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V létě se obnovovaly tradice
i školní budovy
Prázdniny se překulily, je tu opět nový školní rok
a děti usedají znovu do školních lavic. Pouze ty ze
ZŠ v Arbesově ulici si budou užívat ještě o jeden tý-
den volna více, protože jejich škola nyní prochází
rozsáhlou rekonstrukcí, při níž získá zateplení ob-
vodového a střešního pláště včetně nových oken.
Byla poslední z velkých škol, která touto opravou
ještě neprošla. A protože se jedná skutečně o roz-
sáhlý projekt, je rozplánovaný ještě do příštího ro-
ku. Rekonstrukcí prošlo nevyhovující sociální zaří-
zení v DDM Vikýř, toalety se opravovaly i v ZŠ
Pasířská, v rýnovické základní škole pokračovala
výměna oken, u ZŠ Janáčkova se budovala kanali-
zační přípojka. A to je jen nepatrný zlomek oprav
v městských školách a školkách, které se realizo-
valy během prázdnin. Letos město na opravy škol-
ských zařízení uvolnilo z rozpočtu více než devět
milionů korun a podíl na Arbesovku činí dalších
téměř 12 milionů. 

Loni jsem se na tomto místě zmiňovala o napl-
něnosti mateřských a základních škol ve městě.
Stále říkám, že v Jablonci se dlouhodobě daří uspo-
kojovat zájem o místa v mateřských školách i pro
děti mladší tří let. Také letošní zápisy do prvních
tříd proběhly bez větších potíží a všechny děti jsou
umístěny dle přání rodičů, ačkoli na základní školy

nastoupí celkem o 50 prvňáčků více než vloni. Le-
tos jsme přišli s novým příspěvkem pro rodiče, kte-
ří pro své děti nenašli místo v městem zřizované
školce, nebo jim budou tři roky až v roce 2015.
Podrobnosti najdete uvnitř tohoto čísla. 

Rozhodli jsme se podporovat i některé další vý-
chovné aktivity, jako je například výuka bruslení
na ledě v rámci tělesné výchovy a od září spouští
DDM Vikýř s podporou města pilotní projekt brus-
lení pro děti z mateřských škol, které by se v bu-
doucnu chtěly věnovat hokeji. I o tom se dočtete více
v tomto vydání.

Od dubna se můžeme v Jablonci těšit z kulturního
bloku v rámci Roku české hudby, tím je Město plné
tónů. Akce vyvrcholí v úterý 30. září večer slav-
nostním zakončením v městském divadle. Ujme se
jej Filharmonie Hradec Králové s houslistou Pet-
rem Matějákem. Jsem ráda, že se podařilo připra-
vit množství kvalitních koncertů, představit skvělé
místní i profesionální hudebníky, obnovit tradici
promenádních koncertů v Tyršově parku a přinést
i novinku – koncerty na mole přehrady Mšeno. 

Přeji vám krásný podzim
Soňa Paukrtová, 

náměstkyně primátora

Začátek školního roku. Ilustrační foto Michal Vele
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„Letos jsme poprvé vyhověli i přání občanů a začali
jsme přispívat na prázdninovou péči nejen pro před-
školáky, ale i pro prvňáky. Z městského rozpočtu
jsme tak na prázdninové příspěvky vyčlenili 210 tisíc
korun,“ říká náměstkyně primátora Soňa Paukrtová,
k jejíž práci prorodinná politika patří. 

„Stokorunovou podporu každému předškolnímu dí-
těti na jeden pobytový den u městem registrovaného
poskytovatele služby je možné uplatnit již od roku
2009,“ podotýká náměstkyně primátora a dodává, že
výhodou takto nastaveného systému je, že si rodiče
sami vyberou subjekt, kterému chtějí dítě o prázdni-
nách svěřit. Je jen na nich, zda se rozhodnou využít
služeb registrovaných poskytovatelů, kde mohou vy-
užít příspěvku města, nebo budou situaci řešit jiným
způsobem. 

V roce 2009 město pro příspěvky na prázdninovou
péči vyčlenilo z rozpočtu 360 000 korun. Z nich se
v letech 2009–2011 vyčerpalo 196 000 korun. V roce
2012 už částku 84 900 Kč využili rodiče 174 jablonec-
kých dětí a na další rok, kdy náhradní péči o děti
předškolního věku nabízelo devět subjektů, město ur-
čilo 90 000 Kč. Letos se položka zvýšila na 210 000 ko-
run kvůli příspěvku rodičům prvňáků. Od roku 2013
se součástí registrovaných subjektů stali i vybraní po-
řadatelé příměstských táborů. 

Soukromá zařízení 
„Rozhodli jsme se nyní podpořit jablonecké rodiny
s malými dětmi a přispět jim na umístění dítěte do
soukromých mateřských škol,“ říká Soňa Paukrtová.
Jablonec má v mateřských školách dostatečnou kapa-
citu pro děti, které oslaví třetí narozeniny v září. S tě-
mi mladšími, narozenými třeba v lednu, je problém.
„Během školního roku se v plných školkách hledá
místo těžko, proto jsme se za určitých pravidel roz-
hodli přispět na docházku dětí do soukromých zaříze-
ní,“ konstatuje náměstkyně a dodává: „Příspěvky jsou
určené jabloneckým rodičům dětí dvouletých nebo
těch, které se neumístily například pro zdravotní zne-
výhodnění v mateřských školách zřizovaných měs-
tem.“ 

Soukromé miniškolky, jesle či dětská centra jsou
však často pro rodiče finančně nedostupné. Od 1. září
proto město bude těmto rodinám poskytovat měsíčně
tisícikorunový příspěvek na školné. Dotazy na způ-

sob, jak o slevu školného v soukromých zařízeních
žádat, zodpoví pracovníci oddělení školství, kultury
a sportu ve IV. patře radnice.

„Město prověřilo a následně zaregistrovalo pět sou-
kromých zařízení, které nabízí kvalitní výchovné
a vzdělávací služby pro děti od dvou let,“ uzavírá
Paukrtová.

Sluneční louka
Zatímco uvnitř bazénu se v létě pracovalo, sluneční
louka s kurtem na plážový volejbal byla za příznivého
počasí otevřená všem návštěvníkům. Už loni město
vyzkoušelo slevu na vstupném pro dospělou osobu
s dětmi. Letos ji nabídlo znovu. 

„Slevu mohl uplatnit dospělý s dětmi do výšky 120 cm.
Za celodenní vstup tak zaplatil 30 korun místo 50, dě-
ti do zmíněné výšky měly vstup zdarma,“ informuje
manažerka prorodinné politiky Simona Hušková.
Stejně jako loni městský rozpočet počítal na tento účel
s 30 tisíci korunami. 

Zvýhodněné víkendové jízdenky
Víkendové rodinné jízdenky za zvýhodněné ceny na-
bízí město už od roku 2009. K dostání jsou za příznivé
a stále stejné ceny v pokladně autobusového nádraží
a v Jabloneckém kulturním a informačním centru
v Kostelní ulici. „Jde vlastně o skupinovou slevu pro
rodiny s dětmi platící každý víkend od páteční druhé
hodiny odpolední do nedělní půlnoci. Jsou přenosné
a je možné je po označení použít v síti jablonecké
MHD po celý víkend. Je škoda, že je rodiny, zvláště ty
jablonecké, více nevyužívají,“ lituje náměstkyně
Paukrtová.

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

V roce 2013 vznikla bonusová vstupenka na rodin-
ná filmová představení v jabloneckých kinech. „Za
čtyři vstupenky na některé z předchozích rodinných
představení, získává rodina jako bonus jednu vstu-
penku zdarma,“ připomíná náměstkyně. V progra-
mech jabloneckých kin jsou od září 2013 rodinná fil-
mová představení označena značkou „RP“. 

(jn)

Rodina je naše priorita
Jablonec nad Nisou nosí od roku 2008 titul Obec přátelská rodině. Ten ho zavazuje, aby
prorodinná politika nebyl jen prázdný pojem. Mimo jiné město vytvořilo různé finanční
příspěvky. Na letní prázdninový provoz v registrovaných zařízeních, na rodinné
vstupenky do kina či na sluneční louku nebo rodinné víkendové jízdenky. 

V roce 2013 vznikla bonusová vstupenka na rodinná filmová představení v jabloneckých kinech. Ilustrační foto jablonecká kina

■ Vzdělávání je
proces celoživotní

Začátek školního roku pro mne
každoročně znamená i obecnou
úvahu nad výchovou a vzdělává-
ním. Myslím, že stále jsou platné
dva hlavní výchovné cíle, které
vyjádřil již Jan Ámos Komenský,
totiž:
1. poznat sebe a svět – vzdělání ve

vědách, umění a řemeslech 
2. ovládnout sebe – výchova mravní

Výchova dítěte a mladého člověka
má dvě neoddělitelné části – jed-
nak obecné vzdělání, umožňující
stát se široce kultivovaným člově-
kem, a dále příprava na výkon po-
volání. Znovu se vrátím k už zmí-
něnému J. A. Komenskému, jenž
vyslovil další, dodnes platné myš-
lenky. Řekl, že když člověk ukončí
své vzdělání, měl by pak hodně
cestovat. Čím více pohledů totiž
získáte, tím lépe jste s věcí sezná-
meni, dokážete posoudit její ob-
sah, rozeznáte souvislosti a získá-
te nezbytný odstup. Komenský
však také řekl, že vzdělávání je
proces celoživotní.

Současnou společnost silně
ovlivňuje ICT (z anglického Infor-
mation and Communication Tech-
nologies – Informační a komuni-
kační technologie), tedy počítače,
internet i ostatní média, a to jak ve
sféře ekonomické, tak v té sociál-
ní. Chytré technologie nám umož-
ňují cestovat, aniž vytáhneme paty
z domu. A tak vlastně pomáhají
naplňovat Komenského slova: ces-
tovat – vzdělávat se. Je nutné na
tento jev brát ohled a mít stále na
zřeteli překotný vývoj informač-
ních technologií i v oblasti výcho-
vy a vzdělávání. 

Vliv médií hýbe světem, infor-
mační exploze je v současnosti
v plné síle. Bylo by vhodné tyto je-
vy respektovat, vzít si z nich to
nejlepší, využít jejich potenciál
a přizpůsobit je ku prospěchu
společnosti především v oblasti
vzdělávání. ICT by mohla v bu-
doucnu přinést efektivnější a zá-
roveň kvalitnější vzdělání. ICT
bude nadále pronikat do životů li-
dí a do budoucna s nimi musíme
počítat v nejširším měřítku.

Soňa Paukrtová

Foto 2 x MC Sovička Jablonec
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Spokojeností lidí s životem v Jablonci nad
Nisou se zabývala obecně prospěšná společ-
nost CI2, o. p. s., v dotazníkovém šetření, kte-
ré prováděla ve městě v první polovině le-
tošního roku. Toto šetření se realizovalo opět
po čtyřech letech a výsledky shrnuje zpráva
o spokojenosti obyvatel s kvalitou života
v Jablonci nad Nisou, jež v plném znění visí
na webu města.

Od roku 2010, kdy probíhal poslední takto roz-
sáhlý průzkum, se ve městě mnohé změnilo.
Došlo nejen k reorganizaci radnice a úsporám
v jejím provozu, ale i k rozšíření a zkvalitnění
služeb pro občany. Městský dluh se snížil a eko-
nomika se stabilizovala. Byla vybudována nová
onkologie a teplárna přešla do majetku města.
Jak tyto a mnohé další změny v chodu Jablonce
nad Nisou hodnotí jeho obyvatelé a zda je vů-
bec zaznamenali, je patrné z výsledků šetření
ve zprávě Spokojenost obyvatel s kvalitou živo-
ta v Jablonci nad Nisou.

Sešlo se 570 vyplněných dotazníků a z výsled-
ků vyplývá, že více než 86 % lidí je se životem ve
městě spokojeno. Lidé si pochvalují zejména
dostatek možností provozovat své koníčky
a záliby, poměrně vysoko jsou hodnoceny také
zdravotní služby ve městě a MHD. 

Bezpečnost ve městě
V předvánočním období proběhlo v souvislosti
s průzkumem spokojenosti obyvatel dotazníko-
vé šetření s názvem Žiju tu rád 2013, které mě-
lo poukázat na témata, jež by, vedle těch hlav-
ních, lidé ve zprávě o kvalitě života rádi našli
více rozpracovaná. V anketě dominovalo téma
bezpečnosti a lidé často uváděli také poznámky
související s dopravou. 

Pocit bezpečí ve městě je subjektivní, každý
se cítí bezpečně v trochu jiném prostředí. Lidé
ale nejčastěji zmiňovali problematiku soužití
s nepřizpůsobivými občany. I když statistiky
městské policie i Policie ČR neevidují nárůsty
přestupků a trestných činů, vedení města nene-
chává tato situace v klidu. „To, na čem musíme
zapracovat, je důvěra mezi policií a občany.
Pokud má být práce policie skutečně efektivní,

potřebujeme informace z terénu, ať už přes
okrskáře nebo prostřednictvím telefonu. Na
druhou stranu musíme občanům garantovat,
že nebudou zbytečně obtěžováni, nebo dokonce
vystaveni ohrožení ze strany pachatelů. Tady je
před námi ještě velký kus práce,“ říká primátor
Petr Beitl.

Budova bývalé porodnice
V bývalé porodnici se žádné sociální bydlení
nechystá, porodnice v Turnovské ulici je v ma-
jetku Libereckého kraje, ten se ji snažil prodat,
ale od obchodu nakonec ustoupil poté, co zá-
jemce nedoplatil kupní cenu. Budova tedy stále
patří kraji, je zavřená a prázdná. Primátor měs-
ta Petr Beitl jasně prohlásil, že bezpečí občanů
a jejich spokojenost je pro něj prioritou a zahá-
jil jednání s hejtmanem Půtou o možnosti pře-
vodu budovy porodnice do majetku města. Kraj
uvažuje o tom, že by porodnici směnil za budo-
vu uměleckoprůmyslové školy na Horním ná-
městí. O tom, zda město objekt smění, nebo od-
koupí, budou rozhodovat zastupitelé na svém
zasedání 11. září. Až bude bývalá porodnice
v majetku města, může město rozhodnout
o tom, komu a za jakým účelem ji prodá. Její
využití na sociální bydlení primátor Beitl dů-
razně odmítá.

Beitl: Musíme tlačit na změnu zákonů
„Bohužel současná státní sociální politika na-
hrává tzv. podnikatelům s chudobou. Své domy
pronajímají a rovnou inkasují příspěvky na
bydlení. Město se tak dostává do patové situace,
protože nemá šanci ovlivnit to, co se v domech
děje. S tím souvisí zhoršení životního prostředí
v okolí takových domů, zhoršení hygienických
podmínek i snížení bezpečnosti a růst drobné
kriminality. Je potřeba vyvolat diskuzi a tlak na
všechny složky státní správy, které jsou opráv-
něné konat. Především stavební úřad a hygienu.
Každý, kdo chce v našem městě sociální systém
zneužívat, se musí dostat pod tlak zákonných
sankcí. Podobný tlak je potřeba vyvíjet na naše
poslance a senátory, aby došlo ke změně záko-
nů. Do té doby můžeme jen podobné domy vy-
kupovat, ty vybydlené bourat a pro ty lepší hle-
dat jiné využití,“ říká primátor Beitl. 

„Ve městě je nastaven systém sociální politiky
bydlení dobře, od azylového domu přes ubytov-
ny až po byty zvláštního určení. Lidé v nich ži-
jící musí hrát podle pravidel, platit nájem,
a když tomu tak je, mají šanci na lepší, „nor-
mální“ bydlení. Dokud ale budou mít navrch
obchodníci s chudobou, kteří pronajímají byty
a domy v dobrých čtvrtích, z nichž se pomalu
stávají ghetta, máme velmi omezené prostřed-
ky k boji,“ dodává primátor. 

Lidé v Jablonci nad Nisou žijí rádi

Právě na téma sociálního bydlení, souži-
tí s nepřizpůsobivými občany a bezpeč-
nosti obecně primátor Petr Beitl organi-
zuje veřejnou diskuzi s občany města.
Účast již přislíbil senátor za Jablonecko
Jaroslav Zeman i poslanec Lukáš Ple-
ticha, přizváni budou také zástupci
městské i státní policie, zástupci krajské
hygienické stanice, stavebního úřadu
a další, kteří mají k tomuto tématu co říci. 

Setkání o bezpečnosti ve městě se koná
v úterý 2. září od 17 hodin ve velkém
sále Eurocentra v Jablonci nad Nisou. 

Jablonecké energetické, a. s., se daří v tomto
roce efektivně hospodařit, což dokládají ak-
tuální průběžné hospodářské výsledky. 

Dosáhli jsme provozních úspor hlavně v oblas-
tech nákupu komodit (zemní plyn), kdy jsme
pro rok 2014 rozhodli o postupném nákupu
zemního plynu. Toto strategické rozhodnutí
představenstva splnilo předpoklady, a tím jsme
dokázali eliminovat negativní dopady velmi
teplé zimy. Další úspory dosahujeme v oblasti
údržby, oprav a v personálních nákladech.

Provozní hospodářský výsledek (bez odpisů,
rezerv a opravných položek) je k datu 30. 6.
2014 lepší ve srovnání se schváleným plánem
o 5 442 tis. Kč a jeho výhled do konce roku 2014
je lepší o výrazných 9 673 tis. Kč.

Aktuálně připravujeme finanční plán a ceny
pro rok 2015 pro vás, naše zákazníky. Budeme
chtít dostát našim předchozím sdělením a stále
nabízet kvalitní a spolehlivé služby za přijatel-
né ceny.

V uplynulých dnech jsme úspěšně ukončili
výběrové řízení na dodavatele zemního plynu

pro období roku 2015 a podepsali jsme smlouvu
s vítězným uchazečem na nákup 70 % ročního
objemu za fixní výhodnou cenu a 30 % budeme
nakupovat postupně, s předpokladem pozitiv-
ních dopadů do ceny v průběhu roku. 

V projektu modernizace soustavy zásobování
teplem (pracovně nazývaný též revitalizace CZT)
postupujeme dle schváleného plánu a harmo-
nogramu akcionářem. 

Nyní probíhá výběrové řízení na generálního
dodavatele staveb první etapy pro rok 2015, dá-
le výběrové řízení na poskytovatele (banku)
směnečného programu, který bude sloužit pro
částečné financování celého projektu. Velkým
úspěchem naší společnosti je získání výrazné
dotace z EU fondů na financování tohoto pro-
jektu. 

A již na podzim 2015 budeme připojovat zá-
kazníky ve vybraných lokalitách na zásobování
z nových, efektivnějších zdrojů tepelné energie.

Team Jablonecké energetické, a. s.

Jablonecká energetická hospodaří
úsporně a modernizuje soustavy

Foto Jiří Endler

Foto Markéta Hozová
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Léto 2014 se v Jablonci neslo obzvláště v du-
chu stavebním. Opravovalo se, stavělo, rekon-
struovalo. Stavební činnost se nevyhnula do-
pravě, ani sportu, zachraňovaly se historické
památky nebo se zlepšoval komfort života
Jablonečanů. Některé stavby se chýlí ke kon-
ci, jiné budou pokračovat příští rok, některé
teprve startují. 

Dlouho očekávaná oprava Želivského
Na rekonstrukci ulice Želivského se čekalo
opravdu dlouho. Jde o krajskou silnici a Li-
bereckému kraji se na stavbu podařilo získat
dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod ve stoprocentní výši
uznatelných nákladů. „Práce by zde měly pro-
bíhat do konce listopadu, uzavírky se budou
měnit, proto je třeba pozorně sledovat dopravní
značení. Součástí rekonstrukce je i výstavba
chodníku v ulici Želivského podél Autocentra
FICS od zastávky MHD po křižovatku s ulicí
Československé armády a navíc k akci přidává-
me vybudování chodníku kolem areálu OBI,“
říká náměstek primátora Petr Vobořil, jenž má
na starosti rozvoj města. 

Celá zakázka – rekonstrukce komunikace
i výstavba chodníku – přesahuje 10,5 milionu
korun, Jablonec do chodníku investuje téměř
1,4 milionu. Informace o uzavírkách jsou na
www.mestojablonec – v sekci investiční akce.

Rychlejší spojení mezi Libercem a Jabloncem 
Další velkou dopravní stavbou je výstavba
okružní křižovatky Belgická. „Ta bude hotová
do konce září a město se na ní podílelo výstav-
bou chodníků a zastávek MHD včetně osazení
přístřešků, výsadbou zeleně a instalací veřejné-
ho osvětlení, což znamenalo investici přes 6,5
milionu korun,“ podotýká náměstek.

Samotnou křižovatku realizovalo Ředitelství
silnic a dálnic ČR, a připravilo tak cestu k rych-
lejšímu spojení mezi Jabloncem a Libercem,
které umožní narovnání prudkých zatáček přes
Lukášov. 

Chodníky, cesty, sportoviště…
Nejrozsáhlejší stavební ruch se rozhořel na síd-
lišti Žižkův Vrch. Tady se realizoval velký pro-

jekt IPRM – obytný soubor Řetízková a otočka
autobusů MHD. Stavět se začalo v dubnu, I. eta-
pa skončila v září, další práce ještě čekají na
příští rok. Dílo celkem za téměř 18,7 milionů
korun s pětaosmdesátiprocentní dotací z EU
v rámci IOP zlepší kvalitu života na nejstarším
jabloneckém sídlišti. „Opravila se a vybudovala
nová parkoviště a kontejnerová stání, chodní-
ky, schody a cestičky, revitalizovala se zeleň,
přibyla nová hřiště i s herními prvky. V součas-
né době se chystá například výstavba tří sporto-
višť v blízkosti Lesoparku Žižkův Vrch – více-
účelového sportovního, dětského a venkovního
fitcentra,“ doplňuje Petr Vobořil. 

V průběhu září budou autobusy MHD plně uží-
vat novou otočku a obyvatelé sídliště mohou spo-
činout na nových lavičkách v parku za zastávkou.

Dětem v Arbesovce už bude teplo
Významnou stavbou tohoto léta bylo také zatep-
lení ZŠ Arbesova, které protáhlo o týden letní
prázdniny místním školákům. Projekt pokraču-
je i příští rok a v jeho cíli bude mít škola nová
okna s vyzdívkami místo boletických panelů
s azbestem a zateplený obvodový plášť. Na dílo
za téměř 30 milionů korun město získalo
z Operačního programu Životní prostředí té-
měř sedmnáctimilionovou dotaci. 

Knihovna, radnice a sv. Anna
Jedině v létě bylo možné přestavět toalety v 1.
a 2. patře městské knihovny. Nezapomnělo se
ani na nový bar s přívodem elektřiny a vody
u audiovizuálního střediska. 

Ve 2. a 3. patře radnice se znovu pracovalo na
oknech – některá mají jen nový nátěr, jiná si
vyžádala rozsáhlejší opravy, další musely na-
hradit repliky. Ještě letos se počítá i s opravou
několika oken ve 4. patře, což bude město stát
celkem tři miliony korun. 

Lépe se také bude dařit kostelu sv. Anny, na
jehož střechu uložili pokrývači poslední tašku
v polovině srpna. Zakázka za necelé dva miliony
s příspěvkem z rozpočtu ministerstva kultury
probíhala pod pečlivou kontrolou a byla ztížená
nepřerušeným kulturním programem.

Stavělo se i na lyžařských tratích
Oddělení investiční výstavby pracovalo také na
vybudování systému odvodňovacích prvků
k odvedení dešťových vod, aby se zamezilo
vzniku erozních rýh na nezpevněném povrchu
lyžařských tratí v Břízkách. První část tratí se
odvodnila loni, na zbývající části se pracovalo
letos.

Z úspor se těsně před koncem prázdnin upra-
vovala novým asfaltem část chodníků a komu-
nikací ve Mšeně kolem přehrady. Změnou pro-
chází i vstupy a přístupová schodiště do vody.
Připravují se též opravy a rekonstrukce kontej-
nerových stání, úpravy cest poničené erozí. No-
vého kabátu včetně výměny zařizovacích před-
mětů se dočkají sociálky na Tajvanu.

Další projekty a stavby
V září se začne pracovat na I. etapě rekonstrukce
ulice Lesní, a to od nejvyššího místa v soused-
ství Doliny. Projekt zahrnuje i výstavbu dešťové
kanalizace a rekonstrukci veřejného osvětlení.
Souběžně bude RWE vyměňovat plynovod až
po křižovatku s ulicí Liliová. 

V současné době se rozbíhá zateplení fasády
a střechy administrativní budovy hospodářské
správy jablonecké nemocnice. Během stavby za
6,4 mil. Kč s třímilionovou dotací EU a SFŽP
dojde na výměnu oken a vstupních dveří, nut-
nou demolici přístavků a dalších stavebních
úprav včetně zatravnění přilehlých ploch. Sou-
částí stavebních prací je i likvidace střešních
šablon s azbestem. 

Nového parkoviště se dočkají například oby-
vatelé ulice Stavbařů, připravuje se oprava se-
suvu v ulici Vrkoslavická. Nové přípojky dešťo-
vé a splaškové kanalizace má MŠ Tichá, kde se
počítá i s rozšířením parkoviště. Svůj start má
za sebou další projekt IPRM Obytný soubor
Nová Pasířská. 

Čilý stavební ruch léta 2014 postupně utich-
ne, aby se naplno rozeběhl hned příští rok, jak-
mile to jablonecké počasí dovolí. (jn)

Výkopy v chodnících, 
ulicích i v zeleni – takové
bylo léto v Jablonci

Asfalt kolem přehrady. Foto archiv MMJN Okružní křižovatka Belgická. Foto Jana Fričová

Zateplení ZŠ Arbesova. Foto archiv MMJN

Obytný soubor Řetízková. Foto archiv MMJN
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Nová podoba Slunečních lázní na přehradě
Mšeno vzbudila řadu různých emocí, zájem
médií a diskuzi občanů. Je to tak dobře.
Sluneční lázně jsou cenným územím. Je to
další z míst, které Jablonečané označují jako
„naše“. Každý ví, co by tam mělo být, co by
tam město mělo udělat a že se na tom musí
nebo naopak nesmí šetřit. 

Studie architekta Stolína, která je až do konce
září k vidění v informačním středisku v příze-
mí radnice, je návrhem, jak by to jednou moh-
lo na „Slunkách“ vypadat. Jistě se shodneme,
že atraktivní území celého prostoru Slunečních
lázní, tedy nejen restaurace, nabízí široké vy-
užití. Jako takové si zaslouží kvalitní studii
a následně i kvalitní projekt zpracovaný reno-
movanými architekty. Nejedná se o úpravu na
jednu sezonu, ovlivní tvář přehrady na mnoho
let, a je povinností města jako vlastníka k tomu
takto přistupovat. Máme zájem na tom, aby
prostor byl maximálně otevřený lidem od všech
pláží, bez plotů a ohrad. Současně musí být jed-
noduše zabezpečitelný na zimní období a odol-
ný proti vandalům. Další ambicí zadání bylo
určení architektonického směru, kterým by se

všechny objekty poskytující občerstvení na pře-
hradě měly ubírat. 

Jak to bude dál?
Studie má za sebou odbornou diskuzi v porad-
ním sboru architektů. V současné době je před-
stavována široké veřejnosti, do konce září 2014
můžete na pavilon@mestojablonec.cz posílat
své názory na podobu slunečních lázní. 

Po ukončení diskuze bude návrh doplněn či
přepracován a opět připomínkován poradním
sborem architektů. Teprve pak bude předložen
ke schválení zastupitelstvu města. Bude-li
schválen, bude následovat zadání projektu pro-
střednictvím transparentního výběrového říze-
ní. Potom, co projekt definuje základní provoz-
ní parametry, bude vyhlášeno výběrové řízení
na nájemce. Časový horizont nájmu předpoklá-
dáme 5–10 let. Kritériem výběru by měla být
výše nájmu, představa o budoucím provozu
a reference z oboru podnikání. Z výběrového
řízení vzejde nájemce, od kterého bude město
očekávat spolupráci s architektem na dokonče-
ní projektu a investice do vnitřního vybavení,
jež bude potřebovat ke své činnosti. I současní
nájemci jsou o tomto postupu více jak rok in-
formováni.

Během příštího roku by mělo být naplánová-
no financování stavby a dokončeny projektové
práce. Samotná stavba by mohla být realizová-
na od září 2015 do června 2016. 

Pevně věřím, že se nám podaří Slunečním
lázním vtisknout důstojnou podobu a stanou se
opět ozdobou naší jablonecké přehrady.

Petr Beitl, primátor

Diskuze nad Slunečním pavilonem

Městské lázně v ulici Budovatelů jsou dalším
urbanisticky cenným územím v Jablonci
nad Nisou. Pocházejí ze začátku 20. století
a jsou prohlášeny nemovitou kulturní pa-
mátkou. Secesní objekt lázní sloužil více jak
60 let k poskytování lázeňských služeb a vý-
uce plavání. Většina nás, dospělých, se právě
v lázních učila svá první plavecká tempa. 

Od vybudování nového a moderního bazénu
v osmdesátých letech 20. století lázně lidé pře-
stávali využívat a v 90. letech už byl jejich pro-
voz natolik nevýhodný, že došlo k úplnému
uzavření. V současné době je vnitřek budovy
nahlodán zubem času, město ale provádí údrž-
bové práce, aby objekt nechátral. Opravila se
střecha a lázně se pravidelně zabezpečují
a kontrolují. Statika budovy je v pořádku. 

O využití lázní se mnohokrát diskutovalo 
Při jednání o budoucnosti objektu před námi
stojí dvě základní otázky. První je účel přestav-
by. Jedná se o významný objekt v centru města,
kulturní památku. Hodnotná není jen budova,
ale i její blízké okolí. Budoucí náplň objektu by
tomu měla odpovídat. Druhou otázkou je, kde
na to vzít?

Rekonstrukce kulturní památky takového
rozsahu bude vyžadovat spíše stovky než desít-
ky milionů korun a to je částka, se kterou si
městský rozpočet neporadí. Nezbytné bude zís-
kat vnější zdroj peněz, ať z prostředků státního
rozpočtu nebo Evropské unie. Takovým způso-
bem byly rekonstruovány liberecké lázně.
Dobrou zprávou je, že začíná nové programo-

vací období fondů EU na léta 2014–2020 a je
možné, že se objeví operační program, který
bude vhodné využít.

Důležité také je zamyslet se nad budoucími
provozními náklady, jako jsou např. platby za
vodu a energie, mzdy zaměstnanců atd. Měst-
ský rozpočet je dnes už dost napjatý a budoucí
výdaje je třeba zvažovat.

Současné náměty na využití lázní:
– nové sídlo městské knihovny
– pobočka Severočeského muzea se zvláštní ex-

pozicí z historie Jablonce
– obnovení lázeňské a rehabilitační činnosti
– vybudování centra současného sklářského

a bižuterního průmyslu 
Při jednáních se zájemci z podnikatelského

prostředí jsme zaznamenali i plány na nahrá-
vací studio či městský pivovar. 

Možností je mnoho. Pokud někdo z čtenářů
má nápad na využití této krásné secesní budo-
vy za výše uvedených podmínek, neváhejte
kontaktovat kancelář primátora. 

Městským lázním je také věnován další díl
pořadu Z jablonecké radnice…, který měl pre-
miéru v úterý 19. srpna. Zhlédnout jej můžete
na tvrtm.cz. (mh)

Jak proměnit městské lázně

V letošním roce pokračuje vloni zahájená
obnova hlavního městského hřbitova. V loň-
ském roce došlo k rekonstrukci smuteční sí-
ně, což si vyžádalo 3,9 milionu korun. 

Na fasádu se vrátily malé římsy a ostatní zdob-
né prvky, došlo ke kompletní výměně střešní
krytiny. Ve vnitřním prostoru byly veškeré roz-
vody a instalace ukryty za stropními podhledy
a do smuteční síně přibyla nová svítidla v his-
torizujícím stylu i moderní lavičkové radiátory,
které více korespondují s charakterem interié-
ru. Zachovaná zůstala původní mramorová
dlažba. Vitrážová okna prošla repasí a smuteč-
ní síň se opět stala důstojným místem poslední-

ho rozloučení. Letos přišla na řadu administra-
tivní budova hřbitovní správy. „Tato budova ne-
projde tak zásadní rekonstrukcí jako smuteční
síň. Počítáme s opravami za cca milion korun,“
říká náměstek primátora Miloš Vele. „Asi nejzá-
sadnější bude rekonstrukce sociálního zaříze-
ní. To stávající je již dožilé a nedůstojné,“ dodá-
vá Vele. Kromě toho dojde i k výměně střešní
krytiny a krovů, opravě fasády a pokud finance
dovolí, dojde i na přeložení dlažby a opravu
vstupní brány. 

Vloni byly upraveny hroby významných jablo-
neckých starostů Adolfa Posselta a Josefa Pfeif-
fera, do dvou let se počítá i s navrácením
restaurované skleněné mozaiky na hrobku

Pfeiffer – Kral. „Do budoucna je potřeba obno-
vit síť cestiček, revitalizovat zeleň a zaměřit se
také na inženýrské sítě. I tyto práce se ale odví-
její od stavu městského rozpočtu. V posledních
letech se nám vždy podařilo nějaké peníze na
úpravu hřbitova najít,“ uvažuje nahlas primá-
tor Petr Beitl. 

Vedle stavebních úprav u vstupu téměř nená-
padně probíhá i další zvelebování hřbitova –
prořezává se zeleň, upravují se cestičky a od
vstupu zmizel i stánek, kde se prodávaly květi-
ny. Na údržbě hřbitova se denně podílejí také
pracovníci veřejně prospěšných prací. 

(mh)

Zvelebování hřbitova pokračuje

Foto Jiří Endler

Lázně foto archiv MMJN
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Prázdné školy a školky využil majitel budov
– město Jablonec nad Nisou k jejich tradič-
ním prázdninovým opravám a údržbě.
„V letošním roce jsme na opravy městských
školských zařízení uvolnili z rozpočtu více
než 9 milionů korun. Dalších téměř 12 mi-
lionů je podíl města na zateplení ZŠ Arbe-
sova,“ sdělil částky náměstek primátora
Miloš Vele. 

Letošní investice do oprav jabloneckých škol
a školek jsou vyšší než loni o cca 5,5 milionu
korun. „Požadavků ze škol na úpravy je i tak ce-
lá řada, je ale potřeba stanovit priority,“ upo-
zorňuje Vele.

Práce v základních školách se převážně týka-
ly sociálních zařízení. V ZŠ Pasířská na Žižko-
vě Vrchu došlo k rekonstrukci chlapeckých
i dívčích toalet ve 4. patře. „Měnili jsme stou-
pačky i sanitární zařízení, prostory obou toalet
dostaly nové obklady a vymalovalo se,“ shrnul
práce Václav Kopal, technik odd. správy nebyto-
vých objektů magistrátu. 

Výměna pisoárů a obkladů na dvou chlapec-
kých toaletách finišovala v srpnu i v ZŠ Libe-
recká, která v uplynulých dvou letech prošla
zateplením. „V tomto případě se podařilo vysou-
těžit nižší cenu zakázky a za ušetřené peníze
z toalet dojde ještě k přeměně jazykové učebny
na běžnou třídu. Celkové náklady z městského
rozpočtu jsou 250 tisíc,“ dodává náměstek Vele.

V kuchyni Základní školy Liberecká přibyla do
konce prázdnin ještě nová myčka nádobí, tu po-
řídila škola z vlastních prostředků. 

Sociální zařízení se zrekonstruovalo během
léta i v DDM Vikýř. Tato rekonstrukce si vyžá-
dala 1,3 milionu korun. „Zde neproběhlo všech-
no hladce, což bylo zapříčiněno dodavatelem,
který práce vysoutěžil. Firma byla sice nejlev-
nější, ale kvalita práce ani spolupráce neodpo-
vídá běžným standardům. Bohužel podle zákona
o veřejných zakázkách musíme upřednostnit
cenu,“ sdělil Vele.

V rýnovické základní škole pokračovala další
etapa výměny oken v nové budově za cca 900 ti-

síc korun. Kanalizační přípojka se budovala
u ZŠ Janáčkova a v ZŠ Pivovarská. Na letošek je
ještě plánována vestavba šaten do vnitrobloku
za 1,6 milionu korun. 

V Základní škole Na Šumavě se v červenci
měnily kopilitové stěny v tělocvičně a na chod-
bě. Práce za 870 tisíc jsou již u konce. „Nové stě-
ny jsou z makrolonu, který je mnohem lehčí,
bezpečnější a má mnohem lepší tepelně izolač-
ní vlastnosti než starý kopilit,“ upřesňuje
Kopal. V šumavské škole se vloni mimo jiné
měnily stropní podhledy a rok před tím se
upravovaly šatny. 

„S výdaji na opravy ve školských zařízeních
budeme samozřejmě počítat i při sestavování
rozpočtu na rok 2015. Ve školách je stále hodně
práce, zanedbaná jsou zejména sociální zaříze-
ní, ale je potřeba také měnit okna, modernizo-
vat tělocvičny i vybavení kuchyní,“ říká náměs-
tek Vele. 

Mateřské školy čekají na okna
Práce v mateřských školách se v letošním roce
týkají zejména výměny oken. Třetí a poslední
etapa za 190 tisíc čeká MŠ v ulici Čsl. Armády.
Okna se budou měnit i ve speciální mateřince
v Palackého ulici. Tady se jedná o kompletní
výměnu za 1,7 milionu. V MŠ Husova se pracu-
je v kotelně, výměna plynových kotlů si vyžádá
cca 300 tisíc korun. Připojení na kanalizaci se
letos dočká i MŠ Tichá u Háskových vil. (mh)

Do oprav školských zařízení šlo 9 milionů

Díl 19. O dopravních 
omezeních ve městě
Červencový díl pravidelného pořadu televize
RTM Z jablonecké radnice… je věnován do-
pravě a uzavírkám, kterých bylo letos v létě
v Jablonci požehnaně. 

Primátor Petr Beitl hovoří o stavbě nové silni-
ce na Liberec, opravě povrchu ulic Želivského
i Ladova. Své místo v pořadu má i další doprav-
ní tepna spojující Jablonec s Libercem – tram-
vajová trať, jež také letos v létě prochází zásad-
ní rekonstrukcí včetně vybudování důstojné
konečné stanice u Tyršových sadů. V závěru
pořadu se Petr Beitl zmiňuje i o rozsáhlé opra-
vě spodní části Lidické ulice v centru města,
která do zimy dostane podobu pěší zóny hodné
statutárního města. Všechny probíhající stavby
vyžadují dopravní omezení a notnou dávku to-
lerance a trpělivosti od řidičů i obyvatel města,
nicméně po dokončení všech stavebních prací
bude Jablonec bohatší nejen o pěkné silnice, ale
i atraktivnější pro občany a návštěvníky města. 

Změny jízdního řádu MHD
platí od 1. září
Prázdninový jízdní řád MHD končí na všech
linkách dne 31. srpna a plynule přechází do
standardního celoročního jízdního řádu plat-
ného od 1. září. 

Úpravy jízdních řádů platné od 1. 9. 2014:
Linka 104 – spoj s odjezdem v 7.03 hodin.

z Lukášova bude ukončen v 7.34 hodin v za-
stávce Lučany, Blaník.

Následující spoj s odjezdem v 7.33 hodin
z Lukášova bude nově obsluhovat v 8.05 hodin
zastávku Lučany, škola

Linka 131 – linka bude začínat v 7.18 hodin
na Hlavním nádraží a směrem na Autobusové
nádraží bude obsluhovat zastávky U Balvanu,
gymnázium, Pražská a Kamenná. 

Čas odjezdu linky ze zastávky Autobusové
nádraží zůstává stejný – v 7.24 hodin.

Oblíbenost aplikace 
Jablonec v mobilu roste
Již téměř 400 uživatelů používá mobilní apli-
kaci Jablonec v mobilu. Nově je kromě
Androidu dostupná i pro operační systémy
iOS a Windows Phone. 

Pomocí mobilního telefonu se tak uživatel
snadno dostane k nejnovějším informacím
z města, v kalendáři akcí najde plánované kul-
turní a sportovní akce ve městě, úřední deska
zase zobrazí aktuální přehled oznámení, vyhlá-
šek či výběrových řízení. Nechybí ani adresář
kontaktů na pracovníky magistrátu a také data-
báze praktických návodů na řešení životních si-
tuací. Ani majitelé tabletů nepřijdou zkrátka.
Aplikace je optimalizována i pro jejich přístro-
je. Pro používání navíc není třeba být neustále
připojen k internetu. Potřebná data si aplikace
uloží do mobilu a pak již jen stahuje aktualizace.

Krádeže odpadu 
z kontejnerů se množí
Magistrát statutárního města Jablonec vyzý-
vá občany ke spolupráci. V posledních dnech
se ve městě množí krádeže z kontejnerů na
odpad textilu. Společnost Dimatex, která
svoz textilu zajišťuje, na skutečnost upozor-
nila jedna ze všímavých Jablonečanek.
Zámky přitom zůstávají neporušené. 

„Svoz v Jablonci probíhá pravidelně v pondě-
lí dopoledne firemními auty (viz. foto), textil se
dále využívá buď na charitativní účely, nebo se
dále zpracovává na čisticí hadry,“ říká Nikola
Kumpová ze společnosti Dimatex. Zloději prav-
děpodobně vybírají jen lepší kousky, neboť v kon-
tejneru část odhozeného textilu ponechávají. 

„Žádáme tímto spoluobčany, kteří si povšim-
nou podivných okolností kolem kontejnerů
s textilem, např. v neobvyklém čase, v jiném
autě apod., ať volají buď magistrát – odd. sprá-
vy veřejné zeleně nebo městskou policii na lin-
ku 156 a popřípadě si poznamenají SPZ auta,“
vyzývá Jablonečany Nikola Horčíková ze sprá-
vy veřejné zeleně, která svoz odpadu ve městě
zajišťuje.

K podobným krádežím dochází také v okol-
ních městech Turnově a Tanvaldě. (end)

■ Z jablonecké radnice…

Foto archiv MMJN

Foto archiv Dimatex
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■ Naši jubilanti
v září
95 let
Anna Menclová, Marie Reslová

94 let
Jiřina Cabrnochová,
Augusta Faiglová, Albert Hudec,
Bohuslav Kohout 

93 let
Miloslav Prskavec 

92 let
Marie Florianová, Anna Kvízová,
Ludmila Najmanová 

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

90 let
Vlasta Horáčková, Apolonie
Kopačková, Marie Pokorná 

85 let
Bílkovský F., Daniel Z., Fistrová V.,
Hamplová M., Havrda M.,
Homolková L., Kundrát O.,
Malinová V., Melicharová J.,
Michálková V., Rydvalová V.,
Steklá H., Šimon J., Tesař V.,
Vacková M., Zelenková L.

80 let
Bobková J., Brožová H., Fečo J.,
Hádek J., Hušek F., Janouchová M.,
Kratzertová B., Lacinová H.,
Laurinová J., Macounová H.,
Nerudová S., Pillerová E., Plívová B.,
Rychtera V., Saal J., Šnajdr E.,
Vavřich F., Vlčková H., Votoček J.

75 let
Baudyš J., Červinková D.,
Emmerlingová J., Horká J.,
Hübscher K., Chalupková V.,
Jirouš R., Jiroušová Ch.,
Klepačová J., Klingerová H.,
Kohoutová M., Linke H.,
Lubasová M., Marešová J.,
Martínková E., Maturová A.,
Mikulová E., Oktábec V., Pilař B.,
Pokorná J., Poslt D., Rádl A.,
Řípová B., Sehnalová S.,
Stehlíková M., Sůva B.,
Šestáková R., Štryncl J.,
Štrynclová J., Trejbalová J.,
Tvrdík V., Tyrychtr P., Uhrík F.,
Válková D., Vítek V., Vorbach K.,
Vrkoslavová H., Židek G.

70 let
Bartošová A., Beneš R., Buriánek F.,
Cermanová I., Čarná J., Černý V.,
Engel K., Faltová K., Folk J.,
Hajflerová M., Haken J.,
Hanzlíková V., Hnyková M.,
Honzejková L., Ivargová H.,
Kapic P., Košková D., Krejcar L.,
Kutmonová J., Lukeš K.,
Maťátková R., Nowa H., Pelc V.,
Pokorný J., Posltová H., Sůvová H.,
Svačina J., Šeda V., Škorpíková J.,
Vondřich M.

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).

Františka Kleinová oslavila 
100.narozeniny
Primátor Petr Beitl s květinou a dárkovým
košem navštívil Františku Kleinovou z jab-
loneckých Vrkoslavic, která v srpnu oslavila
100. narozeniny. Popřál jí pevné zdraví, štěs-
tí a rodinnou pohodu. V Jablonci nad Nisou
se v letošním roce dožily sta let tři dámy,
paní Kleinová, paní Daníčková a paní Bu-
kovičová.

Rákosníčkovo hřiště v ulici Boženy Němcové
se 3. 8. poprvé zaplnilo dětmi. O jeho

vzniku rozhodli lidé svými hlasy v anketě
společnosti Lidl letos v únoru. Spolu se

zástupcem společnosti Lidl panem
Jičínským jej velkým barevným klíčem

otevřel náměstek jabloneckého primátora
Miloš Vele. Pásku s postavičkami
Rákosníčka přestřihly samy děti. 

Unikátní a jediná svého druhu v České
republice. Taková byla velkolepá přehlídka

skla a bižuterie od téměř třiceti vystavovatelů,
která byla k vidění v srpnu v jabloneckém

Eurocentru. Třetí ročník výstavy Křehká
krása nabídl kromě samotné výstavy také

doprovodný program v podobě módních
přehlídek a vystoupení hudebních skupin

na Letní scéně.

Loňské prvenství v srpnovém závodě
JBC 4X Revelations v Bikeparku

Dobrá Voda obhájil úřadující mistr světa
ve fourcrossu, jablonecký závodník

Tomáš Slavík. Biker a pořadatel v jedné
osobě přivedl do Jablonce nad Nisou
podruhé světovou špičku na světový
pohár ve fourcrossu. V kategorii žen

zvítězila Helene Furwirth. 

Výzva pro 
dobrovolníky
Volební komise
Magistrát města Jablonec nad Ni-
sou vyzývá dobrovolníky se zájmem
o práci v okrskových volebních
komisích při volbách do zastupi-
telstva města ve dnech 10. a 11. říj-
na 2014.

Magistrát vytváří databázi dob-
rovolníků, z níž budou doplňováni
členové okrskových volebních ko-
misí v případě, že jednotlivé volební
strany nedelegují dostatečný počet
členů do stanoveného minimální-
ho počtu. Práce člena v okrskové
volební komisi je odměňována dle
platné legislativy částkou 1 300 Kč.
Zájemci se mohou hlásit do 10. zá-
ří 2014 na e-mail: reichelova@
mestojablonec.cz

Sbor pro občanské záležitosti 
Sbor pro občanské záležitosti hle-
dá novou členku, která by chodila
gratulovat v obvodu Proseče nad
Nisou. Jedná se o dobrovolnou ne-
placenou práci, vhodnou pro zdat-
nější důchodce, kteří rádi komuni-
kují s lidmi. Bližší informace na
tel. 483 357 292 – Helena Roudná.

Dýňobraní aneb 
Svátek dětí, dýní 
a strašidel
V pátek a sobotu 19.–20. září se bu-
de na Komenského náměstí v Jab-
lonci konat 9. ročník podzimní

slavnosti pro děti i dospělé. Dýňo-
braní je ojedinělou akcí svého dru-
hu v severních Čechách, při které
si na své přijde celá rodina. Pro ná-
vštěvníky je připraven kulturní
program s hudebním doprovodem,
soutěžemi a výstavou vyřezaných
a ozdobených dýní od žáků ze čtr-
nácti ZŠ a MŠ z Jablonce a okolí.
Dýňobraní je podzimní oslavou
burčáku a úrody.

Výstava minerálů 
opět U Balvanu
Zapsaný spolek Minerál klub Jab-
lonec připravuje 31. výměnnou
a prodejní výstavu minerálů, dra-
hých kamenů, zkamenělin a šper-

ků z přírodních kamenů. Akce se
uskuteční v rámci Projektu Jablo-
nec nad Nisou 2014 v sobotu 4. říj-
na od 9.00 do 14.00 hodin v prosto-
rách Gymnázia U Balvanu. První
takováto jednodenní výstava se ko-
nala v roce 1983 v sále restaurace
Střelnice. Od té doby se podobné
výstavy pořádaly na různých mís-
tech v Jablonci n. N. „Jubilejního
30. ročníku se účastnilo celkem
350 návštěvníků a vystavovatelů,“
pochvaluje si loňskou účast An-
tonín Zajíček, jednatel Minerál
klubu. Na výstavu přijíždí již tra-
dičně vystavovatelé z České repub-
liky, Německa, Polska a Maďarska.
Výstava je určena pro odbornou
i laickou veřejnost. „Sběratelé ma-
jí jedinečnou příležitost doplnit si
sbírku drahých kamenů a minerá-
lů,“ upozorňuje Zajíček. 

Panoramatická 
diashow 
Leoše Šimánka
Expedici Leoše Šimánka se podařil
čin, který doposud nemá obdoby –
během dvou let obepluli na nafu-
kovacích člunech západní pobřeží
Kanady a Aljašky. Zbrusu nová pa-
noramatická live-diashow, která
bude v jabloneckém Eurocentru
k vidění v sobotu 4. října od 17.00
hodin, navazuje na předchozí dia-
show věnovanou jižní části plavby
podél břehů Kanady. Nyní Šimá-
nek promítá pokračování expedi-
ce, dál podél pacifického pobřeží
Aljašky.

Foto Václav Novotný Foto Markéta Hozová Foto Václav Novotný

Foto Helena Rudolfová
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Na konci června byly v jablonecké radnici
zpřístupněny nové prostory, do kterých se
přesídlilo vnitřní Informační středisko ma-
gistrátu (ISM). To má za sebou dvouměsíční
zkušební provoz.

„Během něj se ISM v nových prostorách osvěd-
čilo a po vychytání některých drobných nedo-
statků, resp. praktickém doladění funkčnosti
jednotlivých prvků, se toto pracoviště plnohod-
notně rozjíždí k všestranné spokojenosti klien-
tů i obsluhujících úřednic. Zdá se tedy, že se
hlavní zamýšlený záměr realizované změny
podařilo naplnit. Magistrát se skutečně více
otevřel a svou nabídkou maximálních možných
úředních úkonů již při vstupu do radnice se
v přívětivém a přátelském prostředí ještě více
přiblížil občanovi,“ říká Marek Řeháček, tajem-
ník jabloneckého magistrátu.

„Zásadní novinkou v provozu Informačního
střediska magistrátu v nových prostorách je
zavedení vyvolávacího systému, který řadí po
sobě příchozí klienty do fronty a umožňuje pra-
covnicím ISM operativně reagovat na jednotli-
vé požadavky za účelem co nejefektivnějšího
odbavení. „Tento systém zároveň slouží k dlou-
hodobému sledování vytíženosti pracovišť
i různým dalším statistickým výstupům. Obča-
né by si tedy měli postupně zvykat jej využívat,
a to i ve zdánlivě zbytečných případech, kdy se
na ISM ocitnou zcela sami,“ upozorňuje Petr

Karlovský, vedoucí odboru správního jablonec-
kého magistrátu. Díky fungování a výstupům
z tohoto systému lze nyní s jistou rezervou kon-
statovat, že jej za období měsíců července a srp-
na navštívilo téměř 4 200 klientů. Z nich se
nejvíce (910) dostavilo za účelem ověřování
podpisů a listin, 823 si jich přišlo pro pytle na
separovaný odpad, 519 požadovalo dobití elek-
tronické Opus karty, 459 žádalo o výstupy ze
systému Czech point, 297 využilo ISM jako de-
tašovaného pracoviště podatelny a 276 osob
uhradilo prostřednictvím zdejší pokladny svou
platbu vůči městu. Zbývající klienti pak využili
ostatních nabízených služeb, zejména poskyto-
vání informací o fungování magistrátu, někteří

návštěvníci města však stále Informační stře-
disko magistrátu zaměňují s Turistickým infor-
mačním centrem města, které již delší dobu
působí v rekonstruovaném objektu staré fary,
domě manželů Schejbalových v Kostelní ulici. 

V září se koná k novému Informačnímu stře-
disku magistrátu vyhodnocující anketa, ve kte-
ré jsou návštěvníci ISM žádáni o připomínky
k provozu. Anketní lístky obdržíte po celý mě-
síc přímo na přepážkách ISM, možnost vyplně-
ní dotazníku bude rovněž k dispozici na webo-
vých stránkách města.

(pk)

Nabízené služby Informačního střediska 
Magistrátu města Jablonec nad Nisou
• Czech Point 
• Ověřování podpisů a listin
• Příjem dokumentů pro podatelnu
• Příjmová pokladna – platby pro města
• Informace o činnosti a struktuře MMJN
• Ztráty a nálezy
• Kopírovací služby
• Prodej pytlů SKS
• Nahlížení do Sbírek zákonů
• Výdej pytlů na separovaný odpad
• Dobíjení elektronických Opuscard 
• Evidence pošty pro občany trvale hlášené na

úřední adrese
• Příjem žádostí o rybářské lístky a jejich výdej,

vč. výběru poplatků

V novém Informačním středisku
magistrátu najdete vyšší komfort

Program regenerace 
městské památkové zóny
Majitelé památkově chráněných objektů,
které se nacházejí v městské památkové zó-
ně Jablonec nad Nisou, mohou i v letošním
roce předkládat své žádosti o finanční přís-
pěvek na rok 2015.

Příspěvek je poskytován Ministerstvem kultu-
ry ČR prostřednictvím města v rámci Programu
regenerace městských památkových zón a re-
zervací. Žádosti včetně povinných příloh lze po-
dat na Magistrátu města Jablonec nad Nisou,
oddělení dotací, nejpozději do 30. září 2014. 

Bližší informace, tj. formulář žádosti s pře-
hledem povinných příloh, kontaktní osoba atd.
jsou uvedeny na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce
Životní situace – Památková péče. (ih)

Tísňovou linku využilo 
23 občanů

Oddělení agendy cestovních dokladů při
Odboru správním Magistrátu města Jablon-
ce nad Nisou během tří letních měsíců za-
chránilo díky ojedinělé službě dovolenou
celkem 10 obyvatelům našeho správního ob-
vodu. 

„Všem jsme vyhotovili cestovní doklad typu
Blesk mimo úřední dobu, tj. ve večerních i noč-
ních hodinách, a celou polovinu z nich dokon-
ce během víkendu,“ říká vedoucí odboru správ-
ního Petr Karlovský.

Tísňovou linku dle příslušné pasáže (viz od-
kaz: http://www.mestojablonec.cz/redakce/
index.php?tree=1&lanG=cs&slozka=819&sit=2
&tshowsit=3&) dokonce využilo celkem třiadva-
cet občanů. „Mnohým z nich ale nebylo možno
pomoci buď proto, že vydání cestovního dokla-
du bez nosiče dat s biometrickými údaji s ome-
zenou platností jejich situaci neřešilo, nebo se

jednalo o občany s trvalým pobytem mimo
správní obvod Jablonec nad Nisou, k vydání je-
jichž dokladu není MMJN místně příslušný,“
pravil Karlovský.

Zajímavostí možná je, že jablonecký magist-
rát je jediným úřadem v České republice, který
tuto zcela mimořádnou a nadstandardní službu
svým klientům poskytuje. „V zájmu zajištění
poklidného a bezproblémového průběhu pří-
prav i samotné dovolené však zároveň apeluje-
me na naše občany, aby si platnost všech svých
dokladů i dokladů svých dětí kontrolovali, měli
o nich stálý přehled a složitým situacím se po-
kud možno do budoucna vyhýbali,“ vyzývá
spoluobčany Karlovský. (end)

Ohlédnutí za výukou 
bruslení a nové plány
V říjnu 2013 byly na městském zimním sta-
dionu v Jablonci zahájeny první lekce výuky
bruslení pro základní školy v rámci tělesné
výchovy. Nabídku využilo šestadvacet tříd
z různých škol. Mnohé z nich bruslení tak
nadchlo, že žádaly další lekce. I v DDM Vikýř
proběhlo šest kurzů s velkým úspěchem.

Výhodou této výuky je, že lekce lze kdykoliv
doplňovat. Velkou pomocí pro rodiče a děti bý-
vá možnost zapůjčení bruslí po předchozí do-
mluvě s lektorkou. Bruslení na ledě rozvíjí
mnoho dalších dovedností. 

V novém školním roce bude od října opět
probíhat bruslení pro ZŠ a již třetím rokem
otevřeme kurzy bruslení ve spolupráci s DDM
Vikýř. Novinkou budou letos přípravné lekce
bruslení pro hokejisty HC Vlci Jablonec. O těch-
to hodinách bruslení se můžete informovat
v DDM Vikýř nebo u trenérů. Od konce září bu-
de spuštěn pilotní projekt pro děti z mateřských
škol. Výuka probíhá za podpory statutárního
města Jablonec a Sportu Jablonec, s. r .o.

„Lektorka Petra Marat chce výukou bruslení
v Jablonci nad Nisou podpořit pohyb u dětí, aby

netrávily čas jen u počítačů a televize, ale pro-
žily ho aktivně,“ říká Zdeňka Květová, vedoucí
oddělení školství, kultury a sportu.

Více na www.veselabruslicka.cz. (pm)

I letos podporuje město 
čistírny odpadních vod 
a kanalizační přípojky
Od 25. dubna 2014 je vyhlášena Výzva pro
předkládání žádostí o dotace na domovní
čistírny odpadních vod a kanalizační přípoj-
ky. Příjem žádostí bude ukončen nejpozději
31. října 2014 ve 14 hodin. 

Výzva byla vyhlášena v rámci Programu pod-
pory výstavby technické infrastruktury. O pod-
poru mohou žádat majitelé rodinných a byto-
vých domů v katastru města. Žadatelé mohou
získat 50 % z celkových způsobilých výdajů,
maximálně však 50 tisíc korun na bytovou jed-
notku. Žadatelé si k tomu mohou požádat
i o půjčku na pokrytí vlastní spoluúčasti na
projektu. Žádosti jsou předkládány průběžně
po dobu trvání výzvy na oddělení dotací jablo-
neckého magistrátu, a to ve dvou kolech.
Nejdříve žadatel předkládá tzv. zjednodušenou
žádost (projektový záměr), teprve v případě
schválení radou města předkládá žádost o dota-
ci. Hned po předložení žádosti o dotaci bude
možné podat žádost o půjčku na vlastní spolu-
účast, ta se předkládá stejně jako v minulosti
na oddělení rozpočtu odboru ekonomiky. Žá-
dosti o dotaci a o půjčku v konečné fázi schva-
luje zastupitelstvo města. Doporučujeme všem
zájemcům, aby si nejdříve přečetli text Výzvy
pro letošní rok a vzor Smlouvy o poskytnutí
dotace. Oba dokumenty včetně dalších a kon-
takty pro případné konzultace a dotazy jsou
k dispozici na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz v části Magistrát, sekce
Životní situace – Finance – Program podpory
výstavby technické infrastruktury. (ih)

Foto Jiří Endler
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Již tradičně se během září otevřou návštěv-
níkům nejvýznamnější památkové objekty
města. Letošní ročník Dne evropského dědic-
tví se bude konat v sobotu 13. září a bude
otevřeno 14 památek. Novinkou pro tento
rok je zpřístupnění Schneiderovy vily.

Památkové objekty budou otevřeny od 9 do 17
hodin a jsou v nich připraveny prohlídky, vý-
stavy, hudba, program pro děti, komentované
prohlídky. Medailérskou tradici bude již tradič-
ně zastupovat Střední uměleckoprůmyslová
škola v Jablonci, kde si budou moci zájemci
vlastnoručně vyrobit malou medaili lvíčka. Je
připraven i historický autobus, který bude celý
den projíždět městem a propojí zastavení po-
znávací trasy i další, do poznávací trasy neza-
hrnuté památky. 

Časový harmonogram 
• 9.00 Slavnostní zahájení Dne evropského dě-

dictví v kostele sv. Anny, zpřístupnění
všech památkových objektů

• 9.30-10.00 Svatokryštofské žehnání dopravním
prostředkům u kostela sv. Anny, výjezd
historického autobusu

• 9.00–14.00 Poznávací rodinná trasa s úkoly 
• 14.00 Uzavření stanovišť poznávací trasy (od-

měny v cíli lze vyzvedávat až do 17.00) 
• 17.00 Uzavření památkových objektů, ukonče-

ní ražby lvíčka

Poznávací rodinná trasa s úkoly 
Trasa bude otevřena od 9 do 14 hodin a lze ji
projít v libovolném pořadí s výjimkou cíle. Na
každém stanovišti vás čeká skautská hlídka,
která vaši návštěvu stanoviště potvrdí razítkem.
Cíl trasy je v Domě Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých, kde všichni účastníci, kteří se prokáží
pracovním listem s alespoň čtyřmi razítky za
splněné úkoly, dostanou odměnu, děti navíc
zdarma medailonek svatého Kryštofa. Odměnu
v cíli lze vyzvednout až do 17 hodin. Trasou vás
bude provázet svatý Kryštof, jeden ze Čtrnácti
svatých pomocníků v nouzi, patron cestujících,
poutníků, řidičů, leteckých záchranářů a mnoha
dalších povolání, která souvisejí především s do-
pravou a cestováním. Každý účastník, který chce
získat odměnu, musí mít vlastní pracovní list.

Zastavení trasy:
• Dům Jany a Josefa V. Scheybalových 
• Nová radnice, obřadní síň a kancelář primátora
• Kubálkova ulice, bývalá zastávka tramvaje
• Eurocentrum, výstava Se skřítkem Pastelkou

do pohádky

• Městská knihovna
• Galerie Belveder
• Jablonecká přehrada

Zpřístupněné památkové objekty
1. Kostel sv. Anny, Kostelní ulice
9.00 Slavnostní zahájení Dne evropského dě-
dictví v Jablonci n. N. 9.30–10.00 svatokryštof-
ské žehnání autobusu a aut. Děti, které přijdou
na zahájení se svými dopravními prostředky,
dostanou emblém sv. Kryštofa. Během dne
v kostele sv. Anny k vidění expozice věnovaná
křížovým cestám a oltářním obrazům Josefa
Führicha v čele s obrazem svatého Kryštofa. 

2. Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kos-
telní ulice
Otevřené informační centrum, Městská galerie
MY a Památník Jany a Josefa V. Scheybalových.
V památníku bude ke zhlédnutí výstava „Kří-
žové cesty v krajině Jizerských hor“. Součástí
výstavy jsou historické materiály – pohledové
mapy a fotografie, které nám pomohou porov-
nat jejich současný stav. 

3. Městská galerie MY v Domě Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice
Výstava Josef Führich (1800 Chrastava – 1876
Vídeň) a náboženská malba na Jablonecku.

4. Střední uměleckoprůmyslová škola, Horní
náměstí
Ražba lvíčka, kterého si budou moci zájemci
sami vyrobit (v rytecké dílně). Prohlídka pro-
stor školy (historické stroje, vybavení dílen),
v případě zájmu komentovaná prohlídka v do-
provodu žáků školy. 

5. Nová radnice, Mírové náměstí
Zpřístupněna obřadní síň a kancelář primáto-
ra, ve které budou vystaveny městské medaile,
pamětní knihy a primátorský řetěz. Výstup na
radniční věž 9.00–16.30.

6. Městská knihovna, Dolní náměstí
Otevřeno 9.00–14.00. Přízemí – výstava věnovaná
budově staré radnice (145. výročí od její do-
stavby). 2. patro – kolo štěstí, soutěže, prvore-
gistrace zdarma, medailonky regionálních auto-
rů. Sál – čtení příběhů pro děti.

7. Městské divadlo, Liberecká ulice
Otevřeno 12.00–17.00. Prohlídka zákulisí diva-
dla. 13.00 dechová hudba Jablonečanka. 15.00
vernisáž výstavy Petra Šrámka v den jeho 60.
narozenin (umělec malující nohama).

8. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou, hlavní budova, ulice U Muzea. 
Výstava TRENDY. DESIGN. PRODUKCE v rámci
Mezinárodního trienále JABLONEC 2014. 
Stálé expozice – Nekonečný příběh bižuterie
a Čarovná zahrada. Doprovodný program.

9. Galerie Belveder, Mlýnská ulice
Výstava prací z mezinárodního bižuterního
sympozia a výstava skla a šperků Hans Falc
Vobruby v rámci Mezinárodního trienále skla
a bižuterie JABLONEC 2014.

10. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Horní
náměstí 
Prohlídka, vystavena faksimile pamětní knihy ke
vzniku oltáře (8. 9. 1934) na památku obětí
1. světové války.

11. Kostel Dr. Farského, náměstí Dr. Farského 
Prohlídka. V 10.00 varhanní hudba v podání
Jiřího Svatoše.

12. Kostel Povýšení sv. Kříže, náměstí Boženy
Němcové 
Prohlídka.

13. Sokolovna, Tyršovy sady
Výstup na věž, sportovní atrakce pro děti.

14. Schneiderova vila, roh ulic Zlatá a V Luzích
Komentované prohlídky každou hodinu od
10.00 do 16.00 (s výjimkou 12.00), komentova-
ná prohlídka zahrady s autorem ing. Součkem
v 10.00.

Dny evropského dědictví (European Heritage
Days, dále EHD) každoročně v měsíci září ote-
vírají veřejnosti brány památek, budov, objektů
a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné. Téma letošního roční-
ku zní „Návraty ke kořenům“. DED jsou vý-
znamnou celoevropskou kulturně poznávací,
společenskou a výchovnou akcí, mezi jejíž
hlavní cíle můžeme zařadit ochranu kulturního
dědictví v nejširším slova smyslu a respektová-
ní všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření.
EHD jsou v České republice organizovány
Sdružením historických sídel Čech, Moravy
a Slezska. Viz: http://www.historickasidla.cz/

Akci pořádá Jablonecké kulturní a informační
centrum, o.p.s., za finanční podpory statutární-
ho města Jablonec nad Nisou. 

Akce projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Den evropského dědictví v Jablonci n. N.

Schneiderova vila, Zlatá ulice. Foto Petr Vitvar
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■ Krátce
Studenti putovali ve stopách 
K. H. Máchy
Mácha trail summer 2014 – po-
chod čtyř odvážných mladíků
Dominika Lišky, Jirky Kočíba,
Matyáše Fouse a Kuby Vrbického
z jabloneckého Gymnázia Dr.
Randy začal v neděli 3. srpna
v 9.00 hodin před jabloneckou
radnicí. Studenti na měsíční pouť
vyrazili na den přesně jako slavný
lyrik. S poutníky se přišli rozloučit
rodiče, kamarádi, učitelé, ale i ře-
ditel gymnázia Tomáš Hofrichter
a za město náměstek primátora
Miloš Vele. 

„Mladý Mácha před 180 lety
mohl jít bez potíží přes Evropu až
do Benátek, nás před 30 lety za-
stavily dráty a z republiky jsme se
nedostali. Važte si toho, že vy už
zase můžete jít stejně jako Mácha,
kam se vám zlíbí, a dělejte všech-
no pro to, aby to tak zůstalo,“ při-
pomněl čtveřici Máchových násle-
dovníků náměstek Vele a popřál
jim šťastnou cestu. Přidal pro kaž-
dého i čokoládu na posilněnou.
Do Benátek kluci ponesou také
vlajku města Jablonce, kterou
v úterý obdrželi od primátora
města Petra Beitla. Na konci své
pouti ji mají předat starostovi ital-
ských Benátek. Kluky přišly do
světa vyprovodit i jejich maminky
a přinesly buchty v uzlíčku i chle-
ba, aby poutníci neměli po cestě
hlad. V době uzávěrky se nacháze-
li studenti ve Švýcarsku. 

Tänzelfest
Na druhý prázdninový víkend byla
pozvána do Kaufbeuren na histo-
rický Tänzelfest oficiální delegace
z Jablonce nad Nisou a Spolek
jabloneckých dam a pánů. Ten se
prezentoval jak kramářskými tak
lidovými písněmi v doprovodu
jablonecké hudební skupiny Hud-
ba u města Vídně, tak prodejem
bižuterie a regionálních potravin,
čímž se Jablonec poprvé spolupo-
dílel na programu v táborovém ži-
votě.

Nepřesné informace uvádějí
občany Žižkova Vrchu v omyl
Reakce na dopis občanského sdružení Srnčí důl
a občanského sdružení Žižkův vrch: obě sdružení
v dopise, který se objevil ve schránkách obyvatel
sídliště Žižkův Vrch, sdělují, že se zasadí o odvráce-
ní výstavby tzv. Západní tangenty a za její odstra-
nění z Územního plánu města Jablonec nad Nisou.
V dopise jsou však nepřesné informace, na které
reaguje oddělení územního plánování magistrátu.

Koncept Územního plánu Jablonec nad Nisou (dále
jen ÚP) byl veřejně projednaný v roce 2011 (červenec
–srpen) a 26. ledna 2012 schválili jablonečtí zastupi-
telé Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou nikoli územní plán, jak se píše v dopise. Návrh
nového ÚP není v současné době připravený k vydá-
ní, jak je dále uvedeno v dopise. V současné době se
upravuje jeho návrh, do kterého se zapracovávají při-
pomínky po společném jednání a posouzení krajské-
ho úřadu, jenž je nadřízeným orgánem územního
plánování. Jakmile bude dokumentace upravená, pak
bude vypsané nové veřejné projednání návrhu ÚP
Jablonec nad Nisou, které se odhaduje na počátek ro-
ku 2015. Veřejnost se k návrhu opět bude moci vyjád-
řit při besedách v jednotlivých městských lokalitách,
jako tomu bylo při tvorbě konceptu ÚP v létě roku
2011. K návrhu ÚP mohou uplatnit námitky vlastníci
pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, dále
oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Připomínku
může uplatnit každý. 

Když skončí veřejná projednávání, budou se vyhod-
nocovat výsledky, které z nich vyplynuly, a zpracová-
vat návrh rozhodnutí o námitkách jak ke konceptu,
tak k návrhu řešení a k vyhodnocení připomínek
z obou etap projednání ÚP. 

Teprve na základě veřejného projednání může dojít
i k podstatné úpravě návrhu ÚP Jablonec nad Nisou.
Možné je, že se veřejná projednávání budou opakovat,
bude-li to třeba. Až po absolvování všech jmenova-
ných kroků může být návrh ÚP předložen zastupitelstvu
města k vydání, a to společně s návrhem rozhodnutí
o námitkách. V případě, že městští zastupitelé nebudou
souhlasit s předloženým návrhem územního plánu ne-
bo s výsledky jeho projednání, předložený návrh vrá-
tí pořizovateli (oddělení územního plánování) spolu
s pokyny k úpravě a novému projednání, nebo mohou
návrh zamítnout. 

Vydání územního plánu rozhodně není povolením
ke stavbě, jak se píše v dopise, který našli obyvatelé
Žižkova Vrchu ve svých schránkách. Sběr prostředků
na vytištění brožury pro veřejnost, která by podrobně
vysvětlila důsledky územního plánu, by měl probíhat
transparentně – optimálně formou veřejné sbírky dle
zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách. Jedině
tak je možné veřejně kontrolovat, kolik veřejnost do
sbírky vložila peněz. Vizualizace trasování Západního
obchvatu je k vidění na webových stránkách města:
http://www.mestojablonec.cz v sekci územní pláno-
vání. (ms)

O poskytování informací JE
Reakce na tiskové prohlášení Změny pro Jablonec
podepsané Jakubem Mackem ze dne 20. 8. 2014.

V Jablonci začal předvolební boj k blížícím se komu-
nálním volbám a politické hnutí Změna pro Jablonec
v čele se svým lídrem Jakubem Mackem používá
zvláštní zbraně.

V prohlášení není záměrně uvedena skutečnost, že
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 v rám-
ci odvolání p. Jakuba Macka ze dne 12. 5. 2014 měla
rozhodnout dozorčí rada Jablonecké energetické, a. s.
(JE), v čele s předsedou Jaroslavem Krausem a do-
dnes nerozhodla. Z mého pohledu je zarážející, že
pan předseda nedokázal v průběhu takřka tří měsíců
svolat řádně dozorčí radu a odvolání řádně vyřídit,
s výčtem informací, které budou p. Mackovi poskyt-
nuty. Zde musím podotknout, že p. Kraus tuto funkci
vykonává za 120 tisíc korun roční odměny. Vzhledem
ke skutečnosti, že p. Macek podal žalobu na JE, lze

snadno dovodit, že odvolání nevyřídil, právě proto, aby
celá kauza mohla vzniknout. Nakonec nejzajímavější
je to, že p. Kraus je také na kandidátce hnutí Změny pro
Jablonec.

Vnímám to jako zneužití funkce člena orgánu spo-
lečnosti k politickým pletichám s cílem někoho po-
škodit. Proti těmto praktikám je třeba se bránit všemi
prostředky.

Skutečnost, že je třeba řádně svolat dozorčí radu
a odvolání řádně vyřídit, konstatovala i valná hroma-
da společnosti, která se konala 24. 7. 2014. Na tuto
skutečnost jsem znovu upozornil členy dozorčí rady
přítomné na jednání představenstva 12. 8. 2014, vše je
uvedeno v zápise. Tím více nechápu, proč pan Macek
označil mě, že já jsem ten, kdo zadržuje informace.

Na stránkách města je k dispozici kopie dopisu ode-
slaného p. Mackovi dne 20. 7. 2014, která vše popisuje.

Miloš Vele

■ Vyjádření radnice

Nejrozsáhlejší stavební ruch se rozhořel na sídlišti Žižkův Vrch. Tady se realizoval 
velký projekt IPRM – obytný soubor Řetízková a otočka autobusů MHD. Foto Jana Fričová Foto Markéta Hozová

Foto Archiv Spolek jabloneckých 
dam a pánů
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 9. /pondělí/
17.30 /R/ LUCY
20.00 /R/ ÚSVIT PLANETY OPIC

(2D/T)

2. 9. /úterý/
17.30 /R/ LET’S DANCE: ALL IN
20.00 /R/ LUCY

3. 9. /středa/
17.30 /R/ LET’S DANCE: ALL IN
20.00 /R/ STRÁŽCI GALAXIE (2D/T)

/RP/

4. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ TŘI BRATŘI /RP/
17.30 /J/ MAGICKÝ HLAS REBELKY
20.00 /R/ SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO

KTEROU BYCH VRAŽDIL
(2D/T)

20.00 /J/ CASABLANCA (FK)

5. 9. /pátek/
17.15 /J/ HVĚZDY NÁM NEPŘÁLY
17.30 /R/ TŘI BRATŘI /RP/
20.00 /R/ SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO

KTEROU BYCH VRAŽDIL
(2D/T)

20.00 /J/ KOUZLO MĚSÍČNÍHO
SVITU

6. 9. /sobota/
14.30 /R/ TŘI BRATŘI /RP/
17.15 /R/ STRÁŽCI GALAXIE (3D/D)

/RP/
17.30 /J/ KOUZLO MĚSÍČNÍHO

SVITU
20.00 /R/ SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO

KTEROU BYCH VRAŽDIL
(3D/T)

20.00 /J/ DÍRA U HANUŠOVIC

7. 9. /neděle/
15.00 /R/ TŘI BRATŘI /RP/
15.00 /J/ MRŇOUSKOVÉ: ÚDOLÍ

ZTRACENÝCH
MRAVENCŮ /RP/

17.00 /J/ RANHOJIČ (FK)
17.30 /R/ ŽELVY NINJA (2D/D) /RP/
20.00 /R/ SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO

KTEROU BYCH VRAŽDIL
(2D/T)

20.00 /J/ IDA

8. 9. /pondělí/
17.15 /R/ NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
18.00 /J/ PARÁDNĚ POKECAL
20.00 /R/ POD ZEMÍ
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA
A ZMIZEL

9. 9. /úterý/
17.15 /R/ NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
17.30 /J/ GRACE, KNĚŽNA

MONACKÁ
20.00 /R/ POD ZEMÍ
20.00 /J/ KNĚZOVY DĚTI

10. 9. /středa/
17.30 /R/ POD ZEMÍ
17.30 /J/ KOUZLO MĚSÍČNÍHO

SVITU
17.00 /R/ STRÁŽCI GALAXIE (2D/T)

/RP/
20.00 /J/ iSHORTS – ŠPANĚLSKÉ

KRAŤASY

11. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ SEX TAPE
18.00 /J/ STOLETÍ MIROSLAVA

ZIKMUNDA
20.00 /R/ POD ZEMÍ
20.00 /J/ JE MUŽ, KTERÝ JE

VYSOKÝ, ŠŤASTNÝ? (FK)

12. 9. /pátek/
17.30 /R/ SEX TAPE
17.30 /J/ DÍRA U HANUŠOVIC

20.00 /R/ SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO
KTEROU BYCH VRAŽDIL
(3D/T)

20.00 /J/ CHLAPECTVÍ

13. 9. /sobota/
15.00 /R/ TŘI BRATŘI /RP/
17.30 /R/ DÁRCE
18.00 /J/ IDA
20.00 /R/ SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO

KTEROU BYCH VRAŽDIL
(2D/T)

20.00 /J/ LÁSKA NA KARI

14. 9. /neděle/
15.00 /R/ TŘI BRATŘI /RP/
15.00 /J/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE

NA PRÁZDNINÁCH /RP/
17.30 /R/ DÁRCE
17.30 /J/ LÁSKA NA KARI
20.00 /R/ NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
20.00 /J/ PARÁDNĚ POKECAL

15. 9. /pondělí/
17.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I.

– REŽISÉRSKÁ VERZE (FK)
17.30 /R/ LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
20.00 /R/ POD ZEMÍ
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST II.

– REŽISÉRSKÁ VERZE (FK)

16. 9. /úterý/
17.30 /R/ DÁRCE
17.30 /J/ LOVE SONG
20.00 /R/ LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
20.00 /J/ BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ

17. 9. /středa/
15.00 /R/ DÍRA U HANUŠOVIC

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
20.00 /R/ DÁRCE
20.00 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA
A ZMIZEL

18. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ ZŮSTAŇ SE MNOU
17.30 /J/ MÍSTA
20.00 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
20.00 /J/ ZÁZRAKY (FK)

19. 9. /pátek/
17.30 /R/ ZŮSTAŇ SE MNOU
17.30 /J/ LÁSKA NA KARI
20.00 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
20.00 /J/ MÍSTA

20. 9. /sobota/
14.30 /R/ ROZDÁVÁME FILMOVÉ

PLAKÁTY V KINĚ
RADNICE!

Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ
15.00 /R/ TŘI BRATŘI /RP/
17.30 /R/ LABYRINT: ÚTĚK

17.30 /J/ KOUZLO MĚSÍČNÍHO
SVITU

20.00 /R/ DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
20.00 /J/ MÍSTA

21. 9. /neděle/
15.00 /R/ POŠŤÁK PAT /RP/
16.00 /J/ DVANÁCT MĚSÍČKŮ
17.30 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
17.30 /J/ KNĚZOVY DĚTI
20.00 /R/ DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
20.00 /J/ MÍSTA

22. 9. /pondělí/
17.30 /R/ ZŮSTAŇ SE MNOU
18.00 /J/ IDA
20.00 /R/ SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO

KTEROU BYCH VRAŽDIL
(2D/T)

20.00 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI

23. 9. /úterý/
10.00 /R/ KOUZLO MĚSÍČNÍHO

SVITU
Projekce (nejen) pro seniory

17.30 /R/ TŘI BRATŘI /RP/
17.30 /J/ LÁSKA NA KARI
20.00 /R/ ZŮSTAŇ SE MNOU
20.00 /J/ CHLAPECTVÍ

24. 9. /středa/
17.30 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
17.30 /J/ DÍRA U HANUŠOVIC
20.00 /R/ DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
20.00 /J/ NASLEPO

Tajné dramaturgické
překvapení!

25. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
17.30 /J/ JOE
20.00 /R/ STRÁŽCI GALAXIE (2D/T)

/RP/
20.00 /J/ O KONÍCH A LIDECH (FK)

26. 9. /pátek/
17.30 /R/ ZŮSTAŇ SE MNOU
17.30 /J/ MÍSTA
20.00 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
20.00 /J/ KOUZLO MĚSÍČNÍHO

SVITU

27. 9. /sobota/
15.00 /R/ POŠŤÁK PAT /RP/
17.30 /R/ ZŮSTAŇ SE MNOU
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI
20.00 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
20.00 /J/ MÍSTA

28. 9. /neděle/
15.00 /R/ TŘI BRATŘI /RP/
15.00 /J/ BELLA A SEBASTIÁN /RP/
17.30 /R/ LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
17.30 /J/ MAGICKÝ HLAS REBELKY

20.00 /R/ VÝCHOZÍ BOD
20.00 /J/ OSTŘE SLEDOVANÉ

VLAKY (FK)

29. 9. /pondělí/
17.30 /R/ DŘÍV NEŽ PŮJDU SPÁT
17.30 /J/ KNĚZOVY DĚTI
20.00 /R/ VÝCHOZÍ BOD
20.00 /J/ LOVE SONG

30. 9. /úterý/
17.30 /R/ ZŮSTAŇ SE MNOU
17.30 /J/ BĚŽ, CHLAPČE, BĚŽ
20.00 /R/ SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO

KTEROU BYCH VRAŽDIL
(2D/T)

20.00 /J/ FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ

Vysvětlivky zkratek (pokud existuje
více 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

13. 9. /sobota/ 12.00–17.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Program: 
13.00 hodin Dechový orchestr
Jablonečanka, 
15.00 hodin vernisáž výstavy Petra
Šrámka (umělce malujícího nohama).
Vstup zdarma

19. 9. /pátek/ 19.00 hodin
DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
Východočeské divadlo Pardubice. 
Hrají: P. Kostka, F. Švihlík, P. Novotný,
L. Špiner, J. Hyhlík, P. Dohnal a další.
Slavné soudní drama. Skupina ND.

22. 9. /pondělí/ 19.00 hodin
KVARTET
Divadlo Bez Zábradlí. 
Hrají: V. Freimanová, Z. Žák,
R. Hrušínský a J. Švandová. 
Laskavá komedie o umění stárnout
a nesmrtelnosti ducha. Skupina DB.

26. 9. /pátek/ 19.00 hodin
PRÁSKNI DO BOT
Divadlo Na Jezerce. 
Hrají: J. Hrušínský, R. Holub, M. Sitta
a V. Liška. Drsná komedie o hledání
štěstí čtyř obkladačů kachlíků. 
Skupina DA.

28. 9. /neděle/ 15.00 hodin
PRINCEZNA SE ZLATOU
HVĚZDOU NA ČELE
DS Julie Jurištové. 
Hrají: A. Krejčíková/M. Macková,
J. Jurištová, G. Hašek, M. Duchek
a R. Snítil. Klasická pohádka o princezně
Ladě. V rámci pohádky proběhne
slavnostní vyhodnocení výtvarné
soutěže. Skupina RD.

29. 9. /pondělí/ 17.00 hodin
PRÁZDNOU KASU MÁM
Komorní hudební divadlo Brno.
Hudebně zábavné i naučné představení.
Zahájení Týdne seniorů, pořádá
statutární město Jablonec nad Nisou.
Vstup zdarma, vstupenky k dispozici
od 8. 9. 

29. 9. /pondělí/ 19.30 hodin
LUCIE BÍLÁ
Petr Malásek – klavír. 
Mimořádná nabídka – koncert
v Kostele Nejsvětějšího Srdce Páně.

Sváteční projekce v kině Junior

V neděli 28. září promítne kino Junior při příležitosti Dne české státnosti
dva mimořádné české snímky. Sváteční podvečer bude věnován novému
dokumentu Olgy Sommerové o Martě Kubišové „Magický hlas rebelky“,
který začne v 17.30 hodin. Ve 20.00 hodin pak budou mít diváci popr-
vé příležitost vidět v Jablonci na plátně nově digitalizovanou verzi čes-
kého oscarového filmu Jiřího Menzela „Ostře sledované vlaky“. 
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30. 9. /úterý/ 19.00 hodin
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
PETR MATĚJÁK – housle, dirigent:
Andreas Sebastian Weiser. Závěrečný
koncert v rámci Roku české hudby –
Jablonec nad Nisou – Město plné tónů.
Cyklus koncertů v rámci Roku české
hudby zakončí koncertem jablonecký
rodák Petr Matěják společně
s Filharmonií Hradec Králové. Koncert
zahájí přednesem vlastní básně
Jarmila Hannah Čermáková. 
Skupina H.

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

VÝSTAVY
13. 9.–29. 10. 2014
NE RUKA, TO DUŠE MALUJE
Petr Šrámek /umělec malující nohama/,
výstava k významnému životnímu
jubileu autora. Vernisáž v sobotu 13. 9.
od 15. hodin. Výstavy ve foyer divadla
jsou zpřístupněny v době divadelních
představení.

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, tel.: 483 356 201. 
Památník: Otevřeno pondělí až pátek
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, 
sobota 10.00–13.00 hodin.

do 9. 9.
LIDOVÝ KROJ V PODJEŠTĚDÍ
v kresbách Josefa V. Scheybala.
Expozice seznamuje s další činností
J. V. Scheybala, který jako etnograf
a dokumentátor napsal a kresbami
doplnil studii o lidovém podještědském
kroji.

9. 9. /úterý/ 17.00 hodin
PŮLSTOLETÍ S NISANKOU
Komponovaný pořad jabloneckého
folklorního souboru.

13.–27. 10.
KŘÍŽOVÉ CESTY V JIZERSKÝCH
HORÁCH
V rámci konání DED bude představena
expozice nejstarších křížových cest
v Jizerských horách. 

23. 9. /úterý/ 17.00 hodin
KŘÍŽOVÉ CESTY V ČESKÉ
KRAJINĚ
Zahradní a krajinářská architektka Iva
Jaburková, nás seznámí s historickým
vývojem a typem cest, které nazýváme
křížové, druhy dřevin, jež tyto cesty
doprovázejí, legendami a symbolikou
s nimi spjatými. Obsahem přednášky
bude i zmínka o malíři Josefu Führichovi
a vlivu jeho díla na ztvárnění
jednotlivých zastavení křížových cest.

30. 9. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONEC – MĚSTO NAD NISOU
Se vznikem nové knihy o Jablonci nás
seznámí autoři O. Simm a B. Jakoubě,
současně proběhne autorská
autogramiáda.

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
tel.: 483 356 202. Otevřeno pondělí až
pátek 9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin.

11. 9.–31. 10.
JOSEF FÜHRICH 
/1800 Chrastava–1876 Vídeň/ 
a náboženská malba na Jablonecku. 
Výstava navazuje na letošní
monografickou prezentaci Führichova
díla, která se koná v Liberci a v Praze.
Zaměřuje se na umělcovo grafické
a ilustrátorské dílo a připomíná jeho
vliv na místní náboženskou malbu. 

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com
Kostel otevřen na vyžádání
v informačním centru v Domě Jany
a Josefa V. Scheybalových v budově
staré fary naproti kostelu
v době: po–pá 10.00–12.00
a 13.00–16.00, so 10.00–12.00.

13. 9. /sobota/ 9.00 hodin
ZAHÁJENÍ DNE EVROPSKÉHO
DĚDICTVÍ
Od 9.30 svatokryštofské požehnání
historických i moderních dopravních
prostředků pro veřejnost. Expozice
křížových cest a oltářních obrazů
v rámci výstavy Josef Führich 
/1800 Chrastava – 1876 Vídeň/ a nábo-
ženská malba na Jablonecku /v kostele
sv. Anny přístupná do konce září/. Před
kostelem výstavka veteránů. Konec
v 17.00 hodin. Den evropského dědictví
– celkový program na jiném místě
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

16. 9. /úterý/ 19.00 hodin
LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE
Marek Eben recituje texty
J. A. Komenského. Hudba: P. Eben.
Varhany: T. Thon.
Vstupné: 250 Kč/150 Kč. 
Rezervace na info@jablonec.com, 
tel. 774 667 677, 483 356 201. 

28. 9. /neděle/19.00 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT KE DNI
ČESKÉ STÁTNOSTI
Na programu je mše A. Dvořáka D-dur
Lužanská v provedení SPS Janáček.
Doprovází orchestr Miroslava Halamy.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.
Vstupné 100 Kč na místě před
koncertem. www.sps-janacek.info 

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1

SE SKŘÍTKEM PASTELKOU
DO POHÁDKY
Doprovodný program k výstavě kreseb
jabloneckých dětí – výroba lesních
skřítků z přírodních materiálů. 
5. 9. /pátek/ 15.00–18.00 hodin – pro
veřejnost
9. 9., 12. 9. a 16. 9. vždy od 9.00 do
12.00 hodin, určeno pro MŠ – nutno
se objednat u p. Baloghové 
na tel. 483 357 421.

19. 9. /pátek/8.00–17.00 hodin
BARVY PODZIMU
Připraveny jsou aktivity související
s nadcházejícím podzimem – tvoření

z přírodnin, seznámení s podzimní
přírodou, ochutnávka plodů a mnoho
dalšího. Dopoledne je rezervováno pro
školy, odpoledne pro širokou veřejnost
– zejména pro rodiny s dětmi.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

5.–26. 9.
pondělí–pátek 9.00–17.00 hodin
sobota 10.00–13.00 hodin
SE SKŘÍTKEM PASTELKOU
DO POHÁDKY
Výstava kreseb jabloneckých dětí
a akademického malíře Miloslava Jágra.
Akci pořádá statutární město Jablonec
nad Nisou.

Doprovodný program
5. 9. /pátek/ 15.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Zadáno pro vystavující děti

9. 9., 12. 9., 16. 9. a 19. 9. – 9.00 hodin
VÝROBA LESNÍCH SKŘÍTKŮ 
– workshop pro veřejnost.

9. 9. /úterý/ 9.00 hodin
POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU
– pásmo veselých písniček s krátkou
pohádkou.

13. 9. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
– tvůrčí pohádkové dílny

17. 9. /středa/ 17.00 hodin, kino Junior
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
– hudební pohádka pro děti od 3 do 6 let

19. 9. a 26. 9. /pátek/ 9.00 hodin
DĚTI ČTOU DĚTEM 
– žáci ZŠ čtou dětem z MŠ

19. 9. /pátek/ 9.00–17.00 hodin,
20. 9. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
POHÁDKOVÉ DÍLNY 
– tvůrčí pohádkové dílny pro děti

14. 9. /neděle/ 14.00 hodin
JABLONEČANKA
tradiční taneční odpoledne
s dechovým orchestrem pro seniory

17. 9. /středa/ 20.00 hodin
WOVENHAND /USA/
Koncert kultovní skupiny exkluzivně
pro ČR v rámci turné k albu
Refractory Obdurate 

19. 9. /pátek/ 9.00–18.00 hodin, 
20. 9. /sobota/ 9.00–16.00 hodin, 
centrum města
JABLONECKÉ PODZIMNÍ
SLAVNOSTI
Největší jablonecké městské slavnosti

navazující na tradici výročních
jarmarků, povolených roku 1808
císařem Františkem I. Stylový trh,
celodenní kulturní program.

25. 9. /čtvrtek/ 20.00 hodin
PARTIČKA
Michal Suchánek, Richard Genzer,
Igor Chmela, Ondřej Sokol, Daniel Dangl
Improvizační show, ve které se aktéři
sami budou stávat „oběťmi“ svých
kolegů. Pořádá Martin Beneš, 
www.superkoncerty.cz

30. 9.–5. 10. /úterý–neděle/
TÝDEN SENIORŮ
14. ročník pořádá statutární město
Jablonec n. N. u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů.

30. 9. /úterý/ 10.00 –16.00 hodin,
horní foyer, zdarma
POJĎME ZDRAVĚ ŽÍT 
Informace o zdravém životním stylu,
prevenci, apod.

1. 10. /středa/ 10.00–11.30 hodin,
Malý sál, zdarma
MUZIKORELAXACE S POHYBEM 
Přednáška

30. 9.–5. 10. /úterý–neděle/ 
10.00 –16.00 hodin, 
Malý sál zdarma
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH
DĚDEČKŮ A BABIČEK
Výstava
Slavnostní zahájení: 30. 9., 10.00 hodin

Výstava:
6. 9.–3. 11. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
FOTOKLUB KONTAKT: ČESKÝ RÁJ
Fotografický klub a jeho polští
přispěvatelé mapují Český ráj
z několika úhlů.
Vernisáž: sobota 6. 9, od 14.00 hodin

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

1. 9. /pondělí/ 10.00 hodin
ROK ČESKÉ HUDBY 
– KLASICISMUS
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2. 9. /úterý/ 14.00 hodin,
další přednášky 9., 16. a 23. 9. vždy
14.00 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
Ukázková výuka (Astronomie).

9. 9. /úterý/ 17.00 hodin
KDYŽ SE LÉTALO NA MĚSÍC 
(45 let Apollo 11)
Astronomické okénko Martina Gembece.

13. 9. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
2. patro – stanoviště dětské trasy, kolo
štěstí, prvoregistrace zdarma, sál –
čtení příběhů pro děti, medailony
regionálních autorů.

16. 9. /úterý/ 17.00 hodin
VYSOČINA
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

18. 9. /čtvrtek/ 14.00 hodin
NÁRODNÍ PARK YOSEMITE
Pravidelné promítání.

18. 9. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KOMUNÁLNÍ SYMBOLIKA 
NA JABLONECKU DO ROKU 1990
Přednáška Jana Kašpara, ředitele
SOkA Jablonec n.N.

25. 9. /čtvrtek/ 16.30 hodin
PAVEL MAURER: NEJEZTE BLBĚ! 
Propagátor kvalitního stravování
a nemilosrdný kritik českých restaurací
představí svou knihu, ve které se
zamýšlí nad dobrým jídlem i pitím.

Wovenhand – exkluzivní vystoupení 

17. 9. /středa/ 20.00 hodin, Eurocentrum
Skupinu z amerického Denveru nelze charakterizovat tradičními ter-
míny. Jejich hudba je organickým spojením neofolku, post rocku, pun-
ku, alternativního country a dalších vlivů.
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30. 9. /úterý/ 17.00 hodin
I VÁLKA MÁ SVÉ HRANICE 
O ženevských úmluvách,
humanitárním a válečném právu
přednáší Kateřina Havlová, ředitelka
Oblastního spolku ČČK.

VÝSTAVY

SKRYTÝ POHLED
Své fotografie představuje v prostoru
schodiště Denisa Albaniová.

STARÁ RADNICE
Výstava k 145. výročí postavení budovy
staré radnice, na chodbě
k multimediálnímu oddělení.

Pokračujeme v luštitelských soutěžích
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZÁKOUTÍ JIZERSKÝCH HOR,
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE

LOVCI PEREL 2014
Celoroční hra na podporu čtenářské
gramotnosti dětí a mládeže.

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

INFORMAČNÍ CENTRUM
MLÁDEŽE A MÍSTO PRO DĚTI 
Eurocentrum – X BOX, veřejný
internet, společenské hry, cenné
informace nejen pro mladé
pondělí–pátek 10.00–12.00, 
13.00–17.00 hodin 

1.–3. 9. /pondělí–středa/ 
10.00–13.00 a 15.00–17.00
ZÁPIS DO KROUŽKŮ
Nabízíme kroužky sportovní, technické,
taneční, hudební, výtvarné, přírodo-
vědné, gastronomické, adrenalinové
a další pro děti od dvou let až po seniory,
kompletní nabídka kroužků je
k dispozici na webových stránkách.

7. 9. /sobota/ 
RAFTY NA JIZEŘE
Výlet pro celou rodinu, sjíždění části
Jizery na raftech, opékání buřtíků,
upřesnění termínu, info Martina
Šípková.

15. 9. /pondělí/ 
ZAHÁJENÍ CELOROČNÍCH
KROUŽKŮ
Pokud není v propozicích kroužku
uvedeno jinak.

28. 9. /neděle/ 10.00 hodin
POHÁDKOVÝ POCHOD
S HOUBOVÝM DĚDKEM
NA ROZHLEDNU NISANKA
Start v 10.00 hodin z paseckého nádraží.
Trasa plná přírodovědných a ekologic-
kých úkolů a zajímavostí pro malé
i velké turisty. Na stanovištích na děti
čekají pohádkové postavy a lesní
příšerky a přízraky. V cíli pochodu živá
hudba a možnost občerstvení,
startovné 20 Kč / osoba

28. 9. /neděle/ 14.00 hodin 
DRAKIÁDA NA NISANCE 
Draka s sebou, pečené brambory
a jablíčka možno zakoupit na místě
hry, zábava a posezení s kytarou
u ohně, vstupné zdarma.

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

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.

VÝSTAVY
Do 28. 10.
TRENDY.DESIGN.PRODUKCE.

Hlavní výstava projektu – prezentace
aktuálních kolekcí sedmi desítek
českých i zahraničních firem a značek
operujících na českém trhu. Pod
záštitou Ministerstva průmyslu
a obchodu, Hospodářské komory
České republiky a Svazu průmyslu
a dopravy ČR. Výstava připravená
v rámci Mezinárodního trienále skla
a bižuterie JABLONEC 2014.

23. 9. /úterý/ 10.00–14.30 hodin
velká zasedací místnost radnice
SKLÁŘSKÉ SVÍTÁNÍ – 3. ročník
Diskusní seminář o současnosti
a budoucnosti českého sklářství.
Organizováno ve spolupráci se Svazem
průmyslu a dopravy ČR. Podrobný
program na www.msb-jablonec.cz.

Galerie Belveder
čtvrtek–neděle 13.00–17.00 hodin

do 28. 10.
MEZINÁRODNÍ BIŽUTERNÍ
SYMPOZIUM A VÝSTAVA
Výstava prací studentského sympozia
na téma BIŽUTERIE, kterého se
zúčastnili studenti nejen z České
republiky, ale také ze Slovenska
a Polska. Pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, Svazu
výrobců skla a bižuterie. Výstava při-
pravená v rámci Mezinárodního trie-
nále skla a bižuterie JABLONEC 2014.

12. 9.–28. 10. / Galerie Belveder
HANS FALC VOBRUBA 
Autorská výstava švédského skláře
a šperkaře s českými kořeny. Vernisáž
výstavy 11. září 2014 od 17.00 hodin.

sobota 13. září 2014 /9.00–17.00/ 
hlavní budova muzea / Galerie Belveder
DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Muzeum se připojilo k oslavám a pro
návštěvníky připravilo doprovodný
program a vstup zdarma.

Památník sklářství
v Jizerských horách, Kristiánov
Bedřichov v Jizerských horách
tel.: 483 369 011

Otevřeno denně 9.00–17.00 hodin
Stálá expozice: Kristiánov
– Klíč k srdci Jizerských hor

6. září 2014 /sobota/ 9.00–16.00 hodin
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ
23. ročník tradiční pouti. Pro návštěv-
níky je připraven bohatý kulturní pro-
gram a stylové atrakce.

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

5. 9. /pátek/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT 
R’n’R, poctivý rock s trochou punku
a skáčka s DJ Igorkem.

10. 9. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU
PRO KAŽDÉHO
Úvodní setkání nového cyklu fotodílen
pod vedením Zbyňka Cincibuse. 

12. 9. /pátek/ 20.00 hodin
DUKLA VOZOVNA + KOBLÍŽCI +
THE SNUFF
Koncert kapel punk-rockové
z Pardubic, pop-punkové ze Šumperka
a rockové z Prahy.

13. 9. /sobota/ 20.00 hodin
HUDBA U MĚSTA VÍDNĚ 
A SPOLEK JABLONECKÝCH DAM
A PÁNŮ
„Pepíčku těš se, budem se mačkat,
aneb mladé babičky miluji zdarma.“
Neuvěřitelná směs staropražských
a kramářských písní v podání
jabloneckých skupin.

15. 9. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Informace, rady, návody pro každého.

16. 9. /úterý/ 20.00 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU 
KAPELU 
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. Dejte
o sobě vědět a přijďte si zahrát!

17. 9. /středa/ 20.00 hodin
VIVA CUBA LIBRE – RAPOVÁ
VZPOURA
Na Kubě zakázaná raperská parta
propůjčuje svůj hlas všem státem
stíhaným a týraným Kubáncům, čas
od času končí ve vězení.

19. 9. /pátek/ 20.00 hodin
VIRGIL & THE ACCELERATORS (GB)
Britské mladé dynamické bluesrockové
power trio v čele se skvělým kytaristou
Virgilem McMahonem. 

23. 9. /úterý/ 20.00 hodin
OTTO HEJNIC TRIO A HOSTÉ
Groove & jazz skvělých muzikantů –
piano Ondrej Krajnak, kontrabas Josef
Feco, bicí a perkuse Otto Hejnic. Křest CD.
Hosté: černošský zpěvák Lee Andrew
Davison a Big Band ZUŠ Liberec. 

24. 9. /středa/ 20.00 hodin 
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
ve hře: Veni vidi sci-fi aneb hluboký
vesmír...

26. 9. /pátek/ 20.00 hodin
ZRNÍ
Osobitá kladenská kapela s novou
deskou „Následuj kojota“ .

27. 9. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI 
Videopárty Petra Vobořila.

30. 9. /úterý/ 20.00 hodin
KALEIDOSKOP JANA REJŽKA
Poslechový pořad známého hudebního
publicisty.

2. 10. /čtvrtek/ 20.00 hodin
JASNÁ PÁKA
Koncert legendární rockové kapely.
Michal Ambrož, David Koller, Petr
Váša, Vladimír Zatloukal,…

BUBENICKÉ DÍLNY od října 2014
Nový cyklus 10 lekcí pro začátečníky
i pokročilé. Zájemci hlaste se na: in-
fo@rampaklub.cz

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

1.–10. 9. /pondělí–středa/ 
8.00–17.00 hodin
ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
Více informací na webu.

5. 9. /pátek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB PĚSTOUNŮ
Pravidelné setkávání rodičů a dětí
v náhradní rodinné péči.

8.–12. 9.
čas dle jednotlivých kroužků
UKÁZKOVÉ HODINY ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ ZDARMA
Přijďte si vybrat ten pravý kroužek pro
vás.

9. 9. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
IMUNITA
Beseda s Pavlínou Bartošovou o tom,
co můžeme udělat pro to, aby naše děti
tolik nestonaly. 

11. 9. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ –
KULATÝ STŮL SE SOCIÁLNÍ
PRACOVNICÍ
Přijďte se dozvědět, v jakých situacích
a co pro vás může udělat „sociálka“,
kdy se na ní obrátit a v jakých
případech pomáhá či zasahuje.

12. 9. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ
Téma – žárlivost, co s ní?

15. 9. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
MARCELA POLÁKOVÁ
Máte potíže s dětmi a nevíte si rady?
Přijďte se poradit k nám.

18. 9. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
Interaktivní seminář o tom, jak lépe
vycházet se svým okolím a co pro to
udělat.

19. 9. /pátek/ 15.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT 
Máte dvojčata, trojčata,...? Přijďte se
podělit o své radosti i starosti.

19.–20. 9. /pátek–sobota/
PODZIMNÍ SLAVNOSTI
Výtvarné dílničky Jablíčka na
jabloneckých městských slavnostech.

22. 9. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
VZTAHOVÝ PORADCE 
Máte problémy s partnerem, s dětmi
a nebo se sebou? Individuální pora-
denství zdarma.

Virgil & The Accelerators

19. 9. /pátek/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Jedna z nejpopulárnějších britských bluesrockových formací dnešních
dnů na jediném koncertě v ČR. V čele souboru stojí třiadvacetiletý ex-
celentní kytarista, zpěvák a skladatel Virgil McMahon, vyhlášený Euro-
pean Blues Awards nejlepším kytaristou roku 2013. Na bicí hraje
Gabriel McMahon (20), na basu Jack Alexander Timmis (25). 
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25. 9. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
BOLEST ZAD
Těhotenství, porod, malé děti…to vše
občas naše záda neunesou. Beseda na
téma co s tím. 

26. 9. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ
Téma – stereotyp ve vztazích.

■ 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
Skládáme postavičky z papíru – origami
(pejsek, kočička a další).

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

18. 9. /čtvrtek/ 19.00 hodin
PUTOVÁNÍ PO (NE)VINNÝCH
LOKALITÁCH COTES DU RHONE
Cestopisné povídání s fotkami 
a degustací! Nutná rezervace.

24. 9. /středa/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ – JIŽNÍ FRANCIE
Povídání o Francii s Jiřinou
Zahradníkovou.

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

12. 9. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 19: 
JAROSLAV ZEMAN

O architektonickém dědictví Sudet
a projektu město///stadt

17. 9. /středa/ 18.00 hodin
EGYPTSKÁ KNIHA MRTVÝCH
Přednáška s videoprojekcí.

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org

Do 6. 9. /středa–neděle/
14.00–17.00 hodin
JABLONECKÉ PAMÁTKY
Německý historik umění 
Dieter Klein
bilancuje 20 let památkové péče
na Jablonecku.

■ Hospůdka U Švýcar
Janovská 38,
Jablonec nad Nisou
vždy v pátek živá hudba

5. 9. /pátek/ 20.00 hodin
S.R.O.

12. 9. /pátek/ 20.00 hodin 
JUKEBOX BAND

19. 9. /pátek/ 20.00 hodin 
KAWAN JURGEN

26. 9. /pátek/ 20.00 hodin 
skupina 4 FUN

■ Spolkový dům
E. Floriánové 8
23. 9. /úterý/ 18.00 hodin
BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER
Beseda ve Spolkovém domě,
informace: www.dub.cz

Sportovní areál Mšeno
Jablonec n. N. 

BASEBALL
www.baseball-blesk.cz

20.–21. 9. /sobota–neděle/
JABLONECKÝ KLOKÁNEK 
Baseball Club BLESK pořádá 27. ročník
turnaje v pálkovací hře – slowpitchi
pro veřejnost. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

FOTBAL
5. 9. /pátek/ 8.30 hodin
MEZINÁRODNÍ TURNAJ V MALÉ
KOPANÉ
SKP Maják pořádá ve sportovním
areálu ve Mšeně fotbalový turnaj. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Jablonecké přehrada
13. 9. /sobota/ 10.00 hodin
MEMORIÁL JAROSLAVA POSLTA
Jizerský drak pořádá na jablonecké
přehradě 5. ročník závodu dračích lodí
na počest Jaroslava Poslta, zakladatele
oddílu dračích lodí. Závod na
klasických a nově i na menších
dračích lodích pro 10 pádlujících, pro
amatérské, firemní a sportovní týmy. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Městská sportovní hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. 
Podrobné informace na webu 
www.sportjablonec.cz

FLORBAL
28. 9. /neděle/ 18.00 hodin
1. FBK JABLONEC – ČELÁKOVICE
Utkání 2. ligy mužů ve florbale,
centrkurt

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/

6. 9. /sobota/ 9.00 hodin
NISA HANDBALL CUP
Mezinárodní turnaj mužů
a dorostenců, centrkurt.

13. 9. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ IRL
Mladší žáci, centrkurt.

13. 9. /sobota/ 16.30 hodin
ELP JABLONEC – NÁCHOD (I. liga)
II. kolo Českého Poháru mužů, 
centrkurt.

20. 9. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ MINI A PŘÍPRAVEK
Centrkurt.

28. 9. /neděle/ 12.30 hodin
JABLONEC – ÚVALY
II. liga starších dorostenců, centrkurt.

28. 9. /neděle/ 14.00 hodin
JABLONEC – SLAVIA PRAHA
II. liga mužů, centrkurt.

SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ
26.–27. 9. /sobota–neděle/ 9.00 hodin
POHÁR PŘÁTELSTVÍ VE SKOCÍCH
NA TRAMPOLÍNĚ
Pořádá Sportovní klub Sportaktiv, o. s.

VOLEJBAL
20. 9. /neděle/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JBC – HRADEC
KRÁLOVÉ
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

Plavecký bazén
www.czechtriseries.cz

20. 9. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONECKÝ TRIATLON MTB 2014
Oddíl triatlonu TJ Bižuterie pořádá
v plaveckém bazénu a na Jindřichově
17. ročník závodu pro širokou
veřejnost a mládež. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

1. 10. /středa/ 
PLAVECKÁ SOUTĚŽ MĚST 
1000 x 100 metrů
23. ročník oblíbené soutěže, kde se
každý může stát reprezentantem našeho
města. Přijďte si zaplavat 100 metrů na
čas. Vstup zdarma

Stadion Střelnice
FOTBAL
www.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem k TV přeno-
sům může změnit.

21. 9. /neděle/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SKD ČESKÉ BUDĚJOVICE
Synot liga, 8. kolo.

Sportovní areál Břízky
www.fkjablonec.cz

11. 9. /čtvrtek/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC VIKTORIE PLZEŇ
Juniorská liga

11. 9. /čtvrtek/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK SLAVIA PRAHA
Juniorská liga

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

Pravidelné cvičební hodiny
v týdnu od 8. 9.
/přihlášky přímo před lekcí/

Rodiče s dětmi /od 2 let/
úterý 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin

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

Chlapci florbal /8–12 let/
čtvrtek 17.30–18.30 hodin

Ženy seniorky – zdravotní cvičení
pondělí 10.00–11.00 hodin
čtvrtek 10.00–11.00 hodin

Ženy – kondiční
pondělí 18.00–19.00 hodin
čtvrtek 17.30–18.30 hodin

Aby záda nebolela
ženy + muži
úterý 16.00–17.00 hodin
úterý 17.30–18.30 hodin

20. 9. /sobota/ 9.30–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH
MAMINEK
info H. Krupková tel.725920614

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

Pondělí 16.00–17.00 hodin 
ATLETICKO HERNÍ PŘÍPRAVKA
5–8 let, Monika Všetečková

Pondělí 19.00–20.15 hodin
KONDIČNĚ AEROBNÍ CVIČENÍ
Helena Kolářová

Úterý 16.30–17.30 hodin
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
3–5 let, Marcela Valášková

Úterý 18.00–19.00 hodin
PILATES 
Pavel Gilar

Úterý 19.00–20.30 hodin
KONDIČNÍ CVIČENÍ ŽEN
Libuše Franckeová

Středa 15.00–16.00 hodin
ZDRAVOTNÍ KONDIČNÍ CVIČENÍ
Helena Kolářová

Středa 18.00–19.00 hodin
SÁLOVÁ KOPANÁ
Břetislav Skrbek

Středa 19.15–20.30 hodin
KONDIČNÍ KULTURISTIKA MUŽŮ
A ŽEN
Jiřina Vargová

Čtvrtek 10.00–11.00 hodin
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
1,5–3 roky, Sandra Šulcová

Čtvrtek 16.00–17.00 hodin
LYŽAŘSKÁ PŘÍPRAVKA
Lenka Michálková, Lada Lanková

Pátek 16.00–17.00 hodin
PILATES
Pavel Gilar

AEROBIK ELÁN
Tel. 603 812 214,
brezinova.dasa@gmail.com
Městská sportovní hala Jablonec n. N.

Úterý 
17.00 hodin
FIT CVIČENÍ BEZ OHLEDU NA VĚK
aneb Aby záda nebolela
Příjemné, preventivní cvičení 
pro dobrou kondici a hezký pocit 
z pohybu se zkušenou lektorkou 
Ivou Kretschmerovou.

18.00 hodin
POWER JÓGA – lektorka Lenka.

19.00 hodin
PILATES – lektora Lenka.

Středa
19.00 hodin
CALANETIKA – lektorka Lenka.

Tělocvična ZŠ Šumava 
Jablonec
Pondělí 18.00 hodin
BODYBUILDING
Středně rychlé posilování celého těla.
Lektorka Dáša.

Úterý 19.00 hodin
ZUMBA S DANEM

Středa 19.00 hodin
P CLASS
Formování břicha, hýždí, nohou.
Lektorka Dáša.

Čtvrtek 18.00 hodin
ZUMBA S MARTINOU
Od 2. října.

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

KULTURNÍ PROGRAM 

Pátek 19. 9. – Dolní náměstí
10.00 Berušky (Jablonec n. N.) 

– country/folk
11.15 ZUŠ Jablonec n. N. 
12.30 Liberečtí harmonikáři (Jablo-

nec n. N./Liberec)
13.30 Hudební studio Kokos

– žáci studia
14.45 Sousedi (Jablonec n. N.) 

– folk/pop
16.15 TutaBota (Jablonec n. N.)

– rytmy západní Afriky 
17.30 Alabama (Jablonec n. N.)

– country

Pátek 19. 9. – Letní scéna
15.15 Season Crack (Frýdštejn/Libe-

rec) – pop/punk 
16.30 Těsně Vedle (Železný Brod)

– rock/pop
17.45 The Neons (Liberec) – rock/pop
19.00 9431 (Tanvald) – rock/ska
20.00 Wild Fire (Jablonec n. N.)
20.20 Fireshow JBC (Jablonec n. N.)

Sobota 20. 9. – Dolní náměstí
10.00 Duro Nux (Jablonec n. N.) – world

music
11.00 Netřesk (Jablonec n. N./Dvůr Krá-

lové n. L.) – folkrock
12.00 The Blues Doctors – Acoustic

(Jablonec n. N.)
13.15 Mladá dechovka (Jablonec n. N.)

& Polkapele (Bautzen)
14.15 Generace Gospel Choir (Jablo-

nec n. N./Liberec)
15.00 Traffic Jam (Turnov) – funk/

rock

Sobota 20. 9. – Letní scéna
10.00 Veselé loutky – Korálková prin-

cezna
10.50 Sluníčka – mažoretky DDM Slu-

níčko, Lomnice n. Pop. 
11.05 Loutkové divadlo Rarášci, DDM

Sluníčko, Lomnice n. Pop. 
11.20 Aerobic Český Dub, T. J. Sokol

Český Dub 
10.35 Jablonecká jablíčka (Jablonec

n. N.) – mažoretky
11.55 Topdance – taneční škola
12.10 Taneční klub Xtream – country

12.25 Divokej Ir (Liberec/Jablonec
n. N.) – irský step

12.40 Irské sestry (Jablonec n. N.) –
irský step

12.55 Naila (Jablonec n. N.) – orien-
tální studio

13.20 Gymnázium Dr. Randy (Jablo-
nec n. N.) – kramářské písně

13.35 Jaro (Ústí n. Orlicí) a Jitřenka
(Dolní Čermná) – folklorní soubory

14.00 Gymnázium U Balvanu (Jablo-
nec n. N.) – kramářské písně

14.15 Nisanka (Jablonec n. N.) – folk-
lorní soubor

14.30 ZŠ Pivovarská (Jablonec n. N.)
– kramářské písně

14.45 Spolek jabloneckých dam a pá-
nů (Jablonec n. N.) – kramářské
písně

15.20 Iuventus, gaude! (Jablonec n. N.)
– dětský pěvecký sbor

15.35 Iuventus Cantans (Pardubice) –
dětský pěvecký sbor

V pátek 19. 9. od 14.00 do 18.00 hodin
a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin bude
probíhat výtvarná dílnička Mateřského
centra Jablíčka. V Ekocentru se v pátek
19. 9. od 13.00 do 18.00 hodin uskuteční
ukázka moštování, ochutnávka pod-
zimních plodů a výroba z přírodnin.

STÁNKOVÝ PRODEJ
Pátek 9.00–18.00 hodin, 
sobota 9.00–15.00 hodin
Dolní náměstí, ulice U Muzea
Vstup zdarma! 
Více na www.slavnosti.mestojablonec.cz.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Jablonecké podzimní slavnosti 19.–20. září 2014
pořádá statutární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci s Eurocentrem

Při příležitosti Mezinárodního dne
seniorů připravujeme 14. ročník kul-
turně-společenské akce s názvem
Týden seniorů. 

Akce se koná od 29. září do 5. října 2014
v prostorách Eurocentra v Jablonci nad
Nisou. Součástí je také oblíbená výstava
,,Šikovné ruce našich dědečků a babiček“.
Na výstavu přijímáme 5–10 ks výtvorů
a výrobků. Staňte se i vy spoluautory té-
to výstavy! Pochlubte se a potěšte oko
i duši návštěvníků celého Týdne se-
niorů. 

Své práce můžete odevzdávat do 22.
září 2014 v kanceláři č. 407, 4. patro,
budova radnice (M. Švorcová).

Na zahájení výstavy ,,Šikovné ruce
našich dědečků a babiček“ v úterý 30. 9.
a v sobotu 4. 10. bude zajištěna náhrad-
ní autobusová doprava zdarma. 

Více podrobností na webových strán-
kách www.mestojablonec.cz.

Pondělí 29. 9.
Městské divadlo v Jablonci nad Nisou
17.00 „Prázdnou kasu mám aneb Krize

sem, krize tam, já si z ní nic ne-
dělám“
Hudební komedie se šlágry
z 30.–40. let. Připravilo Komorní
hudební divadlo Brno.
Vstupenky zdarma na pokladně
divadla od 8. 9. 2014. Možná re-
zervace vstupenek na webu
www.divadlojablonec.cz

Úterý 30. 9.
Eurocentrum – malý sál, vestibul 
10.00 Šikovné ruce našich dědečků

a babiček. Slavnostní zahájení

výstavy za doprovodu seniorské-
ho pěveckého sboru Izerína při
Centru sociálních služeb.

10.00–16.00 Pojďme žít zdravě. Akce
probíhá ve spolupráci s Liberec-
kým krajem a KHS Libereckého
kraje se sídlem v Liberci. Nabíd-
ka informací pro veřejnost na té-
ma „Zdravý životní styl“, preven-
tivní programy, první pomoc,
prevence úrazů, včetně ochut-
návky zdravé výživy atd.

Středa 1. 10. 
Eurocentrum – malý sál

10.00–11.30 Muzikorelaxace s pohy-
bem.
Přednáška o zázračné, léčivé síle
hudby, rytmu a pohybu. Před-
nášku s ochutnávkou muzikore-
laxace vede flétnistka Bc. Bohu-
mila Nitschová.

MŠ Havlíčkova 4, Jablonec nad Nisou
14.00–16.00 Keramická dílna. Tvůrčí

odpoledne spojené s výrobou
drobných předmětů z keramiky.
Počet míst je omezený. 
Svoji účast předem nahlaste
M. Švorcové 483 357 277, 
svorcova@mestojablonec.cz.

Čtvrtek 2. 10. 
Spolkový dům
14.30 Jablonecké hruškobraní. Kul-

turní program a ochutnávka
hruškových výrobků v Centru
sociálních služeb, p. o. Vstupenky
k vyzvednutí u. M. Jeníčkové ve
Spolkovém domě od 17. 9. 2014,
kapacita míst je omezena. Kon-
takt: 774 722 942, specialista.se-
nior@centrumjablonec.cz.

Pátek 3. 10. 
Spolkový dům – malý sál
12.30–15.00 Činnost městské policie

a prevence kriminality. Promítání
a beseda na toto téma spojená
s prezentací o činnosti Českého
svazu žen, o. s., v Jablonci n. N. 
Svoji účast předem nahlaste M.
Švorcové 483 357 277, svorco-
va@mestojablonec.cz, kapacita
míst je omezena. 

Sobota 4. 10.
Osada Jizerka
10.00–16.00 Dětský den na Jizerce.

Zábavné odpoledne pro celou ro-
dinu v osadě Jizerka – sklárna.
Zajištěna kyvadlová doprava
z nádraží Kořenov na parkoviště
Jizerka a zpět. Více na webu
www.mestojablonec.cz

Neděle 5. 10.
Eurocentrum – velký sál
14.00 Dechová hudba Semilská 11.

Společně s dechovou hudbou vy-
stoupí jako host Jiří Škvára.
Vstupné 20 Kč. Předprodej v po-
kladně Eurocentra od 1. 10. 2014,
tel. 483 704 400.

První říjnový víkend patří seniorům

Foto Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová
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Jste první Česka v NATO, jak jste se k té práci do-
stala?
Moje cesta začala v Jablonexu, kde jsem tehdy praco-
vala. Na začátku roku 1994 se ministerstvo zahranič-
ních věcí dotazovalo na personálním oddělení na lidi
se znalostí francouzštiny a angličtiny. Sháněli zaměst-
nance, kteří by mohli vyjet na ambasády, neboť ne-
měli dostatek lidí s jazykovým vybavením. Nabídka
přišla rychle a já musela stejně rychle zareagovat, ji-
nak by se obrátili jinam. Mohla jsem si vybrat buď
Brusel, Ženevu nebo Paříž. Vybrala jsem si Brusel,
kde jsem měla pracovat jako asistentka velvyslance.
Pár týdnů poté jsem byla vyslána na ministerstvo za-
hraničí na zaškolení, kde mě učili etiketu a diploma-
tické protokoly. Dne 16. září 1994 jsem nastoupila do
nové práce. Mým prvním velvyslancem byl Karel
Lukáš, poslední muž z komunistických časů, inteli-
gentní pán, s nímž jsem na bilaterální ambasádě pra-
covala. NATO tehdy s Českou republikou začalo více
komunikovat a otevřela se cesta ke vstupu do NATO.
Nějaké roky uběhly. V roce 1997 byla založena mise
ČR při NATO, já k ní byla přidělena a do našeho vstu-
pu do NATO v roce 1999 jsem se práci asistenky vel-
vyslance plně věnovala. Když jsme se stali členy NATO,
mohli jsme se přihlásit na nabízená pracovní místa
v NATO. Učinila jsem tak jako jedna z prvních. Zčásti
i proto, že můj čas v Bruselu by brzy vypršel a já tam
chtěla zůstat a vidět, jak práce vypadá uvnitř NATO.
Konkurz jsem vyhrála, k čemuž pomohla i shoda
okolností – měla jsem nějaké zkušenosti, bezpečnostní
prověrku a další atributy, které splňovaly podmínky
pro výběr pracovníka. 

Od března roku 2000 pracujete jako koordinátor-
ka projektů a redakční služby, co to obnáší?
Jde o práci, jež se týká komunikace a publikování
v rámci Sekce veřejné diplomacie a v rámci NATO. Spo-
lečně s kolegy redaktory připravujeme informace pro
veřejnost a snažíme se co nejsrozumitelněji vysvětlit,
co vlastně NATO dělá. Mým hlavním projektem je on-
line magazín – NATO Review, který přináší analýzy
různých expertů v oblasti bezpečnosti. Příspěvky
v NATO Review jsou často velmi otevřené a nabízí čte-
náři širokou názorovou platformu. Publikujeme cca
8–10 vydání na různá témata ročně. Asistuji tedy re-
daktorovi, pomáhám mu vyhledávat a shromažďovat
podklady, dělám korektury a také koordinuji vše ko-

lem – skupinu externích spolupracovníků, kteří nám
stránky překládají do 27 jazyků, pracuji s databází,
v níž je připravujeme, redigujeme, a překládáme, ale
také rozpočet a finance. Oba se podílíme na moderni-
zaci a vylepšovaní magazínu a snažíme se o co nej-
vyšsí sledovanost, tedy i marketing. Práce je i přesto,
že jsem na pozici 14 let, hodně zajímavá a stále se vy-
víjí stejně jako trendy v multimediálním světě. Není
to ale můj jediný projekt. Paralelně pracuji na jiných
zajímavých projektech. 

Nosíte uniformu?
Nenosím. Jsem civilní zaměstnanec. Nenosím ani
kostým, který jsem nosila na ambasádě. Zde jsem
hodně volná. Samozřejmě u příležitosti různých akcí
nosím adekvátní oblečení. 

Jak vás berou kolegové?
S úctou. Všichni vědí, že jsem pracant. Za ta léta jsem
si zde vydobyla dobré renomé. Z počátku to nebylo
snadné. Bylo mi 26 let, když jsem se ocitla mezi ostří-
lenými kolegy. Byli to starší kolegové a kolegyně ze
západní Evropy, musela jsem si proklestit cestu.
Naučila jsem se hovořit na veřejnosti, být více sebevě-
domá. Vzalo mi to nějaký čas a úsilí, ale stálo to za to.
Vše byla velmi dobrá škola života a dál jí i je. Baví mě,
co dělám, a stále se učím nové věci.

Máte rodinu, jak se k vaší práci staví?
Nejsem vdaná, mám partnera Němce a s ním dvě dě-
ti. Pracuje v soukromé sféře a poskytuje poradenství
firmám v oblasti webu, sociálních sítí a digitalní stra-
tegie. Děti jsou ještě malé, takže si neuvědomují, kde
maminka pracuje, a od partnera mám plnou podporu.
Rodina nám samozřejmě chybí. Mít babičku a dědeč-
ka za rohem je luxus a my je máme při naplánova-
ných cestách nebo prázdninách. Pracuji na plný úva-
zek, myslím pro NATO i rodinu, a času není nazbyt.
Když jsou děti nemocné, neexistuje žádný paragraf,
musíme to nějak vyřešit. I mateřská dovolená je tu jen
16 týdnů. Není čas být doma, člověk našetří dovole-
nou, nebo si vezme neplacené volno. Dcery šly obě do
jesliček na 6 měsících a já zpět do práce. Zvládlo se to.
Dny jsou dlouhé, ráno začínám v 6 hodin, děti dovezu
do školy, letím do práce, z ní do družiny a kolem 18.
hodiny jsme doma. Musím vždy vše skloubit. Nejsme
spolu a doma tak často, ale o to jsme si vzácnější.
A když čas máme, tak si ho užíváme. Máme bezvadné
děti a myslím, že jejich brzké chození do jeslí a do
školky je nijak nepoznamenalo, ba naopak.

Nestýská se vám po domovině, jak často se vracíte?
Sice žiju v Bruselu 20 let a mám tam domov, do Čech
však jezdím velmi ráda a pravidelně. Děti chodí do
frankofonní školy a francouzština je pro ně prakticky
mateřský jazyk. Umí samozřejmě česky a německy.
Každý rok trávíme v Čechách tři týdny své dovolené
a poslední dobou jezdíme i v zimě. Holky se učí lyžovat
a moc rádi se sem vracíme. Protože hodně pracuji, ta-
ké moc ráda odpočívám, mám své oblíbené rituály
a ty vždy po příjezdu do Jablonce plním. Předem vím,
s kým se potkám, kam zajdu na zahrádku, na tenis,
kam půjdu běhat. Nabíjím se energií, kterou následně
předávám dětem. Jiří Endler

Marcela Zelníčková 
Práce v NATO je škola života

■ Osobnost Jablonecka

Jedenačtyřicetiletá rodačka z Jablonce, Marcela Zelníčková, žije od roku 1994 v Bruselu.
Je první Češkou pracující v NATO. Od roku 1994 do roku 2000 pracovala na ambasádě České
republiky v Bruselu a při české misi NATO. Od března 2000 je zaměstnankyní mezinárodního
sekretariátu NATO a koordinátorka projektů v Sekci veřejné diplomacie. Marcela Zelníčková
byla oceněna medailí Karla Kramáře, kterou obdržela od premiéra republiky v roce 2009
u příležitosti deseti let vstupu ČR do NATO.

■ Poděkování
Ruina zmizí, díky 
Problém s domem v Pobřežní uli-
ci má konečné řešení a hrozba vý-
stavby soukromého paneláku
u druhé jablonecké přehrady je
definitivně zažehnána. Chtěla
bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se zasloužili o zdárné
ukončení hrozby výstavby deseti-
podlažního bytového domu v Po-
břežní ulici přímo před okny mé-
ho domku. Celá kauza začala
přesně před pěti lety. Za prvé bych
chtěla poděkovat paní Marii Ma-
turové, která ani na okamžik bě-
hem celých pěti let nepřipustila
možnost, že by mohlo dojít k vý-
stavbě dalšího desetipodlažního
paneláku ještě blíž ke břehu Jablo-
necké přehrady, který dle projektu
měl být ještě vyšší než ty stávající.
Za druhé bych chtěla poděkovat
všem členům Občanského sdru-
žení Jablonecká přehrada za pod-
poru, hlavně jeho předsedkyni
paní Renatě Svátkové za velmi
cennou a účinnou pomoc při řeše-
ní celé kauzy. Za třetí bych chtěla
poděkovat náměstkovi primátora
panu Petru Vobořilovi za velmi
korektní a vstřícné jednání po ce-
lou dobu pěti let. Jana Bémová

Strážník Lelek ochránil doklady
Chci vyjádřit poděkování s po-
chvalou za pomoc, které se mi do-
stalo od příslušníka Městské poli-
cie Jablonec. Po návratu do Prahy
ze svého nedávného pobytu v Ji-
zerských horách jsem dostala
zprávu, abych volala do Jablonce
na předané tel. číslo. Na volaném
čísle se pak ozval strážník vaší
městské policie Vratislav Lelek,
který mi sdělil, že má u sebe
pouzdro s mými osobními dokla-
dy, jež jsem ztratila zřejmě při vy-
stupování z auta u kapličky v Hra-
běticích. Vratislav Lelek nelitoval
úsilí, aby mne našel, což se mu za
velkého osobního nasazení jdou-
cího za hranici pouhého zaměst-
nání podařilo a doklady mně
osobně předal. Tímto chci panu
Lelkovi srdečně poděkovat za je-
ho perfektní službu a pomoc, kte-
rou mi prokázal, a prosím, abyste
mu mé vděčné uznání předali.

Anna Hlaváčková 

Příměstský tábor se vydařil
Měli jsme své děti na příměstském
táboře u Českého červeného kří-
že, pobočka Jablonec, který vedla
Kateřina Havlová. Chtěli bychom
celému týmu poděkovat za pěk-
nou akci pro naše děti. 

Rodina Stránských

■ Krátce
S rehabilitací do Krkonoš
Oddělení rehabilitace a fyzikální
medicíny jablonecké nemocnice
zve všechny zájemce o své zdraví
na již tradiční podzimní seminář
v Krkonoších tentokrát na téma –
Onemocnění z ne-pohybu. Ter-
mín je stanoven na 2.–5. října.
Podrobnější informace jsou na
webu www.nemjbc.cz, na recepci
rehabilitace nebo na tel. č. 483
345 811.
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Hloučky tísnící se kolem mobilu s hlasitou
hudbou, zevlující skupinky postávajících na
zastávkách, kde mnohdy nechybí ani cigare-
tový kouř, postava potácející se z putyky ve
tři hodiny ráno. Nikomu asi nečiní potíže si
takovou situaci představit. 

Tak nějak se totiž může jevit pohled na mladé
občany Jablonce nad Nisou. Podle mnohých
jsou to pouze „flákači“, otrávení školní docház-
kou, kteří ve volném čase přemýšlí, kde by zas
mohli provést nějakou vylomeninu.

Ne všichni jsou však takoví. Mezi námi se na-
jde nejeden teenager se zájmem o druhé a myš-
lenkou pomáhat. Málokdo však o nich ví.
A pouhý zlomek z toho mála je dokáže ocenit.
Tráví čas způsobem, o kterém spousta lidí jen
mluví. Jak by něco podobného taky dělali, kdy-
by však to či ono bylo jinak... Ale závěr je vždy

stejný. Vše pokaždé končí jen u řečí a nic se ne-
mění.

Tak například my, obyčejní studenti gymná-
zia, stejní jako všichni ostatní pohybující se po
týchž chodbách, a přeci jiní, protože si v dnešní
hektické době najdeme dvě hodinky týdně, kte-
ré věnujeme někomu jinému. A co tedy vlastně
děláme? Doučujeme v rodinách, které jsou
v obtížné situaci. 

V rámci sociálně aktivizační služby pro rodi-
ny s dětmi, poskytované Občanským sdruže-
ním COMPITUM, vznikl dobrovolnický pro-
gram zaměřený na doučování, volnočasové
provázení dětí a podporu rodičů. Od roku 2009
se do něho zapojilo přes 70 dobrovolníků, z to-
ho okolo 50 studentů. Náplní práce nás, stu-
dentů, je tedy docházet do rodiny a tam se s dí-
tětem věnovat nejenom jeho studiu, ale být mu
i oporou a kamarádem. Snažíme se zlepšit cel-

kovou psychiku dítěte, pomoci malé dušičce
snadněji navázat kontakt s ostatními dětmi
i dospělými. Tato aktivita je přínosná nejen pro
naše svěřence, ale rozvíjí i nás samotné. Navíc
nás tato práce vede k zamyšlení se nad vlastní-
mi prioritami. Mnozí z nás je během této čin-
nosti přehodnotili. Uvědomili si, co je opravdu
důležité, a že spousta věcí, které berou jako sa-
mozřejmost, mohou být v některých domovech
pouze nedosažitelným snem nebo touhou,
o kterou se musí těžce bojovat.

Dostává se nám tak jedinečná možnost, jak
učením druhých učit i sebe. Bez pochyby zde
platí zlaté pravidlo: „Čím víc dáš, tím víc dosta-
neš“. Je tedy zcela patrné, že studentská léta
v Jablonci nad Nisou vždy neprobíhají pouze
v duchu hospod a zábav, ale za zdánlivou všed-
ností se mnohdy skrývají nápadití a obětaví
lidé. Denisa Albaniová, dobrovolnice

Compiťáci aneb Aktivní teenageři

Do hasičárny již zatékat
nebude
Hasiči v Proseči se dočkali opravy zbrojnice,
kde sídlí místní dobrovolný hasičský sbor.
„Je to místo, které slouží nejen hasičům, ale
využíváme ho například při setkáních s ob-
čany. Zároveň je to i volební místnost,“ říká
náměstek primátora Miloš Vele.

O opravu střechy hasiči dlouho usilovali.
„Jednalo se o celkovou rekonstrukci střechy. Ta
původní byla odstraněna a nahrazena novou
včetně krovů, parotěsné zábrany, střešní kryti-
ny a okapových svodů,“ říká Václav Kotek, ve-
doucí oddělení správy nebytových objektů jab-
loneckého magistrátu. 

Celková cena oprav je 714 tisíc korun, z toho
350 tisíc hradí Liberecký kraj, zbytek jde z roz-
počtu města.

Rodiče dvouletých dětí 
mohou žádat o příspěvky
Vedení města Jablonec nad Nisou se rozhod-
lo podpořit jablonecké rodiny s malými dět-
mi a přispět jim na umístění dítěte do sou-

kromých mateřských škol. V mateřských
školách má sice město dostatečnou kapacitu
pro děti, jež v září dovrší tři roky, ovšem po-
tíže mají rodiče dětí, které se narodily na
přelomu roku. 

Během školního roku se volná místa hledají
těžko, i proto bylo rozhodnuto o příspěvku rodi-
čům, kteří umístí děti do soukromých subjektů.
Rozhodnutí města odpovídá titulu Obec přátel-
ská k rodině, jenž Jablonec obdržel za vstřícný
postoj k rodinám a pestrou nabídku prorodin-
ných aktivit a služeb v roce 2008.

Rodiny s dvouletými dětmi a rodiče mohou
od září 2014 využít příspěvku na školné v sou-
kromých mateřských školách ve výši 1 000 Kč
za měsíc. 

Město prověřilo a následně zaregistrovalo
pět soukromých zařízení, které nabízejí kva-
litní výchovné a vzdělávací služby pro děti
od dvou let, u kterých mohou rodiče uplatnit
příspěvek města na školné:

DĚTSKÉ CENTRUM NEZNÁLEK
Veronika Fukalová
adresa: Dalešická 50 
www.dcneznalek.cz
e-mail: info@dcneznalek.cz 
tel.: 728 095 074

OŘÍŠEK – STUDIO PRO DĚTI
Jitka Zenklová
adresa: Jiráskova 16
www.studioorisek.cz
e-mail: orisek@studioorisek.cz 
tel.: 777 215 000

MINIŠKOLKA MOTÝLEK
Renáta Jeřábková
adresa: Vrkoslavická 7
www.miniskolka-motylek.cz
e-mail: info@miniskolka-motylek.cz 
tel.: 724 124 088

TADEÁŠKOVY JESLIČKY 
Simona Havlová
adresa: Jindřichovská 220/3
www.tadeaskovyjeslicky.cz
e-mail: info@tadeaskovyjeslicky.cz 
tel.: 775 188 580

LESNÍ TŘÍDA – MONTESSORI 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
adresa: 5. května 76
www.montessori-jbc.cz
e-mail: montessori.jbc@seznam.cz 
tel.: 483 302 625

Celkovou rekonstrukcí prošla ohrožená kap-
lička na Horní Proseči, která byla 2. 12. 2012
Ministerstvem kultury ČR prohlášena za kul-
turní památku.

Prosečskou kapličku, pocházející ze šestnácté-
ho století, najdete na cestě z Rochlic přes Horní
Proseč do Jablonce. 

Kaplička měla významné vertikální defekty
po celé síle zdiva. Městu se nakonec se soukro-
mým majitelem dohodlo, a ten ji dal kapličku
darem. Celkové náklady na její opravu činily
310 000 Kč, město investovalo 150 000 Kč a do-
tace činila 160 000 Kč. 

Zrekonstruovaná kaplička bude slavnostně
zasvěcena Panně Marii v pátek 5. září 2014
v 15.00 hodin.

(end)

Zrenovovaná kaplička na Horní Proseči
zasvěcena Panně Marii
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Stávající projekt výstavby tzv. Západní tangenty
v Jablonci nad Nisou je plánován jako silnice
I. třídy, kterou by měl financovat stát. Investiční
státní peníze do dopravní infrastruktury jsou
vždy lákadlem pro betonářskou stavební lobby,
která v současné době trpí na nedávné zmraže-
ní státních investic do pozemních komunikací.
Důležitá je však příprava na situaci, kdy se státní
a unijní kasy opět otevřou. V těchto okamžicích
nesmí chybět dostatek připravených projektů
k realizaci, což je především zájem Ředitelství
silnic a dálnic ČR (ŘSD) a jeho stavebních do-
davatelů. A tak přípravné práce na realizaci
projektu Západní tangenty tiše pokračují bez

ohledu na stav, že ještě nebyl schválen územní
plán města. ŘSD financuje studii EIA (vyhod-
nocení vlivů na životní prostředí) na zasaženou
lokalitu, různé průzkumy a projekční studie
a vizualizace, kterými se snaží zdůvodňovat ne-
zbytnost a jedinečnost této varianty řešení. Při
této urputné snaze o nejpozitivnější vykreslení
záměrně používá různé dezinformace. Např. ve
vizualizaci Západní tangenty představuje pů-
vodní variantu trasy tangenty dle stávajícího
platného územního plánu se stoupáním téměř
10 %, přičemž ze zpracovaných studií vychází
stoupání necelé 3 %, dále v této trase předpo-
kládá demolice garáží, které bylo možné pře-

mostěním eliminovat. Naopak ze studií a vi-
zualizace Západní tangenty vychází najevo, že
u areálu Srnčí důl bude překážkou pro vozidla
7,5 % stoupání v délce 0,84 km. Ze závěrů zjiš-
ťovacího řízení EIA vyplývá z provedených
simulací potřeba vybudování masivních pro-
tihlukových opatření, která navíc budou pod-
miňována omezením rychlosti na 50 km/h.
Nejpikantnějším zjištěním jedné ze studií je
však skutečnost, že k jízdě do Tanvaldu po
Západní tangentě se řidič musí vydat směrem
na Prahu.

Jaroslav Kraus

Tangentou pojedeme do Tanvaldu
směrem na Prahu?

O průběhu revitalizace centrálního zásobování
teplem (CZT) k nám proudí od vedení společ-
nosti Jablonecká energetická, a. s. (JE) a z rad-
nice pozitivní informace. Chápu snahu motivo-
vat doposud nerozhodnuté zákazníky, kteří
mají rezervovanou dodávku plynu a možnost
investovat do svojí vlastní kotelny. Vzhledem
k sílícím pochybnostem jabloneckých spoluob-
čanů, kterými jsem byl osloven, o odpovědném
chování zástupců města při řízení této společ-
nosti, jsem využil červnové zasedání městské-
ho zastupitelstva k podání interpelace, která
obsahovala 15 konkrétních dotazů s tematikou
JE a revitalizace CZT. Nikým nepodepsaná re-
akce na interpelace od JE mě zaskočila a v ko-
nečném důsledku jsem se nic nedozvěděl.
Obdržel jsem vyhýbavé, neúplné a nesrozumi-
telné odpovědi, jako např. na dotaz: „Je prav-
dou, že výsledná kupní cena cca 0,5 mil. Kč za
prodej sídliště Janovská je výsledkem tzv. výbě-
ru, kterého se účastnili pouze dva účastníci,
a druhý nabízel dokonce více než Rýnovická
energetická, s. r. o.?“ jsem obdržel odpověď: „Byla
realizována výzva na předmětnou aktivitu a na

základě výsledků této výzvy, ekonomických
kalkulací a s respektováním studie proveditel-
nosti bylo zvoleno dané řešení.“ To je sice šala-
mounská odpověď, ale pochybnosti ještě pro-
hlubuje. Do objasňování nejasností ohledně
řízení JE se pustil i jablonecký občan Jakub
Macek požadavkem na zpřístupnění některých
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod-
ném přístupu k informacím. Představenstvo je-

ho žádosti odmítlo vyhovět s odvoláním na exi-
stenci obchodního tajemství, za které prohlási-
lo veškeré účetní, právní, mzdové, technické
a další dokumenty, nezbytné pro řádné fungo-
vání společnosti, vyjma povinných informací
v obchodním rejstříku. Pan Macek podal proti
rozhodnutí představenstva odvolání a stížnost,
kterým částečně vyhověla v pozici nadřízeného
orgánu dozorčí rada společnosti, ale následně
toto rozhodnutí zpochybnila rada města při vý-
konu působnosti valné hromady JE, a tak pan
Macek „ostrouhal“. Nemohl si tak ověřit, zda
např. ředitel JE bere 250 tis. měsíčně. JE se za-
halila nepropustným rouchem obchodního ta-
jemství a bude poskytovat jen takové informace
o svém podnikání, které uzná za vhodné bez
ohledu na to, že je městskou akciovkou a právě
město nakoupilo akcie od firmy MVV v ceně
218 mil. Kč a do realizace projektu revitalizace
bude investovat 165 mil. Kč. Trochu více infor-
mační transparentnosti by si občané města za
tyto peníze určitě zasloužili. 

Jindřich Berounský

Obchodním tajemstvím zahalené
podnikání Jablonecké energetické

Ilustrační foto

■ Reakce na článek zastupitele Jindřicha Berounského

Na tento článek nelze reagovat jinak než slovy:
komunální volby se blíží. Původně jsem si mys-
lel, že v letošních komunálních volbách nebu-
de teplo již tématem. Jak je vidět, tak nové po-
litické hnutí Změna pro Jablonec se v tomto
zhlédla. Proč ne, mají na to právo.

Jen je třeba občanům říkat pravdu, nikoli své
domněnky, pocity a nebo to, co p. Macek „ostrou-
hal“.

Pokud panu Berounskému připadá jako ta-
jemství, že jsme lidem zlevnili teplo, že neplatí
již nejdražší cenu v republice, tak za to oprav-
du nemohu. Pokud mu připadá tajemné, že se
systém bude modernizovat, aby se občanům
mohla nabídnout cena ještě lepší, tak za to také
nemohu. A pokud kandidáti do komunálních

voleb Změny pro Jablonec hrají jakousi hru
v duchu Zákona č.106/1999 o svobodném pří-
stupu k informacím, tak to je pravda.

Pro pochopení musím uvést: Za hnutí Změna
pro Jablonec kandidují pánové Macek, Beroun-
ský (dříve ČSSD, SOS...) a pan Kraus (dříve
TOP09).

A jak tato hra funguje? Pan Macek pošle žádost
o informace dle zákona106/1999. Společnost
mu informace v požadovaném rozsahu nemů-
že poskytnout (některé podléhají obchodnímu
tajemství), vše zdůvodní a on se odvolá. Odvo-
lání vyřizuje dozorčí rada společnosti, které
předsedá p. Kraus (pozn. za toto pobírá od spo-
lečnosti finanční odměnu ve výši 120 tis. korun
ročně). On v průběhu dvou měsíců nesvolá řád-

ně dozorčí radu, a p. Mackovi tudíž není v sou-
ladu se zákonem odpovězeno. Zajímavá hra,
dle mého nic tajemného. Jaký je cíl této divné
hry nevím. Možná napsat článek o divném pod-
nikání společnosti a zviditelnit se.

Jinak na závěr musím s povzdechem konsta-
tovat, že k vyhrocení problémů s teplem v Jab-
lonci došlo právě v letech 2007–2009, kdy se
pan zastupitel Berounský podílel na vedení
města. Proč tenkrát nenavrhoval a neprosazo-
val něco, co by občanům zajistilo takovou cenu
tepla, aby nemuseli hledat jiná, někdy i zoufalá
řešení?

Nevěděl, neuměl..., a proto je to dnes v jeho
očích tajemné.

Miloš Vele

Žádné tajemství, ale divná předvolební
hra nového politického hnutí



Ohlédnutí
Letní měsíce plné zážitků 
O letních prázdninových měsících
nikdo z našich seniorů nemusel
zahálet a sedět doma se založený-
ma rukama. Na léto byl připraven
pestrý program, který se setkal s po-
zitivním ohlasem. Každý si vybral,
co mu bylo nejbližší. Jednalo se
o sportovní pohybové aktivity, za-
hradní posezení s grilováním, zají-
mavé poznávací výlety, pochody
s Jabloneckých škrpálem nebo let-
ní procházky se Svazem důchodců
ČR či výzdobu společných prostor
nebo zkrášlování květinových zá-
honů a okrasných truhlíků v jed-
notlivých klubech seniorů. To vše
poskytoval letní program Centra so-
ciálních služeb a klubů seniorů sdru-
žujících se ve Spolkovém domě. (bs)
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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.

Informace o zářijovém programu
a jednotlivých akcích získáte
u Markéty Jeníčkové, specialisty
pro volnočasové aktivity, tel.: 774
722 942, e-mail: marketa.jenickova
@centrumjablonec.cz, nebo jsou ke
stažení na www.centrumjablonec.cz
sekce Aktivity seniorů – Programy
ve Spolkovém domě.

CSS ke hře nově nabízí ruské
kuželky, které jsou umístěny ve
vnitrobloku Spolkového domu.
Kuželky a další potřebné předměty
k jednotlivým sportovním hrám,
jako je minigolf nebo pétanque,
jsou uloženy na recepci.

Chcete se v září aktivně podílet
na přípravě výstavy předmětů s ci-
bulákovým vzorem nebo se učit od
října španělštině? Informujte se
u Markéty Jeníčkové. Na začátek
října připravuje statutární město
Jablonec v rámci Týdne seniorů
bohatý program, proto sledujte in-
formační materiál, který je k vy-
zvednutí i ve Spolkovém domě
CSS.

Štrbianček vystoupil
v Domově důchodců
v Jabloneckých
Pasekách
Slovenský taneční a pěvecký sbor
Štrbianček účinkoval nejen v Eu-
rocentru, ale jeho členové v rámci
své charitativní činnosti navštívili
i seniory v Domově důchodců

v Jabloneckých Pasekách. Vzhle-
dem k velkému počtu účinkujících
se jejich vystoupení muselo usku-
tečnit na nádvoří DD. Slovenský
folklór je všem důvěrně známý,
slovenština se nestala cizím jazy-
kem, a tak dopoledne proběhlo
v atmosféře přátelství a porozu-
mění. 

Šárka Petříčková, 
vedoucí úseku sociální práce DD

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

Senior plus

■ Aktivní věk

■ Z bloku seniorů
Za dobrodružstvím 
až na vrcholky hor
Jablonecká tělovýchovná jednota
KARDIO uspořádala pro své členy
výlet na nejvyšší českou horu
Sněžku. Po příjezdu do Pece pod
Sněžkou jsme zjistili, že pro velký
vítr jede lanovka pouze na Rů-
žovou horu. Odtud jsme se vydali
na Sněžku pěšky, což představo-
valo 2,5 km prudkého stoupání
a překonání 800 m převýšení za
silného vichru, který ubíral síly
i dech. S pocitem hrdosti, že vr-
chol zdolali i kardiaci, jsme se po
občerstvení v Poštovně vrátili zpět
stejnou trasou přes Děčínskou
boudu do Pece pod Sněžkou. I pře-
sto, že některé úseky byly velice
náročné, jsme se rozhodli výlet
zopakovat. (kk)

■ Programy klubů 
ve Spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
9. 9. /úterý/ 13.30 hodin 
Klub šikovných rukou 
– podzimní výzdoba

16., 23., 30. 9. /úterý/ 10.00 hodin
Relaxační a zdravotní cvičení
na židlích

23. 9. /úterý/ 
Exkurze do Českého rozhlasu
Sever – Ústí n. L.

25. 9. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Veřejné čtení 

30. 9. /úterý/ 13.30 hodin
Klub šikovných rukou – technika
drátková

Informace a přihlášky
B. Svobodová – 774 722 945

Dia-club senior

5. 9. /pátek/ 15.00 hodin
Setkání členů klubu 
16., 23., 30. 9. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

Svaz důchodců ČR
3. 9. /středa/ 14.00 hodin
Tanec po prázdninách

10. 9. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku krve

17. 9. /středa/ 14.00 hodin
Beseda (uzavřená akce)

24. 9. /středa/ 14.00 hodin
Zájezd do Nymburka
za Hrabalem

Přehrada Černá Nisa. Foto KJS

Výlet na Sněžku. Foto TJ Kardio

Štrbianček v DD Jablonecké 
Paseky. Foto DD

Smetanova Litomyšl. Foto CSS

Zlaté návrší – Jablonecký škrpál.
Foto CSS

Zahradní posezení v DZU Palackého.
Foto CSS

Nový herní prvek ve vnitrobloku 
Spolkového domu CSS – Ruské kuželky.

Foto CSS
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Trojčata dosáhla plnoletosti
Jablonecká trojčata Michaela, Petra a Zby-
něk Hujerovi dosáhla 28. června plnoletosti.
V srpnu se pak spolu s rodiči Radkou
a Zbyňkem sešli s tajemnicí sboru pro ob-
čanské záležitosti Helenou Roudnou, aby
zavzpomínali na uplynulých osmnáct let, te-
dy období, ve kterém se spolu všichni setká-
vali.

Trojčata studují na Gymnáziu Dr. Randy a za
dva roky se budou chystat složit maturitní
zkoušku. Poté by rádi všichni tři pokračovali ve

studiu na vysoké škole. Mít dvojčata je náročné.
Mít trojčata je ještě náročnější. 

„Když jsem se dozvěděla, že čekám tři děti,
zalekla jsem se, zatímco manžel se radoval.
Všechno jsme ale zvládli, i když to ne vždy bylo
jednoduché,“ rozpovídala se maminka Radka
Hujerová a přidala i úsměvné příhody ohledně
shánění kočárku, společných dovolených a dal-
ší. „Jsme šťastní, že je máme,“ zakončili milé
setkání souhlasně oba rodiče.

(hr)

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

1. září 1914, číslo 203, str. 1, ranní vydání
Z ruského bojiště. Probíhají tvrdé boje jižně od
linie Ljublin – Krasnostav – Grzbiczov. Ruská
armáda je obklíčena německými vojsky.
Angličané potopili německý křižník společ-
nosti Lloyd „Wilhelm der Grosse“ v neutrálních
vodách.
Srbské ukrutnosti. Srbové střílejí na zdravot-
nický personál a na transporty raněných. Plení
a mrzačí zajatce. Našly se u nich i pušky s ná-
boji, upravenými na tříštivé střely dum-dum.

1. září 1914, číslo 203, strana 1 a 4 
3 ruské armády zničeny. 60 000 zajatců, velká
válečná kořist.
Jablonec. Akce „Zlato jsem dal za železo“ při-
nesla již úspěch: 3 000 šperků. Výnos bude vě-
nován zejména na podporu místních chudých
občanů. Každý dárce obdrží prsten s nápisem
a datem 1914. Prsteny vyrábí jablonecká firma
Gustav Prager. Dají se koupit za 10 K v redakci.

2. září 1914, číslo 204, strana 1 a 6
Brusel zaplatí 200 miliónů franků Němcům
jako válečnou kontribuci. Peníze jsou od 4 nej-
bohatších Belgičanů: pana Solvage, barona
Lamberta Rothshilda, pana Baroquea a barona
Eupaina.
Německá obléhací děla ráže 42 cm – největší
překvapení války. Německo jich má 50, každý
výstřel stojí 38 000 marek. Byla nasazena u Lu-
tychu – obsluhují je Kruppovi inženýři.

6. září 1914, číslo 208, strana 2, 3, 4
Rasputin zastřelen. Přes Kodaň přichází zprá-
va o dalším atentátu na jurodivého mnicha: při
odchodu z kostela, kde se modlil za zdar rus-
kých zbraní, byl postřelen 2 kulkami – jedna se
zaryla do hlavy, druhá přeťala levou krční tepnu.
Střelec je student práv na petrohradské univerzi-
tě, měl s sebou rozsudek jménem lidu. Rasputin se
teprve nedávno zotavil po předchozím atentátu.
Žitava. Včera v noci dorazilo na nádraží po
čtyřdenní únavné jízdě vlakem 3 100 ruských
zajatců (mezi nimi 200 kozáků). Byli umístěni
do připravených baráků.
Tlustá Berta útočí. „Oh! Tahle německá děla!“
– stěžují si francouzští zajatci v táboře v Lech-
feldu (Bavorsko). „Po prvních ranách nás zača-
ly bolet zuby a uši, hlavy nám drnčely a lapali
jsme po dechu.“

7. září 1914, číslo 209, strana 5
Jablonec. Kino Metropol v Kamenné ulici
(dnes Junior) začíná promítat vlastenecké vá-
lečné filmy. První pojednává o cílech Červené-
ho kříže.

8. září 1914, číslo 210, strana 1 a 4
Velký Šenov. Nebezpečná hra na válku. Ne-
dávno si tam hrálo několik chlapců na válečný
soud. Chlapec, který byl za špiona, byl odsou-
zen k smrti provazem. Rozsudek byl téměř vy-
konán – nešťastného chlapce zachránil dospě-
lý, který hru z dálky pozoroval.

10. září 1914, číslo 212, strana 2 a 5,
Jablonec. Lazaret v chlapecké škole je připra-
ven přijmout raněné. V pěti místnostech je 57
lůžek, dar Červeného kříže. V suterénu školy
byla zařízena kuchyň – praktická plynová kam-
na věnoval spolek „Schlarafia“. O pacienty se
postará MUDr. Theodor Dressler, který obětavě
vyškolil ve dvou kurzech přes 100 pečovatelek.

10. září 1914, číslo 212, strana 1, 2, 
Ofenzíva. Rakouská armáda útočí na celé linii
v prostoru Haliče.

11. září 1914, číslo 213, strana 1, 3, 4,
Orlík. Kníže Karel Schwarzenberg, poručík 2.
hulánského pluku, zemřel ve Vukovaru 6. září.
Pohřeb se bude konat 12. září. 
Frankfurt nad Mohanem. Městem projížděl hra-
bě Zeppelin – na nádraží byl bouřlivě vítán.
V rychlících Liberec – Vídeň budou zařazeny
i vagony 3. třídy.
Berlín. Nové továrny na chleba. Chystá se stav-
ba 200 továren na výrobu chleba z bramborové
moučky.

12. září 1914, číslo 214, strana 4, 9
Praha. Poštovní holubi – další oběti války. Veš-
keří holubi, jejichž majitelé neměli potvrzení
vojenských úřadů, byli utraceni.
Panamský průplav otevřen – prezident Wood-
row Wilson prohlásil, že plavba bude umožně-
na lodím všech států celého světa.

14. září 1914, číslo 216, ranní vydání
Vítězná bitva u Lemberku! 10 000 zajatců. Na
severu se chystá velká ofenzíva Rusů. Vzhledem
k přesile se naše hrdinsky bojující vojska shro-
máždí na jiném úseku fronty.

15. září 1914, číslo 217, strana 8
Jablonec. Smrt vojáka. Poprvé se objevilo me-
zi inzeráty smuteční oznámení o smrti vojáka.
Bruno Schneider, infanterista od 18. regimentu,
bytem v Jablonci, Podzimní 33, padl ve věku 25
let. Redakce bude uveřejňovat oznámení o vá-
lečných úmrtích bezplatně.

17. září 1914, číslo 219, strana 1, 4, 
večerní vydání
Ze srbského bojiště. Padl Josef Steidl, vrchní
číšník z nové restaurace na Ještědu. Okolnosti
jeho smrti popisuje zraněný důstojník: Steidl se
přihlásil dobrovolně k útoku na srbské pozice
u Šabacu. Byl zraněn jako první – dostal zásah
do nohy. Nepodařilo se jej odtáhnout do úkrytu
– až večer ho kamarádi našli provrtaného ne-
sčetnými zásahy.

20. září 1914, číslo 222, strana 1, 
ranní vydání
Vídeň. Třináctiletá hrdinka. Císař poslal těžce
raněné dívce Rose Zenochové zlatý řetízek s bri-
liantem a její matce 1 000 korun ze své soukro-
mé pokladny. Rosa v boji u Ravarusky nosila
vojákům vodu k pití a munici. Bitva trvala
5 dní. Rosa byla zraněna šrapnelem a ještě v la-
zaretním vlaku jí museli amputovat nohu. 
Západní bojiště. Francouzští letci používají
v boji kovové šípy. Jsou asi 10–15 cm dlouhé
a mají velmi ostrou špici. Pokud zasáhnou hla-
vu, je jejich účinek smrtelný.

24. září 1914, číslo 226, strana 1
Německá ponorka U 9 potopila sama 22. září tři
anglické pancéřové křižníky: Aboukir, Hogue,
Cressy – 20 námořních mil od Hoek van Hol-
land. 1 800 mrtvých. Ponorce se podařilo unik-
nout. 

27. září 1914, číslo 229, strana 1
Vídeň. Rytíř von Škoda u císaře Františka Jo-
sefa. Generální ředitel plzeňské Škodovky Ka-
rel rytíř von Škoda byl přijat na delší zvláštní
audienci. Předal císaři model houfnice ráže 30
cm, která se velice osvědčila při obléhání fran-
couzských a belgických měst.
Balíčky polní pošty. Doporučujeme obal z vos-
kovaného plátna, který může adresát použít ja-
ko podložku při střelbě vleže (ta může trvat
i několik hodin). Také se může opatřit tkanice-
mi a použít jako jakási zástěra, která bude
chránit vojákovu uniformu i prádlo a zároveň
tělo před vlhkostí a chladem – a později také
před sněhem.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Lazaret v jilemnické sokolovně byl zřízen již v ro-
ce 1914 a zůstal zde až do konce války. Zpočátku
měl 43 lůžek, později jejich počet vzrůstal. Ranění
měli k dispozici 3 ošetřovatele a lékaře. Dopravu
raněných z nádraží zajišťovali dobrovolní hasiči.

Foto archiv Graphis

Foto Helena Rudolfová
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Milé děti, vážení rodiče a prarodiče, srdečně vás zvu
na výstavu

Se skřítkem Pastelkou o pohádky
v pátek 5. září 2014
Ve výstavním pavilonu Eurocentra budete moci
zhlédnout kresby dětí z jabloneckých mateřských
a základních škol s ilustracemi akademického malíře
Miloslava Jágra.
Výstava, která díky vám vznikla, není ani trochu
obyčejná. Podobně jako fotografie zastaví čas, také
kresba zachytí okamžik, který se už nebude
opakovat. Okamžik, kdy dítě vezme do ruky pastelky
a přenese kus samo sebe na papír. Ukáže nám
dospělým svět svýma očima. Stojí za to si chvilku
sednout a do toho kouzelného světa se ponořit.
Výstava provází uplynulými čtyřmi roky soutěže
a najdete na ní stovky kreseb vašich kamarádů-malířů.
Milé děti věřím, že vás výstava potěší stejně jako mě
a že vy, děti, budete malovat s chutí dál.

Váš skřítek Pastelka.
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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 MOKO·ÍN
pozor – letní AKCE prodlouÏena!!!
do konce záfií 2014 s 15% slevou

antikorozní nástfiik podvozku a dutin zn.
DINITROL, dal‰í na‰í specializací jsou BRZDY,

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

Více o nás na: www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
dvefie vãetnû obloÏek od 2 150 Kã !
PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã + sleva

na BEZPEâNOSTNÍ dvefie,
vnitfiní dvefie v barvû dfieva 666 aÏ 699 Kã,

stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %,

pouÏité dvefie a zárubnû, profi v˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA. 

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

ZÁPIS DO KURZÒ 2014–15
EDUCA – vzdûlávací centrum

Zdokonalte se nebo se nauãte angliãtinu, 
‰panûl‰tinu, francouz‰tinu, nûmãinu, ital‰tinu,

ru‰tinu, ãín‰tinu nebo pol‰tinu.  
Pracujete na poãítaãi, ale jste samouk?  

Jste úãetní? 
Opra‰te svoje znalosti v nûkterém 

z na‰ich kurzÛ. 
Zefektivníte svoji práci 

– pomÛÏeme Vám.
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 

NAJLA - orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz
NOVÉ kurzy orientu od záfií: 

PERSK¯ TANEC – nedûle 18 h; FLAMENCO
AR. – stfiedy 18 h; ORIENT POP dívky – po 16 h;
CVIâENÍ 5 TIBEËANÒ – stfiedy 8.30 h od 18. 9.;
KURZ HUBNUTÍ se cviãením – úterky 16.30 h

od 23. 9.
NOVù pilates pro kaÏdého 
– rozvrh www.sklucian.cz

SEBEROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ÎENY
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

YOKO STUDIO – joga a relaxace
16. 9. 2014 vás zve

od 16.00 – Jógové hrátky pro dûti i dospûlé
od 18.30 – Powergjoga – hodina ZDARMA
více na www.yokostudio.cz, 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

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, garáÏí,
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 e-mail: reslvladislav@seznam.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 

NÁTùRY ST¤ECH A KOVOV¯CH KONSTRUKCÍ
âi‰tûní a renovace ve‰ker˘ch stfie‰ních krytin
Nástfiik technologií AIRLESS (1 000 m2/den)

e-mail: josefrac@seznam.cz, tel. 737 532 638

MASÁÎE MONIKA JABLONEC
V pohodlí va‰eho domova, kanceláfie 
nebo firmy. Na akcích v‰eho druhu. 

MasáÏe breussova, regeneraãní, relaxaãní, 
tûhotenská, lymfatická, antistresová, ãínská

a havajská, Dornova metoda.
Ceny: 45 min./250 Kã, 60 min./350 Kã, 

90 min./500 Kã
tel.: 732 733 219, e-mail: 

masaze.monika.jablonec@seznam.cz

P¤IJMU KADE¤NICI
na ÎL do pánského oddûlení, moÏno 

i na matefiské dovolené nebo v dÛchodu.
Tel.: 777 284 708

VÍNO RYCHNOV – ZÁLESÍ
Slevy pfii osobním odbûru ve vinotéce, 

po-pá: 16–20 h, so-ne a svátky: 10-20 h. 
Víno Tich˘ – Vinn˘ sklep Rybníky, 

sleva 10 % (85–225 Kã); 
Vinafiství Líbal, sleva 20 % (70–290 Kã). 

Tel.: 724 662 156, e-shop s dovozem:
www.vinorychnov.webuje.cz

www.facebook.com/vinorychnov 
Ochutnávky: 20. 9. a 4. 10.– kiosek Milífie

27.–28. 9. – námûstí Rychnov

NABÍDKA CVIâENÍ PRO TùHOTNÉ 
âI MALÉ DùTI

CVIâENÍ S KOJENCI (3–10 mûsícÛ) – ãtvrtek
od 10 hod. 

CVIâENÍ S DùTMI (1–3 roky) – stfieda 
od 10 hod.

CVIâENÍ PRO TùHOTNÉ – úter˘ 10 hod.
Informace a rezervace Petra Nûmcová: 

775 08 11 24 (formou sms)

SEBEROZVOJOVÉ AKTIVITY PRO ÎENY
ProÏitkové kurzy a semináfie. 
Techniky osobního rozvoje.
Ukázkové setkání zdarma.

BliÏ‰í info: www.cantara.cz

T. J. SOKOL Jablonec n. N.,
Fügnerova 5

•••••••••••••••••••••••••
nabízí k pronájmu

mal˘ sál
o rozmûru 7 x 11,5 m

v˘‰ka 4,85 m

vhodné pro sálové sporty
gymnastika, míãové hry, 
tanec, kondiãní cviãení

•••••••••••••••••••••••••
tel.: 604 647 315, 728 761 563
e-mail: sokoljbc@gmail.com

Studie a projekty nízkoenergetick˘ch
a pasivních domÛ, kompletní zpracování

Energetick˘ch posudkÛ v programu
Nová zelená úsporám, 

vãetnû poradenství, zpracování PENB 
ke stavebnímu povolení nebo prodeji 

nabízí INGPRO CZ s. r. o.

Na Náspu 3057, Jablonec nad Nisou
www.ingprocz.com

tel. 483 713 989, 602 736 361
ingpro@ingprocz.com

JAZYKOVÁ ·KOLA 
v záfií jiÏ 17. rokem otevírá jazykové kurzy

ANGLIâTINA
NùMâINA

pro zaãáteãníky a pokroãilé

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

✱ kurzovné 3 900 Kã na cel˘ rok (35 t˘dnÛ)

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

skola.abc@centrum.cz

www.abc-jazykovaskola.cz

24 let zku‰eností, praktické kurzy, profesionální 
a trpûliví lektofii, akreditace M·MT. 

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N.
483 318 621, 602 505 288 

www.educa-jbc.cz, info@educa-jbc.cz

HLEDÁTE LEP·Í UPLATNùNÍ, ZÁBAVU,
SPOLEâNOST? – STUDUJTE!

ZÁPIS DO KURZÒ 2014/5 UÎ PROBÍHÁ

DA≈OVÁ EVIDENCE, ÚâETNICTVÍ, MZDY    

PC KURZY REKVALIFIKAâNÍ a dal‰í kurzy

Konverzace a intenzivní kurzy v pátek
a sobotu, pfiíprava na zkou‰ky, ãín‰tina,
opakovací ru‰tina a dal‰í, novû i kurzy

pro dûti a seniory, pfiíprava na státní maturitu  

JAZYKY

rekvalifikaãní kurzy, v˘uka v pátek a sobotu nebo
intenzivní 
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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

Bytov˘ textil 
Matou‰

·irok˘ v˘bûr bavln 
– vhodné i na patchwork 

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

RÁZOVÁ VLNA
A LASER

Rychlá a efektivní pomoc od bolesti, 
bez potfieby lékÛ a vedlej‰ích úãinkÛ

Vhodné na:
> zánûty ramene > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

BliÏ‰í informace na Rehabilitaci 
na Poliklinice I v Jablonci n. N., 

tel. 483 341 275
www.medsix.cz

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

 MASIVNÍ postele borovice-buk-smrk 
 AKCE na MATRACE 1+1 zdarma 

 V¯BùR – bytové doplÀky, 
zahradní nábytek

 KOMODY, SK¤ÍNù, PSACÍ 
STOLY, KUCHY≈SKÉ SETY

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

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

nabídka ‰irokého sortimentu nábytku: 

Nové studio jógově zaměřené
otvíráme v zář í  2014

• p owe r j o g a
• d ě t s k á  j o g a
• s e n i o r  j o g a
• re l a xa c e

Ku r z y  d ě t s k é  j o g y

S l e d u j t e  h o d i n y  z d a r m a
n a  w w w. yo ko s t u d i o . c z


