, pokud si pomoc nepřeje. Paní Fialová
se neustále vzdělává a je přirozeným vzorem
pro mladší a méně zkušené kolegy. Díky své
práci si uvědomila, jak důležité je vážit si to-
ho, co má právě teď, a umí si vše řádně vy-
chutnat. 

Soňa Tymešová
Navrhovatel: Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p. o. 

Soňa Tymešová je zkušená pečovatelka, která
má dobré srdce a vůči svému okolí je velmi
empatická. Sama říká, jak je pro ni důležitá
zpětná vazba a vědomí, že je pro seniory i je-
jich rodiny potřebná. Nikdy nezapomene na
větu: „Proč nejste moje dcera,“ kterou jí řekla
jedna z „jejích“ seniorek, jež ošetřovala.
Nelze ani opomenout její vysokou profesiona-
litu. 

Bohumila Sladká
Navrhovatel: Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, o. p. s. 

Bohumila Sladká nepřistupuje ke své práci
pouze jako k pracovní povinnosti, nýbrž
s notnou dávkou vlastní iniciativy a vkládá do
ní i své srdce. U klientů i kolegů je velmi ob-
líbená pro pozitivní přístup k životu. Klien-
tům, kteří ji obohacují, ráda poskytuje „po-
moc na míru“, neboť každý má své touhy
a přání. Vidět šťastné oči klientů je pro ni ma-
ximální úspěch. 

Foto Vladimíra Dvořáková
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V úterý 6. května vystoupí v Klubu Na Ram-
pě v rámci akce 25 ro(c)ků bez opony jedna
z nejznámějších tváří undergroundu nor-
malizačního Československa František Stárek
zvaný Čuňas. V rámci večera „Cáry starejch
filmů“ promítne archivní filmy o hudebním
undergroundu ve zdejších končinách.

Pracujete v Ústavu pro studium totalitních
režimům, jaké činnosti se mimo jiné vě-
nujete?
Dělám přednášky pro mladé lidi v klubech a ve
školách. V době totality byla hranice mezi dob-
rem a zlem zcela jednoznačná, byli oni a byli
jsme my. Současná mladá generace se ve smě-
sici dobra a zla obtížněji orientuje, avšak má
lepší technické podmínky.

Jste po pětadvaceti letech z něčeho zklamán?
Snad jen z toho, jak se lidé dají lehce opít rohlí-
kem. Doba boje za svobodu stále pokračuje,
i když již nejde o elementární svobody. Moje
generace se podílela na společenské změně, to

byl její úkol a cíl. Nyní je na dalších generacích,
aby svobodu kultivovaly.

Na co se mohou Jablonečané v rámci vašeho
večera těšit?
S historií českého undergroundu je spjat celý
můj život. Je to téma, o kterém mohu jako pa-

mětník spoustu říci. Také budu hovořit o tom,
jak se chováme k minoritám, z čehož se dá zji-
stit stav společnosti. Netýká se to pouze odliš-
ného myšlení, ale i barvy kůže, náboženství…
Přístup k minoritám je jako lakmusový pa-
pírek.

František „Čuňas“ Stárek patří k hlav-
ním postavám českého undergroundu. Za nor-
malizace prožil hodně času ve vězení za kultur-
ní aktivity a vydávání samizdatového časopisu
Vokno. Byl signatářem Charty 77, členem pol-
sko-československé Solidarity a spolupracoval
s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných.
Do listopadu 1989 byl třikrát vězněn. V roce
1990 nastoupil ke kontrarozvědce, kde pracoval
až do roku 2007. V posledních letech pracuje
v Ústavu pro studium totalitních režimů, věnuje
se především dějinám československého un-
dergroundu. Mimo jiné je spoluautorem knih
Tváře undergroundu, Baráky – souostroví svo-
body, jedním z editorů Hnědé knihy o proce-
sech s českým undergroundem.

Orientace mezi zlem a dobrem je obtížná

Prvním českým dobrovolným hasičským
sborem v českých zemích a prvním doposud
činným vůbec je SDH Velvary. Proto den 22.
května, kdy v roce 1864 sezval Karel Krohn
spoluobčany na ustanovující schůzi, pova-
žuje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
za zrod organizovaného českého hasičstva. 

Důležité je slovo „českého“, protože se priorit-
ně hlásíme k českým tradicím. Vůbec první,

tehdy německý hasičský sbor založil pravděpo-
dobně v roce 1854 Ferdinand Leitenbergr v Zá-
kupech (Reichstadt). Sbor zanikl v roce 1945,
stejně jako ostatní německé sbory v Českoslo-
vensku. 

V květnu si připomínáme svátek sv. Floriána,
patrona hasičů, ale i dalších profesí souvisejí-
cích s ohněm (kominíků, hutníků, hrnčířů, pe-
kařů). Společně jej oslavíme v neděli 18. května
od 9.30 hod. na Mírovém náměstí. K vidění bu-

de historická hasičská technika a současné vy-
bavení hasičů jednotek z Jablonce a HZS, pre-
zentovat se budou mladí hasiči. Vrcholem pro-
gramu bude příjezd IV. propagační jízdy SH
ČMS v 10.40 hodin před radnici, kterou přivítá
primátor Petr Beitl, budou se předávat stuhy
k historickým a čestným praporům. Připraven
je i další doprovodný program včetně občer-
stvení. 

Jiřina Brychcí

Nautica křtí CD
Historicky první své CD pokřtí jablonecká
kapela Nautica v sobotu 17. května v klubu
Chronos (Jablonecké Paseky, bývalá soko-
lovna). 

Křest skupiny, která vyhrála celostátní soutěž
mladých talentů Zlatý oříšek a jež působí při
Základní umělecké škole v Jablonci, obohatí
hosté z kapely Mandragora, dále kapela ERIDU
a Jan Ombre Blahynka. Nautica hraje ve slože-
ní Radka Bělíková – baskytara, metalofon, zpěv,
Andrea Bělíková – elektrická kytara, metalofon,
zpěv, Jirka Samek – akustická kytara, dobro,
banjo, zpěv a Martin Gorčík – bicí. Večerem bu-
de provázet Jan Štol a předprodej vstupenek byl
zahájen v jabloneckém Eurocentru. Po skonče-
ní akce bude zajištěn rozvoz po Jablonci
zdarma.

Dračí den na přehradě
Jablonecký oddíl dračích lodí RK Dragons
pořádá v sobotu 31. května na přehradě
u prutu den pro děti spojený se závody dra-
čích lodí pro amatérské a sportovní posádky
s názvem Jablonecký dračí den. 

Všechny posádky poměří síly na tratích 200
m, ale zájemci si mohou vyzkoušet i závod na
500 m či přetahování na jedné dračí lodi. Pro
děti i rodiče je připraven bohatý doprovodný
program plný zábavy a sportovních soutěží.

Noc kostelů
V pátek 23. května se mezi 18.00 a 24.00 hodi-
nou opět otvírají kostely a modlitebny, které
zvou k prohlídce, nabízejí povídání, hudbu,
ztišení atd. 

V Jablonci nad Nisou se připojí husitský chrám
Dr. Farského na náměstí Dr. Farského, staroka-
tolický kostel Povýšení sv. Kříže na náměstí
Boženy Němcové, modlitebna Ochranovského
sboru při ČCE v Máchově ul. 29 a modlitebna
Bratrské jednoty baptistů v Máchově ul. 39b.
Další informace a program na www.nockostelu.cz

Výtvarná soutěž
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou vyhlá-
silo výtvarnou soutěž. 

„Je určena dětem, kterým se líbí naše neděl-
ní pohádky. Chceme, aby do divadla přinesly
obrázek velikosti velkého sešitu, který nakreslí
po zhlédnutí jakékoli nedělní pohádky uvedené
v našem divadle (Slůně aneb Proč mají sloni
dlouhé choboty, Zahrada, Kocourek Modro-
očko, Proletět duhou, Hurvínkova nebesíčka),“
říká ředitel divadla Pavel Žur. Děti, které se
chtějí soutěže zúčastnit, mohou výkresy odevz-
dat do konce května v pokladně divadla. „Neza-
pomeňte na zadní stranu napsat celé jméno,
věk, město a kontakt (mailovou adresu nebo tele-
fon). Porota v červnu vyhodnotí nejlepší obráz-
ky a všechny autory čeká odměna,“ slibuje Žur.

Jarní slavnosti v Budyšíně
Statutární město Jablonec zve v sobotu 31.
května na výlet do Budyšína. 

Tento den budou zahájeny Jarní slavnosti
s doprovodným programem a tradičními trhy,
na kterých si můžete zakoupit nejvyhlášenější
hořčici, klobásy nebo ostatní místní speciality.
Odjezd je v 8.30 z Horního náměstí (Letní ki-
no), návrat kolem 19.00 hodin. Výletníci budou
cestovat bez průvodce. V případě nepříznivého
počasí může dojít ke změně programu.
Jízdenku za 200 Kč lze zakoupit od 2. do 29.
května v pokladně Eurocentra (pondělí–pátek:
8.00–20.00 hodin).

Zničené památky
Jen do 10. května je otevřená výstava Zni-
čené židovské památky severních Čech
1938–1989 v kostele sv. Anny, kterou připra-
vilo Sdružení pro obnovu památek Úštěcka.

JKIC ji rozšířilo o dokumentaci likvidace ži-
dovského hřbitova ve Vysoké ulici v roce 1968,
osudu posledního jabloneckého rabína Vidy
a zachráněné Tóry. Zajímavostí jsou virtuální
rekonstrukce jablonecké a liberecké synagogy,
náhodně objevené pomníky z jabloneckého
hřbitova, působivé jsou fotografie zlikvidova-
ných náhrobků. Výstava je otevřená: po–pá
10.00–12.00 a 13.00–16.00 hodin, so 10.00–12.00
hodin. (jn)

150 let dobrovolných hasičů 

■ Květnové pozvánky 



Ohlédnutí

Svátky jara přivítali 
velikonoční výzdobou

Celý měsíc březen se nesl ve zna-
mení příprav velikonoční dekora-
ce, na které se podílely seniorky
všech klubů seniorů, jež se sdru-
žují při Centru sociálních služeb.
Šikovné ruce dam z klubu seniorů
DZU Novoveská ušily z různo-
barevných látek velikonoční zajíč-
ky. Další zručné ženy ze Spolko-
vého domu je dopracovaly. Dělbu
práce zaznamenala také výroba
háčkovaných a látkových vajíček
všech velikostí. Jednotlivé pracov-
ní postupy si mezi sebou rozdělily
členky z Dia-clubu senior, Klubu
jabloneckých seniorů, KS Boženka
a Kokonín. Jiná skupina seniorek
nazdobila vestibul Spolkového do-
mu, kde jsou naaranžovány jarní
větve dozdobené ušitými vajíčky
a zajíčky. Výsledek společné práce
krášlí všechny kluby seniorů. 

Přijde jaro, přijde…

Stejně jako v minulém roce se i le-
tos sešli senioři ve Spolkovém do-
mě, aby se rozloučili se zimou
a přivítali jaro. Pod nazdobeným
„lítečkem“ si poslechli ukázky
z děl Josefa Lady a J. Š. Baara, které
vybrala a přednesla Anna Červen-
ková, připomněli si staré pranosti-
ky, zavzpomínali na velikonoční
zvyky svého mládí a pro dobrou
náladu si zazpívali s harmonikou
Wernera Wiesnera.
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Informace z Centra 
sociálních služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.

V pátek 2. května bude odstartován
další cyklus turistických pochodů
Jablonecký škrpál. Trasa prvního
výletu vede na Maxov, pokračuje
přes Bramberk do Jindřichova. 

Jarní turnaj v pétanque seniorů
tří měst se uskuteční v úterý 27. květ-
na v prostorách DZU Novoveská.

Informace o květnovém progra-
mu a jednotlivých akcích získáte
u Markéty Jeníčkové, specialisty
pro volnočasové aktivity, tel.: 774
722 942, e-mail: marketa.jenickova
@centrumjablonec.cz nebo na we-
bu www.centrumjablonec.cz sek-
ce Aktivity seniorů – Programy ve
Spolkovém domě.

Velikonoční 
potravinová sbírka 
pro Naději
Na základě podnětu Rady starších
ve spolupráci s kluby seniorů

vznikla myšlenka uspořádat v úte-
rý 15. dubna v prostorách Spol-
kového domu potravinovou sbírku
pro Naději.

Pro své spoluobčany, kteří se
ocitli ve svízelné životní situaci,
shromáždili senioři potraviny, kte-
ré buď zakoupili, přinesli z vlast-
ních zdrojů nebo upekli. 

Ke sbírce se přidali i obyvatelé
domů se zvláštním určením i čle-
nové klubů seniorů. Vybrané po-
traviny předali zástupci klubů spo-
lu s ředitelkou CSS Naďou Jozíf-
kovou vedení Naděje následující
den.

(red)

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

Senior plus

■ Aktivní věk

■ Z bloku seniorů

Velikonoční rozjímání
s Romanem
Svoji chvilku rozjímání s Roma-
nem Hampacherem si prožili čle-
nové klubu seniorů Palackého
a Novoveská o Svatém týdnu.
Pohovořili o největším křesťan-
ském církevním svátku a o zvy-
klostech spojených s jednotlivými
dny tohoto svátečního týdne.

■ Programy klubů 
ve Spolkovém 
domě CSS
KJS–Klub jabloneckých seniorů

6., 13. 5. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou 

6. 5. /úterý/ 13.30 hodin
O květnových dnech r. 1945
v Jablonci n. N. s V. Vostřákem

7. 5. /středa/ 
Přehrady Libereckého kraje 
– Mšenská přehrada
Přihlášky B. Svobodová 
– tel.: 774 722 945 

13. 5. /úterý/ 13.30 hodin
Policie ČR varuje! – beseda

Dia-club senior

6., 13., 20., 27. 5. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

9. 5. /pátek/ 15.00 hodin
Setkání členů klubu

Svaz důchodců ČR

1. 5. /čtvrtek/ 
Josefovská pouť na Krásné
Informace A. Hollerová 
tel.: 606 750 619

7. 5. /středa/ 
Zámek Rohozec, Dlaskův statek
Dolánky
Informace V. Růžičková 
tel.: 737 538 952

14. 5. /středa/
Koncert k Svátku matek v ZUŠ
Jablonec n. N.

21. 5. /středa/ 14.00 hodin
Beseda o německých
koncentračních táborech
na Jablonecku s F. Radkovičem

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

31. 5. /sobota/ 
Staročeské řemeslné trhy Turnov
Informace L. Caránková tel.: 723
510 256

Potravinová sbírka – foto CSS

Velikonoční rozjímání 
v DZU Novoveská – foto CSS

Velikonoční výzdoba 
– foto CSS

Velikonoční výzdoba DZU Palackého – foto CSSVelikonoční výzdoba – foto CSS
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Léto tančí v Eurocentru pošestnácté
Na začátek letošních prázdnin připravuje
Spolek jabloneckých dam a pánů již 16. roč-
ník letní dílny pohybu, tance a rytmu Léto
tančí. Akce se bude konat v jabloneckém
Eurocentru od pondělí 30. června do soboty
5. července v rámci Projektu Jablonec nad
Nisou 2014. 

Tradiční začátek jabloneckého kulturního léta
opět nabídne bohatý program jak pro účastníky
dílny, tak veřejnost. „Letos se především před-
staví skvělý tanečník, choreograf a pedagog
Jarek Cemerek, který povede seminář Modern
jazz. Další seminář se ponese v duchu španěl-
ského Flamenca s profesionálním tanečníkem
a choreografem Eduardem Zubákem,“ říká Ja-
na Hamplová, hlavní pořadatelka akce. Dílna je
otevřená všem věkovým kategoriím a nadchne
každého svojí tvůrčí a uvolněnou atmosférou.

Účastníci, kteří chtějí využít zvýhodněného
kurzovného, se mohou přihlásit již nyní, a to
nejdéle do 16. května „Každý, kdo se do tohoto
data přihlásí, získá zvýhodněné kurzovné.
Přihlásit se lze jak na celou dílnu, tak i na jed-
notlivé semináře, které probíhají po celý den,“
upřesňuje Hamplová.

V odpoledních hodinách jsou pak semináře
doplněny o tzv. lektorské programy, které jsou
určeny jak pro účastníky, tak i pro veřejnost
a ve kterých se vždy individuálně představí
všichni lektoři. Sobotní večer patří tradičně
společnému závěrečnému vystoupení účastní-
ků a lektorů, na němž předvedou, co se za celý
týden naučili. Léto tančí je pro všechny, kteří
rádi tráví léto aktivně. 

Podrobné informace a přihlášku lze nalézt na
nových internetových stránkách projektu:
www.letotanci.cz. (end)

V dubnu se v Městském divadle v Jablonci
uskutečnily dvě regionální přehlídky, a to
v dětském sborovém zpěvu a ve scénickému
tanci. Jablonecké soubory ve velmi silné
konkurenci uspěly a dobře tak reprezento-
valy své město.

Sborový zpěv
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, které repre-
zentovalo celkem 18 dětských pěveckých sborů.
Jablonecké sbory se v konkurenci školních dět-
ských pěveckých sborů neztratily. Zlaté pásmo
získal DPS Vrabčata při ZŠ Mozartova pod ve-
dením Pavla Žura, za klavírního doprovodu
Petra Hostinského. Stříbrné pásmo obdržel sbor
Amici, Gaudete! ze ZUŠ Jablonec pod vedením

Tomáše Pospíšila a klavírního doprovodu Jany
Kvochové. Bronzové pásmo získal sbor Rolnič-

ka při ZŠ Liberecká Jablonec nad Nisou, jehož
zakladatelkou a sbormistryní je Jaroslava
Pokorná, za klavírního doprovodu Libora
Sasky.

Scénický tanec
Se svými choreografiemi na regionální přehlídce
scénického tance uspělo také Taneční a pohy-
bové studio Magdaléna, o. s., Rychnov u Jablon-
ce nad Nisou pod vedením Ludmily Rellichové,
které bude reprezentovat Jablonec n. N. v obou
kategoriích (dětské i dospělé) – na celostátní
přehlídce scénického tance dospělých v říjnu
2014 v Jablonci nad Nisou a na dětské celostát-
ní přehlídce scénického tance v Kutné Hoře
v květnu 2014. (end)

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

1. května 1914, číslo 95, strana 1
Povstání v Mexiku. Proti sobě stojí tři strany:
Huertisté, Zapotisté a vládní strana. Plánuje se
konference v Mexiko City, na níž by mělo dojít
k vyřešení sporných otázek.

1. května 1914, číslo 95, strana 4
Munice a pivo pro Mexiko. Na celnici v Dě-
číně se dnes proclívaly dva čluny s drahocen-
ným nákladem. V jednom bylo 3 778 bedniček
s 5,5 milionem nábojů. V druhém člunu bylo
1 600 sudů plzeňského piva. Náklad je pojištěn
na 37 000 německých marek.

1. května 1914, číslo 95, strana 4
Bengálský oheň na Černé Studnici zazáří
dnes mezi 20. a 21. hodinou. Po dohoření vatry
zveme na posezení do hostince.

2. května 1914, číslo 96, strana 2
Sankce továrníků proti účastníkům oslav
1. máje. Účast v průvodu se trestá desetidenním
vyloučením z práce. Pokud se účastník na své
pracoviště nevrátí nebo dostane výpověď, ne-
smí být do 6 týdnů přijat do jiného zaměstnání.

7. května 1914, číslo 100, strana 1
Halič – Lemberk. Vražedná cigareta. Divo-
tvorný rabín Nestal z Kutna včera tragicky za-

hynul. Při čtení knihy upustil hořící cigaretu na
své šaty, které okamžitě začaly hořet. Rabín
utrpěl těžké popáleniny, kterým po krátké době
podlehl.

8. května 1914, číslo 101, strana 3
Jablonecký starosta Adolf H. Posselt slaví
70. narozeniny! Pan starosta má nejen velké
zásluhy o město, ale je i nejstarším zástupcem
Německé strany pokroku v českém parlamen-
tu. Byl dokonce i v tříčlenné delegaci ve Vídni
ve věci česko-německého vyrovnání.

8. května 1914, číslo 101, strana 8
Vykrádači záchodkových automatů zadrženi.
V poslední době si majitelé jabloneckých hos-
tinců stěžovali na časté poškozování automatic-
kých pokladniček na WC – pachatel z nich vy-
bíral drobné. 

Snaživý detektiv Behringer zjistil stejný pro-
blém i v okrese Liberec – v hostincích se také
ztrácelo jídlo a šatstvo, zloději dokonce poško-
zovali i zrcadla na toaletách. Behringer z činů
usvědčil 21letého pomocného dělníka A. Hof-
richtera z Vratislavic a 17letého zámečnického
učně Waltera Weisse z Hodkovic. U Weisse se při
domovní prohlídce našel mimo jiné i diamant
a dva zámky k automatům.

14. května 1914, číslo 106, strana 4
Jablonec. Probíhají přípravy na stavbu nové-
ho katolického kostela na náměstí Franze
Josefa (nyní Horní náměstí). Podél zdi hřbitova

(nyní letní kino) se hloubí dvoumetrové pokus-
né výkopy, aby se zjistila nutná hloubka zákla-
dů. Očekává se návštěva stavebního rady
Zascheho z Prahy.

19. května 1914, číslo 110, strana 1
Jablonec. Milostné drama v Dlouhé ulici –
pokus o vraždu a sebevražda. 24letý elektro-
technik Max Petrák dostal košem od své 21leté
milenky Hedviky Pilzové, se kterou chodil čtyři
roky. Dnes odpoledne se oba setkali v Dlouhé
ulici, pohádali se a Petrák postřelil dívku na
hlavě, kterou od smrti zachránil hřeben, od ně-
hož se střela odrazila. Druhá střela šla mimo.
Poté se zastřelil ranou do úst. Již před 2 lety se
mladý muž pokusil o sebevraždu a měl od té
doby v hlavě kulku, která nešla vyjmout. Dívku
ošetřil Dr. Randa. 

28. května 1914, číslo 117, strana 5
Přijede cirkus Hagenbeck! Svá vystoupení za-
hájí 30. května a poslední představení se bude
konat 5. června večer. Součástí cirkusu je i velký
zvěřinec s exotickými zvířaty. Jedinečnou
atrakci tvoří skupina dravců: lvi, tygři, dogy,
lední i hnědí medvědi, které předvádí krotitel
Charles Illeneb.

29. května 1914, číslo 118, strana 1
Albánie. Povstalecké kmeny žádají odstoupení
vládnoucího knížete a připojení k Turecku.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Přehlídky v režii místních souborů



(21)

jablonecký měsíčník / květen 2014

www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 

to jste mi navařily nebo vlastně nakreslily pěknou horu kaše! Ještě, že umím tu kouzelnou
větičku „Hrnečku, dost!“. Vy ale určitě s malováním nepřestávejte, vaše obrázky jsou moc hezké.
Další pohádka, kterou můžete namalovat, je o zlaté rybce. A není to ryba obyčejná. Rybářovi,
který ji chytil, slíbila, že mu splní tři přání, když ji zase pustí... 

Na vaše obrázky se už těším, tak mi je nezapomeňte poslat!

Váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma 
„Hrnečku, vař!“
Markétka Holubová, 
7 let, MŠ Mšeňáček, Josefa Hory 31

Karolínka Šídová, 
6 let, MŠ Adélka, 28. října 16

Anička Bauerová, 
6 let, MŠ Na kopečku, V. Nezvala 12

Markétka Petříková, 
5 let, MŠ Čtyřlístek, Švédská 14

Odměnu dětem předá 
náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „O zlaté rybce“ oče-
káváme do pondělí 12. května na poda-
telně v přízemí jablonecké radnice nebo
na adrese redakce: Magistrát města Jab-
lonec nad Nisou, redakce Jabloneckého
měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jab-
lonec nad Nisou. Na obálku napište heslo
„Skřítek Pastelka“. Doporučený formát vý-
kresu je A4. NEZAPOMEŇTE uvést u vý-
kresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: O zlaté rybce. K malování si můžete zazpívat písničku Jarka Nohavici „V moři je místa dost“.

Karolínka ŠídováMarkétka Holubová

Anička Bauerová Markétka Petříková
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Setkání s obãany 

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

zve na tradiãní

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

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

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.

6. kvûtna | R˘novice, Luká‰ov – ‰kolní jídelna Z· Pod Vodárnou
13. kvûtna | centrum – mal˘ sál Eurocentra
20. kvûtna | ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská
27. kvûtna | Proseã nad Nisou – hasiãská zbrojnice

20142014

Jitka Černíková
Navrhovatel: Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o.

Martina Kurpitová
Navrhovatel: Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou

Cornelia Melicharová
Navrhovatel: Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s.

Helena Fialová
Navrhovatel: Rodina24

Soňa Tymešová
Navrhovatel: Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.

Bohumila Sladká
Navrhovatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s.

Jablonecká pečovatelka 2014
Hlasování o Ceně veřejnosti

Svůj hlas můžete udělit pouze jedné pečovatelce/asistentce, 
kterou označíte křížkem. 

Hlasovat můžete také prostřednictvím internetu 
na www.mestojablonec.cz.

Cenu veřejnosti získá nominovaná s největším počtem hlasů. 
Hlasovací lístky prosím odevzdávejte do sběrného boxu 

na recepci ve Spolkovém domě v ul. E. Florianové. 
Více o anketě na str. 17

✄
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ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s. r. o. nabízí:
– jednorázové i pravidelné úklidy kanceláfií, 

penzionÛ, bytÛ, atd.
– profesionální hloubkové ãi‰tûní ãalounûného

nábytku, kobercÛ a sedacích souprav
– mytí oken – ãi‰tûní interiérÛ vozÛ osobních

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

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

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

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

THERMOFIX, DESIGN LINE, 
CONCEPT LINE, PROJECT FLOOR. 

Moderní materiál, zajímavé vzory, tichá 
a odolná podlaha, snadná údrÏba, opravitelná.
www.rejsek-podlahy.cz, mobil: 724 119 523

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2014
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

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
Jsme brzdové centrum ATE = certifikovan˘
specialista na brzdy – bezkonkurenãní ceny 
na zn. ATE!!! Montujeme i jiné znaãky brzd

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

Na‰e pfiednosti: profesionalita,
poctivost, záruky, potfiebné náfiadí, 

pfiístroje a PC programy, vozy parkujeme 
v hlídaném prostoru.

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

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 

Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %,
PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ

Novinka: dvefie vãetnû obloÏek, 
rÛzné dekory od 2 150 Kã, 

vnitfiní (bílé, buk, jabloÀ, ofiech) 
od 666 Kã do 699 Kã s inzerátem. 

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

EDUCA – vzdûlávací centrum
50% SLEVA NA JAZYKOVÉ KURZY 

v kvûtnu a ãervnu
– na volná místa v kurzech pro vefiejnost

POMATURITNÍ STUDIUM 
ANGLIâTINY 2014/15

EXCEL – dvoudenní, rÛzné úrovnû
KURZ EMAIL MARKETINGU 
LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY 

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

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 

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

plovoucí podlahy, obkladové panely, dfievûné
prahy, nábytek z masivu, postele, matrace,

skfiínû, komody, Ïidle a stoly.
Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou

Tel.: 483 310 880
e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz

www.pospichal-strechy.cz

ÚVùRY NA V·ECHNO
pro podnikatele, zamûstnance, dÛchodce.

Volejte zdarma 800 366 000 nebo 603 445 448.
Pracuji pro více vûfiitelÛ. 
www.uver-kazdemu.cz

Kanceláfi: budova JBX-Palackého 41, 
Jablonec nad Nisou

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz

JARO V POHYBU aneb rozvlÀte
svá tûla v rytmech ORIENTU

pondûlky: LATÍNO a POPORIENT
stfiedy: BALADI

ãtvrtky: PERSIE a POPORIENT
NOVù: INTUITIVNÍ TANEC S LENKOU

pondûlky a ãtvrtky
ÎENSKÉ KRUHY S RENATOU

www.cantara.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

OPTIK DO DOMU 
Zdarma náv‰tûva optic. poradce u vás
vám umoÏní zakoupit dioptrické br˘le

víc jak o 50 % levnûji 
neÏ v kamenn˘ch oãních optikách. 

Tel.: 602 870 941
www.levnebryle.webnode.cz 

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ A POMOCNÉ STAVEBNÍ 
práce = údrÏbu pfieváÏnû drobného charakteru 

zamûfienou na rÛzné opravy a úpravy 
dle poÏadavkÛ zákazníka. Napfi: strÏení tapet, 
‰tuk. omítky, zaãi‰tûní ‰licÛ, opravy vnitfiních 
i vnûj‰ích omítek, betonÛ, komínÛ, garáÏi, bytÛ, 
rod. domkÛ jak pro jednotlivce, tak druÏstva

a SVJ. Dále v˘malby, fasád. nátûry, 
dodání vãetnû materiálÛ. 

Informace na tel. 732 570 702 
nebo email: reslvladislav@seznam.cz

FIT SILUET, PALACKÉHO 7, JABLONEC N. N.
Zumba – PILATES – Powerjóga
Maximálnû 10 osob na lekci. 

Opût cviãíme i u mofie 13.–22. 6. 
v chorvatském Rabacu za 8 400 Kã 

bez cestovního poji‰tûní. 
Doprava autobusem z Jablonce a Liberce.

Ubytování s polopenzí 
ve dvoulÛÏkov˘ch pokojích s lednicí, 
TV a balkónem/francouzsk˘m oknem. 
Cviãení na terase hotelu 2x dennû –

Powerjóga a Pilates. 
Tel: 607 440 505, 

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

HOSPÒDKA U ·V¯CAR 
Janovská 38, naproti b˘valé Silce, 

Vás srdeãnû zve od pondûlí do ãtvrtka 
k posezení pfii svíãkách. 

Dobré drinky, pizza a nabídka luxusních 
pochoutek z hermelínu. KaÏd˘ pátek

veãer pln˘ zábavy s kapelou. Narozeninové
oslavy, veãírky..., letní terasa jiÏ otevfiena.

www.facebook.com/hospudkausvycar 
Rezervace: 739 310 384

HOSPÒDKA U ·V¯CAR 
Janovská 38, naproti b˘valé Silce,

pofiádá 23. 5. od 18.00 do 21.30 hodin 
akci plnou zábavy, dobrého jídla a muziky

ve stylu stfiedovûké hospody a pofiádné Ïranice.
ZAÎIJTE ST¤EDOVùK 

A REZERVUJTE SI MÍSTO DO 20. 5.
Od 22 hodin hraje k tanci a poslechu

skupina âERT TO VEM.
www.facebook.com/hospudkausvycar

Rezervace: 739 310 384

PODIATRIE NENÍ PEDIATRIE
www.rehabilitacnistudio.cz

v˘roba individuálních vloÏek do obuvi
léãba bolestí celého tûla

CHYT¤E – MODERNù – RYCHLE

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

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz
tel.: 604 503 848

SPOLEK PRO VOLN¯ âAS NOVOVESAN
nabízí pfiímûstské tábory 

(horoLEZÁCI, kreativnû-taneãní)
+ intenzivní pobytov˘ kytarov˘ kurz.

Info: www.novovesan.cz

PRONÁJEM NEBYTOV¯CH PROSTOR
sklad, dílna, parkovací místa 

120–250 m2

Rychnovská 81, Kokonín
cena dohodou – levnû
nohelova@gmail.com

777 066 967

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ
horolezeckou technikou. 

Ozdravné fiezy a péãe o stromy.
Leo‰ Ulrych, 724 318 267
ulrych@vyskovyservis.cz

www.vyskovyservis.cz

SK¤ÍNù LIBEREC – vá‰ interiér na míru
VESTAVùNÉ SK¤ÍNù pfiímo od v˘robce

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ
KUCHY≈SKÉ LINKY 

vã. spotfiebiãÛ
3D návrhy ZDARMA, 

slevy aÏ 35 %.
Nákupní centrum 

Géãko Liberec (GLOBUS)
tel: 485 102 762, 

mob: 734 723 734
prodejna@skrine-liberec.cz

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

Pfiidejte se k na‰emu t˘mu

obchodního oddûlení
jako MANAÎER/KA

v Jablonci nad Nisou

PoÏadujeme minimálnû 
stfiedo‰kolské vzdûlání a znalost AJ

Nástup moÏn˘ ihned
Îivotopis zasílejte na e-mail

beads@aneri.cz
Tel. 602 45 80 45

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!
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

Hledáte spolehlivého partnera 
pro spolupráci při prodeji Vaší nemovitosti? 

– nabízíme komplexní realitní služby, právní, finanční a daňový servis
– přehledné smlouvy bez nesmyslných sankcí, seriózní a osobní přístup
– reklama na velkých realitních portálech, vlastní časopis a databáze
– certifikovaní makléři Vás poctivě provedou celým procesem prodeje
– bezplatné poradenství, odborné stanovení ceny, zajištění financování
– smluvní dokumentace, daňová přiznání, znalecké posudky, úschovy
– bezkonkurenční podpora a zázemí v rámci skupiny České spořitelny 

Nabízíme 50 stavebních parcel v Jablonci pro rok 2015

Vaši nemovitost prodáme dříve, bezpečně a za více peněz

PRO KONKRÉTNÍ ZÁJEMCE Z NAŠÍ DATABÁZE 
HLEDÁME BYTY, DOMY, 
POZEMKY A JINÉ NEMOVITOSTI

Realitní kancelář CENTRUM s. r. o. 
člen obchodní sítě
Mírové náměstí 492/11
466 01 Jablonec nad Nisou
Telefon: 483 311 133
e-mail: rkcentrum@rscs.cz 
www.rscs.cz/rkcentrum

Hledáme 

zkušené 

makléře

Volejte 
zdarma

800 100 105

Realitní 
služby 
v bance

JAKOB, s. r. o.

e-mail: obchod@jakob.cz
Kontakt 483 314 591, 732 108 472

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

• Balení zboÏí
• Kompletace zboÏí
• Celní sluÏby

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu
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•
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!

Den otevřených dveří
15. května 2014
� prohlídka studia a ochutnávka

zajímavých produktů
� zkouška služeb ZDARMA (masáže,

pedikúra, kosmetika, líčení, lymfodrenáž,
výživové poradenství, diagnostika z vlasů,
kurzy vaření, cvičení, nově Flowin, ...)

� prodej dárkových poukazů do wellness
a na kurzy vaření za snížené ceny,
platba možná i kartou!

STUDIO FIT • nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N.
tel.: 773 485 800, info@studiofit.cz,
jsme na Facebooku. www.studiofit.cz

Bytov˘ textil 
Matou‰

Slevy na vybrané 
druhy záclon

Dolní námûstí 13
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 315 191

w w w. h e a t - j a b l o n e c . c z

tel. 605 958 177

info@heat-jablonec.cz

Formující cviãení na vibraãní 
plo‰inû s viditeln˘mi v˘sledky

• vestavěné skříně přímo od výrobce
• více než 250 odstínů a dekorů
• klasické, moderní i designové materiály
• kuchyňské linky včetně spotřebičů

nákupní centrum Géčko Liberec (GLOBUS)
tel.: 485 102 762, mob: 734 723 734

slevy až 35 %
prodejna@skrine-liberec.cz

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


