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Nejlepší primátor je Petr Beitl
Vážení přátelé, 

podařilo se mi získat titul nejlepšího primátora
v naší republice za uplynulé volební období. Mu-
sím konstatovat, že tento titul vnímám především
jako ocenění práce jabloneckého magistrátu a za-
stupitelstva.

Poděkování patří všem členům vedení města,
rady města a tajemníkovi, dále všem kolegyním
a kolegům z primátorské kanceláře, všem loajál-
ním zaměstnancům magistrátu a těm zastupite-
lům, kteří se poslední čtyři roky nebáli zvednout
ruku pro důležitá strategická rozhodnutí. 

Jmenovitě bych chtěl poděkovat Miloši Velemu,
Marku Řeháčkovi a Markétě Hozové. Je mi ctí, že
jsem s nimi mohl a mohu spolupracovat.

Poděkování určitě patří i mé rodině, především
manželce Renátě, která se mnou trpělivě snáší ra-
dosti i strasti primátorské funkce.

Děkuji také za všechna milá blahopřání, která
mi sdělujete osobně, telefonicky i mailem. Děkuji
za podporu, kterou mi vyjadřujete, a zejména dě-
kuji za důvěru, kterou jste ve mně před čtyřmi
lety vložili. Jsem rád, že jsem vás nezklamal.

Petr Beitl, primátor Jablonce nad Nisou

Soutěž „Nejlepší starosta/primátor 2010–2014“ uspo-
řádal pod záštitou prezidenta republiky Miloše
Zemana poprvé v historii Svaz měst a obcí ČR. 

Cílem bylo vybrat starosty a primátory, kteří se
v letech 2010–2014 nejvíc zasloužili o rozvoj svého
města či obce, zlepšili jejich zázemí, infrastrukturu,
životní prostředí, podmínky pro podnikání či in-
formovanost občanů, a přispěli tak ke zvýšení kva-
lity života obyvatel České republiky.

Do soutěže se přihlásilo nebo bylo nominováno
na tři sta lidí. Ve dvou kolech je hodnotila odborná
porota tvořená ze zástupců státní správy, akade-
mické sféry i soukromého sektoru. Posuzovala
jejich osobní přínos pro město či obec, přístup
k funkci starosty či primátora a rovněž výsledky je-
jich činnosti. Vítězové dostali originální cenu z či-
rého křišťálu a akvamarínu ve tvaru trojúhelníku
symbolizující stoupání vzhůru za světlem. 

Nejlepším primátorem za období 2010–2014 byl
vyhlášen primátor Jablonce nad Nisou Ing. Petr
Beitl.

Primátor Jablonce Petr Beitl uspěl mezi třemi sty svými kolegy a v soutěži vyhlášené Svazem měst a obcí České republiky 
získal titul Nejlepší primátor 2010–2014. Ocenění mu v úterý 16. září na slavnostním vyhlášení na Pražském hradě 

předal prezident republiky Miloš Zeman. Foto Radoslav Bernat
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Ačkoliv teplé zářijové počasí tomu příliš ne-
odpovídalo, máme za sebou již první měsíc
letošní topné sezony – jubilejní sezony. Tep-
lárna totiž zásobuje Jablonec tepelnou ener-
gií již od roku 1994, tedy rovných 20 let. A co
čeká zákazníky Jablonecké energetické nejen
nadcházející zimu? 

Stejné ceny jako loni
„V loňském roce se podařilo snížit cenu tepla až
o 14 %, tedy na 689 Kč s DPH za 1 GJ pro do-
mácnosti a tato cena zůstává beze změn i pro
letošní zimu. Jablonecká teplárna je tedy i na-
dále schopna poskytovat svým odběratelům
teplo levněji než sousední liberecká,“ uvádí Mi-
loš Vele, náměstek primátora. Stejný jako loni
zůstává i způsob vyúčtování. Jedná se o jedno-
složkovou cenu, kdy každý bytový dům zaplatí
skutečně jenom to, co protopí. Každý zákazník
jasně uvidí počet protopených jednotek a část-
ku, kterou za ně zaplatí. 

Tým odborníků je zákazníkům k dispozici
Jablonecká energetická je silným a stabilním
partnerem s dlouhodobými zkušenostmi. Je jis-
totou bezproblémového topení i v těch největ-
ších mrazech. Svědčí o tom dvě desetiletí bez
jakýchkoli větších výpadků. Když ale k něja-
kým komplikacím přece jenom dojde, zjistí to
technici na dispečinku prakticky okamžitě

a problém v nejkratším možném čase vyřeší.
Zákazníkům je k dispozici také telefonní linka,
kam se mohou obracet jak s technickými dota-
zy, tak v případě poruchy. Všechny aktuální in-
formace jsou též průběžně aktualizovány na
www.jabloneckaenergeticka.cz.

Revitalizace = teplo bez ztrátových 
parních rozvodů 
Projekt revitalizace tepelné soustavy v Jablonci
je v současné době velmi diskutovaným téma-
tem. Stávající systém je starý už téměř 30 let,
rozvody tepla ve městě i více než 40 let, a tak
cestou z výtopny k zákazníkům se v této tech-
nologii „ztratí“ až 40 % tepla. Z těchto čísel je
patrné, že modernizace je více než nutná. První
úspěšné kroky k novému způsobu vytápění se

podařilo realizovat i během uplynulých měsíců.
„Ve výtopně Brandl dokončujeme instalaci
takzvaného letního kotle. Ten mimo jiné umož-
ní v tomto roce uzavřít ztrátovou výtopnu
v Rýnovicích. Jen tímto krokem ušetříme v bu-
doucnu až 13 milionů korun za rok,“ vysvětlu-
je Pavel Spilka, ředitel Jablonecké energetické. 

A co nás čeká v nejbližší době? Již na jaře
příštího roku začne stavba prvních decentrali-
zovaných kotelen v jednotlivých částech města.
Realizace výstavby je rozdělena do dvou let, te-
dy na rok 2015 a 2016. 

Předpokládané adresy 
budoucích zdrojů

I. etapa
03-08/2015

Březová, Mechová, B. Němcové, J. Hory, 
B. Němcové (dům s pečovatelskou službou),

Mánesova, U Přehrady

II. etapa
03-08/2016

Liberecká, Lipová, MŠ Pasířská, Budovatelů, 
TJ Sokol, zimní stadion, Mírové nám.,

Komenského, Plynární, Průmyslová, Jablonex, 
Želivského, Tovární, Dr. Randy, Saskova

Teplárna vstupuje do dvacáté sezony

Díl 20. O bezpečnosti 
ve městě
Zářijový díl seriálu Z jablonecké radnice je vě-
nován aktuálnímu tématu, které hýbe jablo-
neckou veřejností. Je to téma bezpečnosti
a soužití s nepřizpůsobivými občany. 

Primátor Petr Beitl v pořadu vysvětluje příči-
ny zhoršení situace v oblasti bezpečnosti ve
městech v posledních letech, hovoří o možnos-
tech řešení z pozice města jako samosprávy
i o potřebě změny přístupu ze strany státu.
Tématu bezpečnosti byla věnována i veřejná
beseda v Eurocentru 2. září, jejíž videozáznam
můžete zhlédnout na webu města v sekci
Setkání s občany. Premiéra zářijového dílu se-
riálu Z jablonecké radnice… se na TV RTM vy-
sílala v úterý 16. září. Stáhnout si ji můžete na
webu města nebo na tvrtm.cz. 

Objednávání přes web 
nebo SMS
Pomocí webové aplikace nebo zasláním
zprávy SMS v daném formátu se můžete ob-
jednat na vyřízení určitých vybraných agend
na magistrátu. 

Služba se týká oddělení správních agend na
úsecích evidence obyvatel, trvalý pobyt, občan-
ské průkazy, cestovní doklady a oddělení do-
pravně-správních agend na úsecích evidence
řidičů a registr vozidel umístěných v budově
magistrátu města v ulici Komenského. Podrob-
ný návod je zveřejněn na webových stránkách
města.

Rozptylová loučka 
je anonymní
Téměř uprostřed hlavního jabloneckého
hřbitova se nachází rozptylová loučka urče-

ná pro anonymní uložení ostatků zesnulého.
Vydlážděný prostor v jejím čele slouží pro od-
kládání květin. 

V poslední době zde pozůstalí kromě květin
umisťují také žulové či kovové destičky se jmé-
ny zemřelých nebo fotografie, což nejen odpo-
ruje filozofii rozptylu, ale i v celkovém pohledu
působí nevzhledně a nedůstojně. „Stále častěji
si lidé na nedůstojnou podobu prostor u roz-
ptylové loučky stěžují,“ potvrzuje Dana Förste-
rová z odboru správy majetku, pod který péče
o hřbitov spadá. 

Umisťování destiček se jmény zesnulých
u rozptylové loučky snižuje důstojnou podobu
místa. Proto rada města odsouhlasila text výzvy
pro pozůstalé, aby si destičky a další artefakty
od rozptylové loučky odstranili.

VÝZVA
Vyzýváme tímto vlastníky destiček, fotek

a zápichů umístěných v celém prostoru rozpty-
lové loučky na hlavním hřbitově v Jablonci nad
Nisou, aby tyto nejpozději do 30. 11. 2014 od-
stranili. Po tomto termínu budou odklizeny hřbi-
tovní správou a po dobu jednoho roku uloženy
u správce hřbitova.

Chodník k OBI bude 
do konce října
Chodník k OBI v ulici Želivského vybuduje
stejná firma, která pro Liberecký kraj rekon-
struuje celou ulici. Hotový by měl být do 31.
října letošního roku. 

Město za něj zaplatí 577 tisíc korun. Nový
chodník široký 2 metry naváže na stávající tra-
su pro pěší u okružní křižovatky, je dlouhý cca
100 metrů a povede podél ulice Želivského
k OBI. Chodník od komunikace oddělí metrový
pás zeleně. 

Spolu s rekonstrukcí vozovky probíhá také
stavba chodníku, rovněž za městské peníze, po
pravé straně ulice Želivského směrem od

Ostrého rohu. Práce probíhají za plného provo-
zu, prosíme, dbejte na opatrnost.

Výběrové řízení – referent 
humanitního odboru
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad 
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
REFERENT ODBORU humanitního 
(sociální pracovník – agenda SPOD)

10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-

lání nebo vyšší odborné vzdělání, odpovídající
požadavkům zákona č. 108/2006 Sb., orientační
znalost legislativy na úseku sociálně právní ochra-
ny dětí, zkušenosti z obdobné pozice výhodou, or-
ganizační, komunikační schopnosti, aktivní pří-
stup k řešení problémů, pracovní flexibilita,
schopnost samostatné tvůrčí práce, koncepční
myšlení, schopnost pružně rozhodovat a přijí-
mat za svá rozhodnutí odpovědnost, časová fle-
xibilita (práce i mimo stanovenou pracovní do-
bu), uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet), řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru humanitnímu dle pracovní
náplně určené vedoucím odboru a tajemníkem
magistrátu města. Zejména jde o úkoly na úse-
ku sociálně-právní ochrany dětí dle příslušné
legislativy (zejména zákon o sociálně-právní
ochraně dětí, občanský zákoník, trestní zákon)
na úseku práce s dětmi a jejich rodinami; dále
pak kolizní opatrovnictví při zastupování ne-
zletilých dětí, preventivní a poradenská činnost,
spolupráce se soudy, orgány činnými v trest-
ním řízení, ústavními zařízeními, školami, ne-
ziskovými organizacemi a dalšími institucemi,
které se na výkonu SPOD podílejí.

Přihlášky do 8. října 2014 do 14 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,
Volná místa.

■ Z jablonecké radnice…
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■ Pohled primátora 
V minulém volebním období měs-
to přijalo úvěr 250 mil korun
a dluh nesplácelo. V tomto voleb-
ním období město žádný úvěr ne-
přijalo a splatilo 250 milionů.
Jednoduše, takříkajíc přes palec,
je za volební období rozdíl v měst-
ské kase –500 milionů. A to je ob-
rovská částka. Odpovídá zhruba
tomu, co jsme měli na investice za
uplynulé čtyři roky. A k tomu
jsme koupili většinový podíl v tep-
lárně a připravili revitalizaci,
včetně financování.

Pokud by 500 milionů dnes le-
želo na stole a my je mohli použít
ve spojení s dotacemi, mohli by-
chom vyřešit všechny problémy
městského majetku – nemocnici,
školy, školky, silnice, chodníky…
Bohužel, je to pouze teorie. 

Na posouzení občanů nyní je,
jak velký rozdíl v rozvoji města
mezi těmito obdobími, tedy
2006–2010 a 2010–2014, vnímají.
Touto optikou, prosím, vnímejte
úspěch reformy městských finan-
cí a teplárenství. Petr Beitl

■ Revitalizace
jde podle plánu
Společnost RWE v červnu uzavře-
la s městem a Jabloneckou ener-
getickou trojstrannou dohodu
o rekonstrukci páteřní plynáren-
ské sítě a vybudování přípojek pro
nové kotelny. Zastupitelé 11. září
odsouhlasili dodatek k trojstranné
smlouvě mezi městem, teplárnou
a plynárenskou společností RWE.
Rekonstrukce rozvodů plynu a vy-
budování plynových přípojek za
26 milionů korun, kterou uhradí
RWE, proběhne, stejně jako stav-
ba kotelen a nové teplovodní sítě,
ve dvou etapách. Ta první odstar-
tuje v květnu 2015. Více na str. 2.

■ Odepsané 
pohledávky
Zastupitelstvo v září odsouhlasilo
odpis pohledávek na nájemném
ve výši 3,4 milionu korun. 

„Pohledávky jsou převážně ne-
vymahatelné, promlčené a v mno-
ha případech dlužník nežije. Vy-
mahatelnost je nulová a evidování
pohledávek je naproti tomu admi-
nistrativně poměrně náročné,“
vysvětluje důvody náměstek Mi-
loš Vele. Zastupitelé také odsou-
hlasili dluhovou amnestii, která
dlužníkům na nájemném odpustí
úroky z prodlení v případě, že do
konce roku splatí dlužný nájem,
více na str. 10.

Co vás jako úspěšného podnikatele, mladého člo-
věka s mnoha možnostmi, táhlo do politiky, proč
jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva měs-
ta v roce 2006?
Tak úplně na začátku bylo založení naší Veselé buňky
ODS (VBO). Tahle buňka se zakládala někdy v roce
2003 po jabloneckých restauracích a ve svém největ-
ším rozkvětu měla 60 členů. Veselá byla proto, že mě-
la být, dle našeho názoru, protiváhou příliš vážné po-
litiky kolem. Ve VBO se scházeli kamarádi a známí
vyskytující se kolem naší jablonecké party, která exi-
stuje více jak dvacet let. Veselosti byl konec, když ODS
v roce 2006 navzdory vyhraným volbám ztratila vede-
ní radnice. A já v té době převzal vedení jablonecké
ODS.

V letech 2006–2010 jste působil v zastupitelstvu na
straně opozice, teď jste už čtvrtým rokem v čele
města. Je velký rozdíl v práci opozičního zastupi-
tele a člena vedení? 
Zásadní rozdíl je v odpovědnosti. Pro rozvoj města
musíte dělat rozhodnutí a pro jejich schválení potře-
bujete většinu. A protože v našem Jablonci není ob-
vyklé prosazovat názory vedení pouze koaličními hlasy,
potřebujete získat i ostatní zastupitele. No a nejjedno-
dušší cestou jak je získat, je jejich zapojení do přípra-
vy materiálů či projektů. A samozřejmě respektovat
jejich názory. Chcete-li, aby návrh prošel, musíte se-
stavovat týmy a komunikovat. A právě v této aktivitě
vnímám rozdíl mezi vedením a opozicí.

Lidé si k vám většinou chodí stěžovat, s pochvalou
jich mnoho nepřijde. Všechno, co se jim ve městě
nelíbí, jednoduše svedou na práci radnice. Jak to
vnímáte, nepropadáte někdy skepsi?
Nepropadám. Upřímně řečeno, všem, kteří umějí říci
svou kritiku do očí, umějí se podepsat pod stížnost nebo
přicházejí pro pomoc, se snažím vyhovět. Popoženu
úředníky, vysvětlím kompetence a postupy, poradím,
dohlédnu na vyřešení stížnosti. No, a pokud někdo
nechápe, kde končí moje pravomoci, nebo si nedá po-
radit, tak tomu ať pomůže pánbůh. To, co mě spíše
deptá, je pokrytectví lidí, kteří vás plácají po zádech
a k tomu, aby řekli svůj skutečný názor, potřebují

pět panáků na baru. Já jsem společenský člověk, ale
jsem připraven pomáhat a vysvětlovat lidem střízli-
vým, v čase obvyklém.

Před několika dny jste získal v soutěži svazu měst
a obcí titul Nejlepší primátor 2010–2014, uspěl jste
v obrovské konkurenci tří stovek svých kolegů. Za
co vás, podle vašeho názoru, odborná porota slo-
žená ze zástupců státní správy, akademické sféry
i soukromého sektoru odměnila titulem Nejlepší
primátor? 
Předně je potřeba říci, že já ten titul vnímám jako oce-
nění společné práce celé radnice. V roce 2010 se sešla
ve vedení města parta lidí, která se rozhodla přijmout
výzvy, které před nimi ležely. Především vyřešení
problému teplárny a konsolidaci městských výdajů.
Po čtyřech letech do Jablonce jezdí kolegové starostové

na konzultace v problematice teplárenství a o ekono-
mice města mluví ekonomičtí i bankovní experti
s uznáním. K tomu se podařilo splatit polovinu měst-
ského dluhu, rozhýbat řadu zamrzlých problémů
a realizovat spoustu užitečných projektů. Ve svazu
měst a obcí je jablonecký okres uváděn jako příklad
meziobecní spolupráce a existuje ještě mnoho stříp-
ků, z nichž se celkový obraz toho úspěchu skládá.

Jak svoji práci pro Jablonec hodnotíte vy sám?
Zůstanu pouze u vyhodnocení těch nejskromnějších
plánů nového starosty zvoleného v roce 2010. Prvním
bylo splnění programu, se kterým jsem předstupoval
před zastupitele a občany - především problémy s tep-
lárnou a financemi. Tím dalším bylo neudělat ostudu
sobě ani městu. S pohledem na skleněnou trofej pro
nejlepšího primátora konstatuji, že se to povedlo také.

(mh)

Petr Beitl 
Politika je práce ne exhibice

■ Primátor

Petr Beitl působí v komunální politice od roku 2006, kdy se stal členem zastupitelstva města.
V roce 2010 byl zvolen starostou a od 12. 3. 2012, kdy byl Jablonec zapsán mezi statutární
města, je primátorem. Narodil se v Jablonci, absolvoval Gymnázium U Balvanu a VŠST
v Liberci. Od r. 1994 do r. 2010 soukromě podnikal v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb.
Je 25 let ženatý, s manželkou Renátou má dva syny a jednu dceru. Jeho koníčkem je hlavně
sport, ale i práce na zahradě. Je členem oddílu rychlostní kanoistiky na jablonecké přehradě,
rád lyžuje, jezdí na snowboardu, na kole. „Baví mě Jablonec a lidé, kteří v něm žijí spolu se
mnou,“ říká Petr Beitl.

Foto Ota Mrákota

Foto Ota Mrákota
Primátor závodí na Dračí lodi. 

Foto archiv P. Beitla.
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Svoz nebezpečného odpadu
a elektrospotřebičů 
v sobotu 25. 10. 2014 
Do nebezpečného odpadu patří: upotřebené
motorové oleje (v uzavřených nádobách do
30 l), olejové filtry a další zaolejovaný materiál,
akumulátory i s elektrolytem, baterie, domácí
kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny, louhy, vý-
vojky, chemické přípravky na ochranu rostlin,
hubení plevelů, škůdců apod. – nádoby musí být
označeny! Dále zbytky starých barev, obaly od
barev, ředidla včetně obalů, léky všeho druhu.

Mezi elektrospotřebiče patří např.: televizo-
ry, ledničky, pračky, fritézy, myčky, sporáky,
vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky, kávova-
ry, fény, el. nářadí a nástroje, videopřehrávače,
radiopřijímače, videokamery, fotoaparáty, el.
hudební nástroje, počítačové monitory, note-
booky, počítače, klávesnice, telefonní přístroje,
faxy, tiskárny, kalkulačky, elektrické hračky,
světelné zdroje (trubice, úsporky), výbojky
a svítidla.

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

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

s ul. Dalešická 

12.30–12.45 ul. Janáčkova, křižovatka
s ul. Vrkoslavická 

12.50–13.00 ul. Žítkova, křižovatka s ul.
U Srnčího dolu 

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

Odpad je nutné odevzdat přímo na stanovišti.
Při odevzdávání odpadu dbejte pokynů obsluhy.
Je nepřípustné odkládat odpady před příjez-
dem mobilní sběrny. 

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po
celý rok na sběrném dvoře nebezpečného od-
padu Smetanova 91, tel.: 483 312 403 – zde je
možno odevzdat nebezpečný odpad i elektro-
spotřebiče v provozní době: pondělí–pátek 7–17
hodin.

Na sběrném místě Dalešická Kokonín – zde
je možné odevzdat nebezpečné odpady i elektro-
spotřebiče vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Na sběrném místě Belgická – zde je možné
odevzdat nebezpečné odpady, pneumatiky
i elektrospotřebiče v provozní době: pondělí
–neděle 8.00 – 18.00 hodin.

Na sběrném dvoře Proseč, tel. 483 318 826 –
zde je možné odevzdat pouze nebezpečný od-
pad (NE elektrospotřebiče!) v provozní době:
pondělí–pátek 7.00–14.30, čtvrtek do 17.00
a v sobotu 9.00–13.00 hodin. Pozor výjimka:
elektrické bojlery je možno ZDARMA odevzdat
na překladišti Proseč!

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

Další svoz proběhne v roce 2015.

Svoz bioodpadu ze zahrad
V sobotu dne 25. 10. 2014 proběhne svoz bio-
odpadu ze zahrad. 

Na 13 lokalitách v Jablonci nad Nisou budou od
13.00 do 16.00 hodin přistaveny velkokapacitní
kontejnery s obsluhou. Do těchto kontejnerů
budou moci občané odevzdat pouze trávu, listí,
větve a zbytky rostlinného materiálu ze zahrad
apod. Nebude možné zde odložit bioodpad z do-
mácností (slupky, čajové sáčky atd.) a zbytky
živočišného původu! 

Prosíme občany, kteří přivezou větve, aby se
snažili minimalizovat jejich objem. Obsluha
bude kontrolovat čistotu přijímaného odpadu.
Stále platí možnost odevzdání až 200 kg bio-
odpadu na osobu na překladišti Proseč, na sběr-
ném místě v ul. Belgická nebo v ul. Dalešická.

Lokality svozu:

1. Na Svahu u kontejnerů na tříděný odpad
2. Janáčkova u hasičské zbrojnice
3. Pod Hájem u kontejnerů na tříděný odpad
4. Růžová u kontejnerů na tříděný odpad
5. Arbesova otočka autobusu
6. Na Kopci a Panenská u garáží
7. Vrchlického sady u kontejnerů na tříděný

odpad
8. Lučanská a Zahradní u parku
9. Jindřichovská u parčíku
10. Smetanova a Mánesova
11. Trpasličí u kontejnerů na tříděný odpad
12. Zemědělská a Na Stráni
13. Pod Kapličkou u kontejnerů na tříděný odpad

■ Odpadové hospodářství

Každoroční burza škol, vzdělávání, pracov-
ních příležitostí a volnočasových aktivit se
uskuteční v pátek 10. října mezi 9. a 18. hodi-
nou v jabloneckém Eurocentru. 

Jedná se o nabídku škol a vzdělávacích zaříze-
ní. V rámci akce je zajištěno poradenství Úřadu
práce v Jablonci nad Nisou a poradenství v ob-
lasti trhu práce i pro osoby se zdravotním zne-
výhodněním – Rytmus Liberec.

Doprovodný program

Pátek 10. 10. 2014

9.00 Zahájení 

VELKÝ SÁL
9.30 Módní přehlídka

– SPŠ textilní Liberec

10.00 Oblastní spolek ČČK
– přednáška 

10.30 Módní přehlídka – SŠ uměleckořemeslná
Liberec 

11.00 Sdružení DRAK
– prezentace 

11.15 Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Železný Brod – prezentace

11.30 Módní přehlídka
– SŠ gastronomie a služeb Liberec

12.00 Ukázka barmanských dovedností –
SŠ řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 

12.30 Módní přehlídka
– SPŠ textilní Liberec

13.00 Ukázka barmanských dovedností –
Obchodní akademie, Hotelová škola
a SOŠ Turnov

13.30 Oblastní spolek ČČK – přednáška
14.00 Taneční vystoupení 

– Image Jablonec nad Nisou
14.30 Taneční vystoupení 

– Najla Jablonec nad Nisou
15.00 Taneční vystoupení 

– X Tream
Jablonec nad Nisou

15.30 Taneční vystoupení 
– Jabloňové květy 
Jablonec nad Nisou

16.00 Taneční vystoupení 
– X Dance 
Jablonec nad Nisou

16.30 Taneční vystoupení 
– Divokej Ir 
Jablonec nad Nisou

17.00 Taneční vystoupení – Orientální studio
Tasmina Jablonec nad Nisou

KINO JUNIOR
9.00 promítání pro MŠ – OMALOVÁNKY 

– 67 min., pásmo krátkých pohádek
10.30 promítání pro ZŠ – BELLA A SEBASTIAN

– 95 min., dobrodružný hraný film
Počet míst v kině Junior je omezen (cca 170 míst)
prosíme vás o rezervaci předem.

VÝSTAVNÍ PAVILON S3
Výstava oblastního spolku Českého červeného
kříže „Inter arma caritas“ – Milosrdenství mezi
zbraněmi již 150 let.

VÝSTAVNÍ PAVILON S4
Sportovní program pro mládež – Sundisk Jab-
lonec nad Nisou.

EKOCENTRUM
Prezentace dvou nových ekologických výuko-
vých programů.

Změna programu vyhrazena.

Burza Amos 2014 v Eurocentru /10. 10. 2014/

Foto Iva Mošnová Foto Iva Mošnová
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■ Stavět se bude
jen s dotací 
Azylový dům Naděje je v havarij-
ním stavu, má nedostatečnou ka-
pacitu a stěží splňuje hygienické
podmínky. Město by chtělo zřídit
nový. Předpokládaná cena pře-
stavby je necelých 18 milionů ko-
run. 

Azylový dům, který provozuje
organizace Naděje, funguje v Pod-
horské ulici od roku 1998. Posky-
tuje čtyři sociální služby, nedosta-
tek volných prostor neumožňuje
další rozvoj. Objekt s nedostateč-
nou kapacitou je navíc v havarij-
ním stavu, je energeticky náročný
a náklady na provoz jsou vysoké. 

„Připravili jsme projekt na nový
azylový dům v lokalitě Za Plynár-
nou a požádali o dotaci z výzvy
ROP NUTS II Severovýchod,“ vy-
světluje náměstkyně Soňa Paukr-
tová a dodává, že dotaci město
získalo, ale nemá ji písemně po-
tvrzenou. Důvodem pozastavené-
ho financování je kontrola admi-
nistrovaných projektů. Jasno by
mělo být do konce září. 

Pokud se dotace potvrdí, bude
se stavět od ledna do srpna 2015.
Náklady se rovnají téměř 18 mi-
lionům, přičemž dotace činí 11 mi-
lionů korun.

■ Převod znamená
úsporu tří milionů
Město bezúplatně převede na ne-
mocnici majetek. Důvodem je
změna daňových předpisů, podle
nichž nemocnice již nemůže
uplatňovat daňové odpisy ze svě-
řeného majetku, ani z investic na
něm realizovaných. Schválený
krok ušetří nemocnici zhruba tři
miliony korun ročně.

„Podle zákona o daních z příj-
mů právnických osob platného od
1. 1. 2014 se mění oblast daňové-
ho odepisování svěřeného majet-
ku u příspěvkových organizací
zřízených obcemi a kraji. Nemoc-
nice tak nemůže uplatnit daňové
odpisy ve výši cca 16,5 mil. Kč
a tento výpadek v podstatě zna-
mená vznik daňové povinnosti
3 mil. Kč ročně,“ vysvětluje ředitel
nemocnice MUDr. Vít Němeček. 

Vedení města i nemocnice pro-
jednalo s daňovým poradcem
i právníky veškeré možnosti a ja-
ko nejvhodnější řešení vyšel bez-
úplatný převod majetku. 

„Tato operace umožní do bu-
doucna daňově odepisovat tech-
nické zhodnocení na majetku.
I po převodu je veškerý majetek
nemocnice plně pod kontrolou
zřizovatele, tedy města,“ říká ná-
městkyně Soňa Paukrtová.

Převod se netýká hospodářské
budovy, jejíž rekonstrukci zajišťuje
Jablonec z dotačních prostředků.
Ušetřené tři miliony může ne-
mocnice věnovat do dalšího vyba-
vení či zlepšení péče o zdraví ob-
čanů města.

Změnila se nějak během let politická kultura? Je
vůbec nějaká?
Vždy je něco, co se tak nazývá. Těsně po revoluci za-
stupitelstvo jednalo úplně jinak než dnes. Nebyly vy-
krystalizované politické skupiny a strany, téměř
vůbec se nepolitikařilo a všichni se snažili městu pro-
spět. Byli jsme nováčci neznalí procedury, hřímali
jsme proti kácení stromů, ale nenapadlo nás, že bez
přijatého usnesení se prostě pokácí. Přesto šly dělat
velké projekty, jako například systém okružních kři-
žovatek, rekonstrukce divadla, velký bulvár. Zastupi-
telé nám věřili. Dnes se všichni snaží být strašlivě
transparentní a neuvědomují si, že když neustále ve-
dení města zpochybňují, berou mu chuť do práce.
Trestní oznámení jsou dnes běžnou součástí politic-
kého boje, což je mimořádně vyčerpávající. 

Dá se nějak porovnat komunální politika s tou vy-
sokou?
Tu komunální jsem vždy preferovala pro přímý kon-
takt s lidmi. Občané za mnou chodí v neuvěřitelných
situacích – jednou jsem plavala v přehradě a nějaký
člověk po mně chtěl vysvětlení západního obchvatu.
A tak jsme plavali a já vysvětlovala… Celostátní politika
je odtažitá a má velkou nevýhodu: komunálním prob-
lémům občané rozumějí, legislativním procesům ne. 

Ke společným jmenovatelům patří touha po moci
některých skupin či jednotlivců. Často pak neví, co
s ní, co je smyslem jejich práce, vidí jen výhody, kte-
ré v parlamentě skutečně jsou. Na druhé straně, když
chcete hodně pracovat, máte šanci. A máte i šanci ne-
pracovat vůbec. 

Druhým společným rysem je domněnka občanů, že
volbou stále nových politiků získají něco nového.
Zapomínají však, že i politika je řemeslo, které je tře-
ba se naučit. A když se to politik naučí, nahradí jej no-
vým. Občané preferují rychlá a jednoduchá řešení, ale
problémy společnosti nelze řešit ani rychle, ani jed-
noduše. Někteří politici ve volbách slibují to, co ne-
mohou splnit buď za volební období, nebo vůbec ne. 

Je nějaký kodex chování politika, kterým by se měl
řídit?
Politik by měl umět vyslechnout každého, kdo se na
něj obrátí. Snažím se stále odpovídat na všechny
maily kromě urážlivých anonymů. Určitě by člověk
neměl z politiky těžit sám pro sebe nebo pro svou ro-
dinu. Měl by umět prosazovat i nepopulární věci
a zdůvodnit je. Já svůj vnitřní kodex dodržuji a bývám
někdy vnímána jako velmi naivní člověk.

A jste naivní člověk?
Naivní představa byla o tom nekácení stromů bez
usnesení. Naivní jsem byla také v tom, že některé věci
lze změnit jednoduše. To nejde. Nekladla jsem si však
šíleně přehnané cíle. Politika je od toho, aby člověk
něco udělal pro občany, i když to dnes zní jako klišé. 

Některé strany staví svůj úspěch i na počtu žen ve
svých řadách. Jaká je žena politička – lepší nebo
horší než muž?
Existují výborné i příšerné političky. Právě tak jako
muži. Nevěřím na povinné kvóty na kandidátkách,
připadají mi do jisté míry nedůstojné. Když se člověk
opravdu chce prosadit a má štěstí, tak to zkrátka s vel-
kým nasazením dokáže. Léta jsem žila v mužském
prostředí. Na začátku mé kariéry trvalo půl roku, než
mě pánové v městské radě vůbec poslouchali. Ale já

to nevzdala. Stejně tak v senátu. Myslím, že malý po-
čet žen v politice souvisí s tím, že ženy politika moc
nezajímá. Žena vnímá často politiky jako neuvěřitel-
ně upovídané, i když je řešení poměrně jednoduché.
A jí jede v hlavě, co by zatím stihla udělat, zvláště má-li
děti, vnoučata a podobně. Kdežto mužská společnost
je celkem rozvláčná. Ženy moc neumí na někoho za-
dupat jen proto, aby v tu chvíli byly důležité, spíše se
snaží o kompromis. 

Máte ještě nějaký politický sen? Dá se v politice vů-
bec snít?
Určitě dá. Ale já už mám asi sny jiného druhu. Když
mi bylo dvacet, rozdělila jsem si život do tří etap:
v první získám kvalifikaci a budu mít děti, ve druhé se
budu věnovat věcem veřejným, i když jsem o jejich
uchopení měla tehdy jen matnou představu, a tu třetí
věnuju sama sobě. Ráda bych cestovala, zajímala se
o věci, na které jsem dosud neměla čas. Mám čtyři
vnuky a doufám, že jich budu mít víc. Myslím si, že
role prarodiče je dnes velmi opomíjená. Maminky
dbají na to, aby děti přišly do kontaktu s vrstevníky,
ale vím, jak pro mě osobně byli prarodiče důležití. 

(jn)

Soňa Paukrtová 
Umět prosadit i nepopulární věci chce politickou statečnost

■ Náměstek primátora – odbor humanitní

Do politiky vstoupila v roce 1990. Byla a je členkou rady i zastupitelstva, místostarostkou, se-
nátorkou, nyní pracuje jako náměstkyně primátora a spravuje resort humanitní a sociálních
věcí. Soňa Paukrtová, jediná žena ve vedení města.
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■ Naši jubilanti
v říjnu
97 let
Hedvika Záleská 

95 let
Helena Štěrbová 

93 let
Miroslava Červená, 
Josef Pluhař 

92 let
Ema Bobková, Alenka Ebrová,
Jarmila Holá, Věra Novotná,
Oldřich Souček 

91 let
Stanislava Leškovová, 
Růžena Matěchová, 
Marie Svobodová, 
Božena Šálková, 
Věra Tolarová 

90 let
František Hlubuček, 
Anna Horčičková, 
Eliška Tesařová, 
Marie Vanišová 

85 let
Fojtík K., Gibson M., Goroš J.,
Janata R., Nezbedová E.,
Pleštilová M., Stadtherr J.,
Svobodová M., Špidlen L., 
Špringer B., Štefková V., 
Teplíková A., Zákoucká J., 
Žitňanská Z.

80 let
Bělík J., Braunerová M., Dubská A.,
Jareš L., Kůtek M., Makovec O.,
Musil K., Novotný M., Pavlínová V.,
Ratajová J., Rybář J., Stiedlová K.,
Strnadová V., Šimůnek Z.,
Šnajdrová J., Vašková A.

75 let
Bakulová I., Bartošová T., 
Červeňáková M., Havel M.,
Havrdová J., Hulínová K.,
Hušková I., Isaides E., Janů Z.,
Marečková H., Nováková E.,
Pařízek S., Pastyříková K., Plná V.,
Pultar P., Rada K., Richterová M.,
Roubalová K., Svoboda K.,
Svoboda L., Špringl V., Šváb R.,
Vanopulos T.

70 let
Cvejn J., Dědová I., Ducháčková H.,
Ehrlich M., Grusová I., Hudec V.,
Chvalkovská V., Kindermann B.,
Knébl J., Kneřová J., Kopecká Š.,
Král L., Krátká B., Krutský J.,
Kuchtová A., Kuřátko L.,
Květová M., Loumová V.,
Lubojacký F., Luňáčková R.,
Mašanská I., Matěcha M.,
Nigrin J., Nosek J., Novák J.,
Pešava M., Semenec M.,
Sirovátková A., Slámová W.,
Šnajdr P., Švejnarová J., Urban F.,
Valterová V., Vik 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).

Schneiderova vila lákala 
návštěvníky nejvíce
Lákadlem a novinkou letošního Dne Evrop-
ského dědictví, který se uskutečnil v sobotu
13. září, bylo zpřístupnění Schneiderovy vily.
Tu během dne navštívily stovky zájemců,
pro které byla připravena komentovaná
prohlídka rekonstruovaného skvostu. V le-
tošním roce bylo otevřeno celkem 14 nejvý-
znamnějších památkových objektů. Akce
byla slavnostně zahájena svatokryštofským
žehnáním autobusům a autům (na snímku). 

Celkem 300 občanů zajímala beseda o bez-
pečnosti a soužití v Jablonci, která se konala

za účasti (zleva) primátora Petra Beitla, bývalé
poslankyně Ivany Řápkové, senátora

Jaroslava Zemana a dalších. 

Primátor Petr Beitl přivítal ve čtvrtek 4. září
ve své kanceláři mistryni světa i Evropy,

nositelku mnoha medailí, bývalou
reprezentantku ČR v běžeckém lyžování,

nyní triatlonistku Helenu Erbenovou. 

V Jablonci se v polovině záři konaly největší
jablonecké městské slavnosti navazující na
tradici výročních jarmarků povolených roku

1808 císařem Františkem I. u příležitosti
povýšení Jablonce na městys.

Vzpomínkové 
setkání
Slavnostní připomenutí 96. výročí
vzniku samostatného českoslo-
venského státu se uskuteční v pon-
dělí 27. října 2014 od 13.00 hodin
u Památníku obětí 1. světové války
v Tyršových sadech za přítomnosti
představitelů města a dalších hostů.

Informace 
o železniční výluce
Do 4. 11. probíhá rozsáhlá želez-
niční výluka na trati Jablonec nad
Nisou – Tanvald z důvodů její re-
konstrukce a modernizace. Všechny
vlaky jsou v tuto dobu nahrazeny
autobusy náhradní dopravy. 

České dráhy vydaly vlakové prů-
vodce s jízdními řády a informace-
mi, které zdarma získáte nejen na
jabloneckém nádraží a ve vlacích
mezi Libercem a Jabloncem, ale
hlavně na turistickém infocentru
i vnějším informačním centru jab-
lonecké radnice. (jb)

Těšíme se 
na miminko 
Tradiční akce pro budoucí rodiče
se koná v úterý 14. října od 15.00 ho-
din v kapli jablonecké nemocnice.
Dozvíte se vše o kojení a celkové
péči o dítě, o správném tělesném
vývoji a jeho dalším rozvíjení.
S výrobky, které vám v péči o vaše
miminko pomohou, vás seznámí

a drobné dárky předají zástupci fi-
rem. 

Podrobnější informace jsou zve-
řejněny na www.nemjbc.cz.

TOPOMOMO 
Ve čtvrtek 18. září otevřel primátor
Petr Beitl ve foyeru radnice unikát-
ní putovní výstavu TOPOMOMO,
která mapuje moderní stavby
v trojzemí Česko – Polsko – Němec-
ko a potrvá do konce října. Slav-
nostního zahájení expozice se zú-
častnila i delegace z belgického
partnerského města Ronse. 

TOPOMOMO (Topography of
the Modern Movement) je projekt
financovaný Evropskou unií, který
propojuje zajímavé a částečně do-
sud neobjevené stavby z počátku
20. století v Horní Lužici a sever-
ních Čechách.

Moderní architektura pozname-
nala historicky významné Trojzemí,
ale kvůli periferní poloze zůstala
řada staveb neodhalená. Projekt
TOPOMOMO se tak snaží docho-
vané školy, továrny, radnice a kos-
tely přiblížit veřejnosti, nyní zahr-
nuje 32 zajímavých budov.

Vzpomínka
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti města
Jablonce nad Nisou zve na pietní
shromáždění, které se uskuteční
v neděli 2. listopadu od 14.00 hodin
na městském hřbitově v prostoru
rozptylové loučky. 

Diamantová svatba
Ve čtvrtek 23. října oslaví diaman-
tovou svatbu manželé Jarmila
a Ladislav Petříčkovi. Dcera se sy-
nem přejí rodičům mnoho štěstí,
lásky a zdraví do dalších společ-
ných let.

Vítání občánků
Sobota 6. 9. 2014
Anna Fiedlerová, Klára Vojtěcho-
vá, Eliška Kondašová, Josef Moník,
Jan Veselý, Veronika Buková, Ond-
řej Pěnička, Rudolf Brzek, Barbora
Brodská, Viktorie Novotná, Mia
Claudia Rasko, Adéla Richter,
Lukáš Bílek, Jakub Rejmon, Adéla
Fatiha Hadidi, Barbora Zímová,
Matěj Zajíček, Adam Růžička, Da-
vid Krupka, Kristýna Hynková,
Tereza Dvořáková, Natálie Hyb-
nerová, Anežka Hnídková, Bron-
wyn Ann Sherrit-Miller, Michal
Prynych, Darja Štěpánková, Ond-
řej Drbohlav, Samuel Řehoř, David
Melicherík, Richard Jindřich Vác-
lav Kaufmann, Daniel Krejza, Lu-
cie Vízková, Eliška Počtová, Natali
Müllerová, Elisabeth Gáborová

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Radka Baloghová

Foto Jiří Endler Foto Radka BaloghováFoto Helena Rudolfová
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■ Trocha čísel 
z období 2011–2014

Do oprav komunikací se 
vložilo téměř 100 milionů
Do roku 2011 měly údržbu města
na starosti technické služby, v r.
2011 vzniklo na radnici odd. sprá-
vy komunikací, které kompletně
převzalo zodpovědnost za veškeré
opravy městských komunikací.
Pracovníci oddělení vedou evi-
denci, zadávají opravy a dohlížejí
na jejich provedení. „Nově nasto-
lený systém se osvědčil, ukázalo
se, že díky němu jsme schopni ve
stejném objemu peněz, jaký byl
v minulosti za údržbu vydáván,
udělat více kvalitnější práce,“
konstatuje náměstek Vele. Do oprav
a údržby ulic a chodníků investo-
valo město Jablonec v období
2011–2014 téměř 90 milionů ko-
run. Opravily se ulice i chodníky,
probíhají pravidelné prohlídky
a údržby mostů. Jen velkoplošné
opravy vozovek si vyžádaly přes
40 milionů. Nový povrch získala
například ulice Vlaštovčí, V Nivách,
Máchova nebo Dr. Randy. Během
4 let město utratilo 5 milionů za
opravy chodníků, dožívají zejmé-
na chodníky kryté litým asfaltem
na sídlištích. Opravy mostů, lávek
a propustků stály bezmála 19 mi-
lionů. Dopravně nejzásadnější byly
rekonstrukce mostů v Kamenné
a na Paseckém náměstí, ale ze-
jména chodci uvítali nové lávky
v ulicích Palackého a Želivského
ve Mšeně. Zvláštní kapitolou vý-
dajů je revitalizace centra města,
která probíhala ve dvou etapách
a stála téměř 20 milionů. Za to
máme novou pěší zónu a opravy
se dočkaly schody před radnicí
včetně vstupu, které byly díky jab-
loneckým zimám a chemickému
ošetřování v havarijním stavu.
Devět milionů se za poslední čtyři
roky také investovalo do veřejné-
ho osvětlení. 

Do oprav škol a školek šlo
přes 30 milionů
Školy a školky v Jablonci sídlí
převážně ve starých domech, kte-
ré nemají nejlepší tepelně tech-
nické vlastnosti. Dožívají okna,
sociální zařízení, kotle i technolo-
gie v kuchyních a vnitřní vybavení.
Stanovili jsme priority a postupně
školská zařízení opravujeme.
Zásadní jsou výměny oken a po-
stupné zateplování budov. Jen na
údržbu a opravy jsme v rozpočtu
vyčlenili 20 milionů za poslední
4 roky, další peníze na zateplová-
ní a odstraňování azbestu jsme
získali díky dotačním titulům.

Lidická bude do zimy 
důstojnou pěší zónou
Ve spodní části Lidické ulice se
v létě rekonstruovaly inženýrské
sítě, nyní technické služby kom-
pletně opravují povrch. Lidická,
dostane nové veřejné osvětlení,
bude vydlážděná a osazená stro-
my. Práce za 5 milionů se zastaví
před mostem, který si důkladnější
zásah vyžádá v příštím období. 

Před volbami v roce 2010 jste pracoval v soukromé
sféře, co vás táhlo do komunální politiky?
Měl jsem dojem, že mnoho věcí lze na radnici dělat ji-
nak, než se doposud dělalo, a především pocit, který
se mi posléze potvrdil, že se město nechová hospo-
dárně. Ze soukromého sektoru jsem byl zvyklý kaž-
dou korunu před jakoukoli investicí otočit a zvážit.
Měl jsem předtuchu, že na radnici tomu tak není, a to
se mi po nástupu do úřadu potvrdilo.

Byl jste zvolen zastupitelem a následně jste se stal
náměstkem pro ekonomiku, jak k tomu došlo?
V rámci koalice jsme vyjednávali o resortech a jedno-
tlivých pozicích. Já dostal nabídku ekonomického
bloku a přijal jsem ji, neboť už jsem měl jakousi před-
stavu, co bych rád v této funkci realizoval a zasloužil
se tak o zlepšení hospodaření města.

Ulehčily vám práci zkušenosti z privátní sféry?
Privátní svět je mnohem pružnější, flexibilnější
a efektivnější. Tady jsme svázáni různými pravidly
a zvyklostmi a vše je daleko komplikovanější než
v soukromém sektoru. Když máte dobrý projekt, mu-
síte přesvědčit řadu lidí nejen z řad odborníků a ne
vždy jsou všichni v dané chvíli kompetentní. Práce na
radnici je komplikovanější.

Jaké byly vaše první kroky po nastoupení do úřa-
du?
Bylo to sestavení rozpočtu na rok 2011. Město mělo
přes 450 milionu dluhů a 80milionovou splátku. Eko-
nomicky to byl jeden ze špatných roků. Daňové příj-
my byly historicky na nejnižší úrovni. Sešla se samá
negativa a my z toho museli vytvořit pozitivní rozpo-
čet. Nakonec se nám to podařilo. Velmi si cením, že
jsme stejný model následně aplikovali hned třikrát,
neboť jsme v roce 2011 zjistili, že cesta, kterou jsme
zvolili, je správná a jednoduchá. Dluhy se dají platit
a přitom se nemusí omezovat běžná činnost města.
I mým kolegům ve vedení města bylo jasné, že je tře-
ba začít šetřit. Jednou z úspor byla i nepopulární re-
organizace úřadu, kdy se stav úředníků snížil zhruba
o jednu pětinu. 

Dokázali jste zaplatit 50 procent dluhu, kdy dojde
k jeho umoření?
Vše plyne z úvěrové smlouvy, kterou jsme zdědili.
Pokud vše půjde, jak má, dluh by měl být splacen v ro-
ce 2020.

Je kromě oddlužování ještě něco, z čeho máte upřím-
nou radost?
Jsem moc rád, že jsme dokončili tzv. Velký bulvár,
a nejvíc jsem spokojen s vyřešením odkupu teplárny.
Vždy se o teplárenství v Jablonci, zejména před volba-
mi, hodně psalo, ale nikdy se nic reálného nestalo.
Nám se to podařilo, odkoupili jsme teplárnu, snížili
cenu a našli řešení do dalších let. Radost mám
i z mnoha drobností, které se povedly, ať už to jsou
opravy cest, chodníků, škol, školek, hřbitova, mostů
a podobně. Kladně beru i to, že jsme vždy se všemi
úředníky našli společnou řeč a věci řešili s chladnou
hlavou. Také jsem spokojen s novým interiérem rad-
nice, na rozdíl od předchozího stavu důstojným k tra-
dici budovy. Radnice je opět krásná. Přitom jsme vše
dokázali za poměrně slušných finančních podmínek
a s využitím pracovníků veřejně prospěšných prací. 

Je v současné době něco, co vás ve funkci náměst-
ka trápí?
Zcela určitě je to dopravní situace ve městě. I když na-
venek vypadá dobře, není tomu tak. Osobně bych ne-
chtěl bydlet v lokalitě U Zeleného stromu, ani na
Osadě. Když nastane špička, stojí tam kolony aut a to,
co lidé musí dýchat, si ani neumím představit. Jab-
lonec je jedno z mála měst, které má tranzitní dopra-
vu vedenou přes město. V tomto vidím vůči občanům
velký dluh. 

Jak si na vaši práci v komunální politice zvykla
rodina?
Mé působení v politice moji rodinu zcela zasáhlo,
mám vůči ní časový dluh. Na druhou stranu jsem se
ponořil do práce, která mě baví. A jak říkají všechny
rozumné ženy, včetně té mojí: „Hlavně, že je spokoje-
ný v práci.“ Absolvoval jsem mnoho jednání, nebylo
vždy snadné přepnout z jedné problematiky do druhé.
Nikdy jsem však před problémy neutíkal, ale snažil se
je řešit. Otevřené dveře u mě měli všichni spolu-
občané. (end)

Miloš Vele 
Dluhy se dají platit bez nutnosti omezení výdajů

■ Náměstek primátora pro ekonomiku

Náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou pro ekonomiku v letech 2010–2014.
Po roce 1989 začal podnikat a do roku 2010 působil v soukromém sektoru. Do povědomí
veřejnosti se dostal po komunálních volbách 2010, kdy se stal náměstkem pro ekonomiku
a majetek města. Vystudoval SPŠSE v Liberci a následně ČVUT v Praze. Je ženatý, má dva syny.

Foto Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová
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Právní rámec
Volby do zastupitelstev obcí se konají podle zákona č.
491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
právních předpisů. 

Kdo kandiduje?
O mandáty v zastupitelstvu našeho města se budou
ucházet kandidáti 13 volebních stran zaregistrova-
ných na MM Jablonec nad Nisou. Každá volební stra-
na mohla na své kandidátní listině v našem městě uvést
maximálně 30 kandidátů. Zastupitelé jsou do svých
mandátů voleni na čtyřleté volební období. 

Od okamžiku vydání rozhodnutí o registraci volební
strany (tj. 22. 8. 2014) jsou informace o jednotlivých
kandidátech, uvedených na zaregistrovaných kandi-
dátních listinách (a to v podobě, v jaké budou uvede-
ny na hlasovacím lístku), zveřejněny na web stránce
Českého statistického úřadu www.volby.cz a také na
web stránce našeho MMJN www.mestojablonec.cz.

Kdy k volbám?
Volby se konají v pátek 10. října 2014, kdy budou vo-
lební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 hodin,
a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
Senátní volby se v letošním roce v našem městě ne-
konají.

Kam k volbám?
V Jablonci bude stejně jako při posledních volbách
v květnu letošního roku vytvořeno 49 volebních
okrsků. V dislokaci volebních místností ke změnám
nedochází. 

Zároveň však upozorňujeme občany, aby věnovali
zvýšenou pozornost svému zařazení do volebního
okrsku, neboť v důsledku posunů hranic některých
katastrálních území a následných úprav centrálních
registrů obyvatel i adres mohlo ve výjimečných pří-
padech k dílčím změnám dojít.

Zde je výčet změn, které byly doposud provedeny:
Voličům s trvalým pobytem na níže uvedených

adresách se mění volební okrsek, ale volební míst-
nost se nachází ve stejném objektu jako doposud: 

Československé armády č. p. 2/č. o. 39, Dělnická
č. p. 4970, Lesní č. p. 5044/č. o. 12, Lesní č. p.
5045/č. o. 10a, Raisova č. p. 35/č.o. 1a, Růžová č. p.
3025/č.o. 1, Rychnovská č.p. 154, Šeříková č.p. 4669,
U Pískovny č. p. 335, U Pískovny č. p. 4884/č. o. 7,
Vysoká č. p. 3649/č. o. 55, Zemědělská č. p. 162/č. o. 3,
Zvonková č. p. 4402

Voličům s trvalým pobytem na níže uvedených
adresách se mění volební okrsek i volební místnost: 

Lesní stezka č. p. 2569/č. o. 54 nově volební okrsek
č. 7 – Základní škola, ul. 5. května 76

Skelná č. p. 2283/č. o. 5 nově volební okrsek č. 14 –
Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66

Turistická č. p. 4322/č. o. 28 nově volební okrsek
č. 46 – Základní škola, Rychnovská 215

U Pískovny č. p. 456 – nově volební okrsek č. 45 –
Základní škola, Janáčkova 42

Horní č.p. 5100, 5101, 5102, 5105, 5107, 5108, 5109,
5140, 5141, 5142, 5143, 5144, 5169, 5180, 5181, 5182,
5183, 5184, 5187, 5190, 5191, 5234, 5236, 5238, 5239,
5240, 5241 – nově volební okrsek č. 49 – Tenisový
klub, restaurace U Tenisu 214

Oznámení o době a místě konání voleb a popisu vo-
lebních okrsků bylo zveřejněno vylepením na území
města Jablonec nad Nisou a na internetových strán-
kách města (www.mestojablonec.cz). Stejnou infor-
maci lze získat i na Informačním středisku magist-
rátu v přízemí budovy radnice. Občané voliči, kteří
mají z úřední moci trvalý pobyt evidován na radnici
(cca 1 400 osob), se mohou voleb účastnit ve voleb-
ním okrsku č. 1 – volební místnost v budově radnice. 

Hlasovací lístek
V těchto volbách se používá jeden společný volební
lístek, který magistrát města doručí každému voliči
společně s poučením nejpozději do úterý 7. října 2014
do místa jeho trvalého bydliště. Vyzýváme občany,
aby si prověřili, zda mají správně označené svoje
poštovní schránky. Pokud se výjimečně stane, že vo-
lič hlasovací lístek neobdrží, může si jej vyzvednout
od 7. 10. 2014 denně v pracovní době na Informač-
ním středisku magistrátu v přízemí budovy radnice
a v den voleb i ve volební místnosti. 

Na hlasovacím lístku je každá volební strana uve-
dena ve svém sloupci. U jednotlivých kandidátů, je-
jichž pořadí je označeno arabskými číslicemi, je ved-
le jména, příjmení, věku a povolání uvedena také
místní část města, ve které je kandidát přihlášen k tr-
valému pobytu (v našem městě existují místní části
Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Mšeno nad
Nisou, Kokonín, Rýnovice, Vrkoslavice, Proseč nad

Nisou a Lukášov). U jednotlivých kandidátů je také
uveden údaj o tom, které politické strany nebo hnutí
je kandidát členem (pomocí zkratky politické strany
nebo hnutí) a u kandidátů, kteří nejsou členy žádné
politické strany, je uvedeno „bez politické příslušnosti“.
V případě, že volební stranou je koalice politických
stran nebo hnutí či sdružení politické strany nebo
hnutí nezávislých kandidátů, je u kandidáta uvedeno,
která politická strana nebo hnutí jej navrhly, nebo
údaj, že se jedná o nezávislého kandidáta.

Zvláštností těchto voleb je, že volič v našem městě
má k dispozici až 30 hlasů, které může použít takto:

– můžete se rozhodnout pro volbu jen jedné z 13
uvedených volebních stran, a to tak, že vyznačíte kří-
žek ve čtverečku před názvem volební strany. Tím dá-
váte svůj hlas všem kandidátům této, vámi vybrané
volební strany. K případným křížkům před jmény
jednotlivých kandidátů se při této formě volby u vy-
brané volební strany nepřihlíží. 

– můžete se rozhodnout pro jednotlivé kandidáty
různých volebních stran uvedených na hlasovacím
lístku. Takto vybraným kandidátům přidělíte svůj
hlas křížkem umístěným do rámečku před jmény vy-
braných kandidátů. V našem městě tak můžete vy-
značit nejvýše 30 křížků. Menší počet křížků je mož-
ný. Větší počet křížků než 30 způsobuje neplatnost
hlasovacího lístku. 

– můžete se rozhodnout pro kombinovanou volbu.
Tak lze volit jak jednu vybranou volební stranu (pou-
žije se křížek ve čtverečku před názvem vybrané vo-
lební strany), tak i vybrané kandidáty jiných voleb-
ních stran (použijí se křížky do rámečku před jmény
vybraných kandidátů jiných volebních stran). Při této
kombinované volbě se přednostně počítají hlasy při-
znané jednotlivým kandidátům, a teprve potom zís-
kávají hlasy kandidáti vybrané volební strany, a to
v pořadí uvedeném na hlasovacím lístku. Vybraná vo-
lební strana získá ale jen tolik hlasů voliče, kolik bu-
de činit rozdíl mezi počtem volených členů zastupi-
telstva města (30) a počtem jednotlivě označených
kandidátů.

Aktivní volební právo
Aktivní volební právo má státní občan ČR, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den
voleb přihlášen k trvalému pobytu v Jablonci nad Nisou.

Právo volit v těchto volbách mají také občané jiného
státu, kteří alespoň druhý den voleb dosáhnou věku
18 let a jsou v den voleb v našem městě přihlášeni
k trvalému pobytu. Předpokladem je, že jim právo vo-
lit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázá-
na a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních
smluv. Tito občané ale musí písemně požádat (po-
kud tak již neučinili v minulosti) MM Jablonec nad
Nisou o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
podle § 28 odst. 1, zákona o volbách nejpozději do
16.00 hod. dne 8. 10. 2014. 

Volič, který přijde do volební místnosti, je povinen
prokázat komisi svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, je-
hož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Musí
k tomu použít platný občanský průkaz nebo cestovní
pas, jde-li o cizince, předloží průkaz o povolení k po-
bytu. Občané našeho města mají možnost si do 7. 10.
2014 ověřit na oddělení správních agend našeho
MMJN nebo na Informačním středisku magistrátu
v budově radnice, zda jsou zapsáni v seznamu voličů
a případně požadovat zjednání nápravy. 

Volby mimo volební místnost
V těchto volbách se nevolí v jablonecké nemocnici
ani v rýnovické věznici. Voličské průkazy se v těch-
to volbách nevydávají. 

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

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, můžete
požádat Magistrát města Jablonec nad Nisou, nejlépe
písemně, e-mailem: reichelova@mestojablonec.cz,
tel. č. 483 357 364, a v den voleb okrskovou volební
komisi o to, abyste mohli hlasovat doma. Komise
k vám v takovém případě vyšle své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím líst-
kem. Komise ale může vyjíždět s volební schránkou
pouze na území svého volebního okrsku.

Volební orgány 
Na organizačně technickém zabezpečení voleb se po-
dílí řada volebních orgánů od Státní volební komise
přes primátora, magistrát města až k okrskové vo-
lební komisi. Komise dbá na pořádek ve volební
místnosti, zajišťuje hlasování a sčítá odevzdané hlasy.
Komise jsou složeny přednostně z delegátů volebních

stran a v případě, že tak není dosaženo minimálního
počtu členů okrskových volebních komisí, tak dále
z dobrovolníků jmenovaných primátorem města. Všem
dobrovolníkům – zájemcům o tuto práci za ochotu
pomáhat při technickém zvládnutí voleb děkujeme. 

Výsledky voleb
Volební výsledky zpracovávají z podkladů okrskových
volebních komisí orgány Českého statistického
úřadu. Český statistický úřad spravuje internetové
stránky www.volby.cz, kde jsou uveřejňovány výsled-
ky průběžně tak, jak jsou předávány jednotlivými
okrskovými volebními komisemi sumarizačním
útvarům Českého statistického úřadu za jednotlivé
kraje, obce i za jednotlivé okrskové volební komise.
Výsledky voleb do zastupitelstva města Jablonec nad
Nisou vyhlásí MMJN zveřejněním zápisu o výsledku
voleb na úřední desce MMJN. Celkové výsledky voleb
do zastupitelstev obcí vyhlašuje Státní volební komi-
se sdělením ve Sbírce zákonů.

Soudní přezkoumání
Podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplat-
nost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se mů-
že domáhat ochrany u soudu (Krajský soud v Ústí
nad Labem – pobočka v Liberci) mimo jiné každá
osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku.
Návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlá-
šení výsledků voleb Státní volební komisí.

Informace
Za materiálně technické zabezpečení voleb ve městě
odpovídá tajemník magistrátu JUDr. Marek Řeháček.
Připomínky, podněty, návrhy můžete podávat na tele-
fonní číslo: 483 357 364 nebo e-mailovou adresu:
reichelova@mestojablonec.cz
Obecné informace k těmto volbám lze také získat
na internetových stránkách Ministerstva vnitra
www.mvcr.cz.

Rozmístění volebních místností 
v Jablonci nad Nisou
OVK Volební místnosti
1 Magistrát města, Mírové náměstí 19
2 Obchodní akademie, náměstí 15
3 Základní škola, Liberecká 26
4 Základní škola, Liberecká 31
5 Základní škola, ul. 5. května 76, vchod z ul. Sokolí
6 Základní škola, ul. 5. května 76, vchod z ul. Sokolí
7 Základní škola, ul. 5. května 76, vchod z ul. Sokolí
8 Základní škola, Liberecká 26
9 Základní škola, Liberecká 26
10 Základní škola, Liberecká 26
11 Gymnázium, Dr. Randy 13
12 Gymnázium, Dr. Randy 13
13 Gymnázium, Dr. Randy 13
14 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
15 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
16 Gymnázium, U Balvanu 16
17 Gymnázium, U Balvanu 16
18 Základní škola, Pasířská 72
19 Základní škola, Pasířská 72
20 Základní škola, Pasířská 72
21 Gymnázium, U Balvanu 16
22 Základní škola, Pivovarská 15
23 Základní škola, Pivovarská 15
24 Dům zvláštního určení pro seniory, Novoveská 5
25 Základní škola, Na Šumavě 43
26 Základní škola, Na Šumavě 43
27 Základní škola, Na Šumavě 43
28 Základní škola, Na Šumavě 43
29 Domov důchodců, Vítězslava Nezvala 87/14
30 Základní škola, Na Šumavě 43
31 Základní škola, Arbesova 30
32 Základní škola, Arbesova 30
33 Základní škola, Arbesova 30
34 Základní škola, Arbesova 30
35 Základní škola, Arbesova 30
36 Základní škola, Mozartova 24
37 Základní škola, Mozartova 24
38 Základní škola, Mozartova 24
39 Základní škola, Mozartova 24
40 Základní škola, Mozartova 24
41 Základní škola, Pod Vodárnou 10
42 Základní škola, Pod Vodárnou 10
43 Základní škola, Pod Vodárnou 10
44 Základní škola, Janáčkova 42
45 Základní škola, Janáčkova 42
46 Základní škola, Rychnovská 215
47 Základní škola, Rychnovská 215
48 Hasičská zbrojnice, Prosečská ul.
49 Tenisový klub, restaurace U Tenisu 214

JUDr. Marek Řeháček
tajemník MMJN

Volby do zastupitelstva města Jablonce nad Nisou
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■ Opravy a investice 
Rok 2010 ● ul. Podzimní, Lesní,
Horská, Raisova, OK Turnovská a To-
vární, uzel Smetanova – Kamenná,
BUS Horní nám. ● 19 875 000 ● ul.
Dalešická, Mechová, Pobřežní, Polní,
Saskova, Skelná, Pivovarská, 1. Máje,
Perlová, Vrchlického sady, Dolní
nám, propojení Budovatelů – Nová
Pasířská a Liberecká – Polní (IPRM)
● 4 963 000 ● ČD Raisova ● 10 779 000
● MŠ V. Nezvala, Dolní, Husova,
Uhelná, Střelecká ● 32 323 000 ● pla-
vecký bazén, hřiště Mšeno, turnike-
ty Střelnice ● 10 264 000 ● Ka-
menná 11, Rybářská 8 a 10; IPRM ●
12 119 000 ● kanalizace Za Hrází,
Letohradská, V Nivách, Želivského
● 21 648 000 ● Junior ● 2 450 000
● památník v Rýnovicích ● 2 898 000
● hřiště Polní, Hřbitovní, Zlatá
● 2 456 000 ●

Rok 2011 ● OK Turnovská, ul.
Pražská, Široká, Pasecký vrch, Nová
Lipanská ● 9 482 000 ● garáže
U Nisy, ul. Opletalova ● 1 429 000
● terminál MHD ● 3 440 000 ● in-
vestiční dotace DPMLJ, a. s. ● 2 900
000 ● MŠ – nemocnice ● 13 839 000
● IPRM ● 8 284 000 ● občerstvení
v nemocnici ● 9 763 000 ● IPRM –
OS Řetízková ● 1 209 000 ● archiv,
cyklostezky ● 4 192 000 ● ka-
nalizace ul. Kaštanová, Kokonín,
park Mšeno, ul. Stavbařů, Žitná,
Ladova, V Úvoze ● 7 639 000 ●

IPRM ● 5 189 000 ● 4 kamerové bo-
dy ● 4 643 000 ● okna radnice ●

2 442 000 ● sídlo MP ● 23 183 000 ●

Rok 2012 ● areál LIAZ, terminál
MHD, BUS u nádraží ČD, ul. Široká,
U Hřiště, Pasecký vrch ● 2 547 000 ●

ZŠ Liberecká ● 14 007 000 ● lehko-
atletická hala ● 1 248 000 ● demoli-
ce – Nad Mlýnem, Liberecká a Hor-
ní ● 2 160 000 ● archiv, skalní ma-
siv Liberecká ul., zábradlí – Nová
Pasířská, nemocnice ● 4 430 000 ●

Lesopark Žižkův vrch ● 16 005 000
● repase oken ● 2 164 000 ●

Rok 2013 ● ul. Ladova, Želivské-
ho, Pasecký vrch, U Hřiště, Pod Vo-
dárnou, BUS u nádraží ČD ●

8 712 000 ● ul. Podhorská, 5. květen,
chodník Želivského, OK Belgická ●

6 049 000 ● kanalizace Krkonošská,
Kaštanová, Nástrojářská, Arbesova
● 17 096 000 ● ZŠ Liberecká a Arbe-
sova ● 24 593 000 ● mamograf ●

393 000 ● archiv, posudek štoly, gene-
rel parkování, přípojky Dolní nám.,
věž radnice ● 5 324 000 ● vodovod
Prosečská, Vrkoslavická, IPRM, toa-
lety Vikýř ● 3 513 000 ● okna radni-
ce ● 2 504 000 ● parter ● 7 657 000 ●

Rok 2014 ● OK Belgická ● 6 530
000 ● IPRM ● 29 030 000 ● Pasecký
vrch, kanalizace Krkonošská ●

1 919 000 ● ul. Lesní ● 4 550 000 ●

BUS u nádraží ČD ● 1 541 000 ● ul.
Vrkoslavická ● 3 165 000 ● chodník
Želivského ● 3 512 000 ● tržnice
Ovocný trh ● 2 077 000 ● ul.
Kaštanová, Stavbařů, 9. května ●

1 260 000 ● ul. Revoluční ● 4 200 000
● MŠ Tichá – kanalizace, parter ●

10 884 000 ● ZŠ Arbesova a Li-
berecká ● 20 170 000 ● knihovna ●
1 755 000 ● kostel sv. Anny ● 2 550 000
● nemocnice ● 4 800 000 ●

Čtyři roky máte na zdejší radnici na starosti roz-
voj města. Na co jste se ve své práci zaměřil? 
Rozvoj města jsem dostal na starosti v době, kdy kri-
ze zasáhla už do všech oblastí, ale bylo těžké si to při-
pustit. Na stole ležely rozpracované projekty v řádech
desítek milionů korun. Lidé volali po obnově centra
města, poukazovali na nedostatečné parkovací plochy
nebo na chátrající objekty jako jsou bývalé lázně...
Stav městské pokladny a daňová prognóza ovšem jasně
říkaly, že je potřeba především stabilizovat finanční
situaci. Nezadlužovat se a zajistit chod města. Takže
žádné velkolepé investice nepřicházely v úvahu a já
se zaměřil na projekty co možná nejužitečnější
a s přínosem provozních úspor. Rozsáhlou rekon-
strukcí prošly dvě velké základní školy, na autobu-
sovém nádraží vznikl moderní terminál pro MHD,
obnovy se dočkalo také nejstarší jablonecké sídliště
Žižkův Vrch a momentálně řešíme okolí přehrady
včetně Slunečních lázní. Takže jsem i nadále hlavně
pro investice, které zlepší infrastrukturu, aby fungo-
vala doprava, školy, nemocnice a základní služby.

Důležité je získat peníze i z jiných zdrojů než je roz-
počet města. V minulých letech jsme získali půl mi-
liardy z různých fondů. Samozřejmě z toho pak ply-
nou náročné povinnosti, kterým je potřeba dostát. 

Jste Jablonečák. Vám není líto chátrajících míst,
na které se stále nedostávají peníze?
Mám k mnoha místům citové vazby. Momentálně se
v rámci cyklu 25 ro(c)ků bez opony podílím na pří-
pravě vzpomínkové výstavy Jablonec reálně socialis-
tický. Do rukou se mi dostaly fotografie, na kterých je
například novoveské koupaliště v plné sezóně nebo
tréninky v Srnčím dole. Sám jsem ta místa v plné slá-
vě zažil a jejich obnovení by bylo jako návrat do dět-
ství nebo mládí. Na druhou stranu celková kondice
města je mnohem lepší než před 25 lety. I z fotografií
je bídný stav budov patrný. Mám také osobní zkuše-

nost, protože jsem byl zaměstnancem tehdejšího „by-
ťáku“, v jakém zanedbání bytový fond byl. A co se tý-
če budoucnosti města, ta je v mladých rodinách a je
potřeba řešit jejich potřeby. Pokud např. dostanou na
výběr, jestli obnovit staré lázně nebo rekonstruovat
a rozšířit současný plavecký bazén, přikloní se k mo-
dernizaci bazénu. A já ve své pozici nemůžu rozhodo-
vat jen srdcem, ale především podle toho, komu bude
investice sloužit a jak náročný bude provoz. Dělám
mnoho nepopulárních rozhodnutí, ale to k mé sou-
časné práci patří.

Zmínil jste stinnou stránku své práce. Co vás nao-
pak dokáže povzbudit?
Samozřejmě děti, a to nejen v soukromém životě, ale
právě i v práci. V minulém volebním období jsem se
hodně věnoval prorodinné politice a do dneška mě tě-
ší tvoření s nejmenšími v soutěži Malujeme se skřít-
kem Pastelkou. A přiznám se, že investice týkající se
dětí mám na prvním místě. 

(rs)

Petr Vobořil 
Nepopulární rozhodnutí k mé práci patří

■ Náměstek primátora pro rozvoj

Náměstek primátora statutárního města Jablonec nad Nisou pro rozvoj. V letech 2006–2010
vedl jako místostarosta školství, kulturu, sport, zdravotnictví a sociální sféru. Po dokončení
SPŠ stavební v Hradci Králové působil do roku 1990 ve stavebnictví. Do povědomí vešel
kulturním časopisem Jizerská kóta, který začal vydávat v roce 1996. Později vydával hlavně
knížky pro děti. Od roku 1997 má vlastní hudební pořad Rocková horečka v Klubu Na Rampě.
Závodil za TJ LIAZ a Duklu Bánská Bystrica – jeho specializací byl skok o tyči. Je rodilý
Jablonečák. Má dvě dcery a tři syny.

„Co se týče budoucnosti města, ta je v mladých rodinách a je potřeba řešit jejich potřeby. A přiznám se, že investice týkající se dětí mám
na prvním místě,“ říká v rozhovoru náměstek pro rozvoj Petr Vobořil.
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■ Stručně
Dar Bramberku
Dar ve výši 150 tisíc korun dosta-
ne od Jablonce město Lučany nad
Nisou. Poslouží jako splátka za
koupi rozhledny Bramberk. 

„Rozhledna Bramberk je oblí-
beným výletním místem. Když
Lučany dostaly odvahu rozhlednu
koupit, měli bychom je podpořit,“
říká primátor Petr Beitl. 

Lučany rozhlednu odkoupily
v dražbě v dubnu za 2,5 mil. Kč,
což byl trojnásobek vyvolávací ce-
ny. Koupi může podpořit každý:
80039-963239399/0800. 

Občanství a PRO MERITIS
Cenu města PRO MERITIS in me-
moriam získá Václav Poláček za
rozvoj sportu ve městě a čestným
občanem města se stane Zdeněk
Neruda. Obě ceny budou předány
na Novoročním koncertě v měst-
ském divadle.

Václava Poláčka nominoval atle-
tický oddíl TJ LIAZ, nominaci Zdeň-
ka Nerudy za jeho celoživotní po-
stoje a názory, které jsou vzorem
pro mladší generaci, podal primá-
tor Petr Beitl.

Účast na jednáních
Stoprocentní účastí na jednáních
zastupitelstva v průběhu volební-
ho období 2010–2014 se mohou
chlubit čtyři ze zastupitelů – Jana
Hamplová (Domov), Martin Ro-
maňák (ODS), Miloš Vele (ODS)
a Petr Vobořil (Domov). Nejnižší
účast má Pavel Žur (VV), který byl
pouze na 25 z celkových 44 jed-
nání. 

V červnu 2011 se zastupitelské-
ho postu vzdala Ivana Weberová
(ODS), která svou rezignaci odů-
vodnila častou kolizí termínů jed-
nání jabloneckého zastupitelstva
a poslanecké sněmovny. Její místo
zaujal Martin Romaňák.

Statutární město Jablonec nad
Nisou má třicetičlenné zastupitel-
stvo, které se schází ročně na de-
set řádných jednání – jedno mě-
síčně vyjma prázdnin. V případě
nutnosti může primátor svolat mi-
mořádné jednání. V tomto voleb-
ním období se tak stalo čtyřikrát,
po dvou v roce 2012 a 2013. Čle-
nové ZM jsou povinni se zúčastnit
každého jednání, případnou ne-
účast musí omluvit a zdůvodnit
primátorovi. 

Veřejné materiály 
Od října budou na webových
stránkách ještě před zasedáním
zastupitelů zveřejněné předkláda-
né materiály. Požadavek na jejich
zveřejňování zazněl v červnu,
materiál pro usnesení byl připra-
vený na září, kdy jej zastupitelé
schválili.

Materiály budou zveřejněné tý-
den před zasedáním zastupitel-
stva, aby se s nimi občané mohli
včas seznámit. Stejně tak budou
nově zveřejňované zápisy z jedná-
ní výborů, vždy však s ohledem
na ochranu osobních údajů.

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Převis příjmů činí 79 milionů korun
Pololetní zpráva o plnění rozpočtu 2014 konstatuje
dobré hospodaření. Převis příjmů nad výdaji činí
79 milionů a výnos z obchodů s cennými papíry je
1,6 milionu korun.

Celkové příjmy města za toto období dosahují výše
409,1 mil. Kč a celkové výdaje se pohybují ve výši 330 mi-
lionů. Převis příjmů nad výdaji činí 79,1 mil. Kč. Čer-
pání výdajů odpovídá předem schválenému plánu,
jejich celkové plnění za I. pololetí činí 34,3 %. 

Do konce června město vlastnilo cenné papíry za
83,9 milionu korun. Z 15 % se jednalo o dluhopisy
a z 85 % o instrumenty peněžního trhu. „Výnos z cen-
ných papírů za I. pololetí roku 2014 představuje částku
1,6 milionu korun, což činí v absolutním procentním
vyjádření 3,09 % a v ročním 6,18 % p. a.,“ říká náměs-
tek Miloš Vele. 

Dluhová amnestie 
Město promine dlužníkům na nájemném v měst-
ských bytech nesplacené úroky nebo poplatky
z prodlení, pokud základní dluh uhradí do 31. břez-
na 2015 a písemně požádají o prominutí dluhu
úroků či poplatků z prodlení do 30. 6. 2015. Na ná-
jemném městu dluží 658 lidí.

Dluhová amnestie se týká dlužníků na nájemném,
službách nebo bezdůvodném obohacení a vztahuje se
na prominutí poplatků a úroků z prodlení, případně
smluvních úroků vzniklých z nesplacených závazků
nájemného a z poskytovaných služeb spojených s uží-
váním bytů ve vlastnictví města. Cílem je motivovat
dlužníka k úhradě základního dluhu a k pravidelným
platbám. 

„Dluhovou amnestií dáváme rovnou příležitost li-
dem, kteří se snaží své dluhy splácet, aby se dostali
z existenčních potíží,“ vysvětluje primátor Petr Beitl
a dodává: „Druhým aspektem je, že se město dostane
alespoň k části svých pohledávek.“ 

Přesné znění zásad prominutí dluhů je na webu
města a na odděleních správy bytových domů či od-
dělení právním a veřejných zakázek. Formulář žádos-
ti o prominutí dluhu bude k dispozici na oddělení
správy bytových domů a na webu od 1. 10. 2014.

Bývalá dětská nemocnice patří dál městu
O prodeji bývalé dětské nemocnice v Bezručově
ulici za více jak 10 milionů korun jednal Jablonec
s pražskou společností Senior Holding, s. r. o. Ta
nechtěla akceptovat návrhy města a přerušila jed-
nání.

Budovu v Bezručově ulici město už jednou prodalo,
a to společnosti Jardin property, a. s., která ji chtěla
přestavět na bydlení hotelového typu pro seniory.
Nestalo se tak, proto v květnu 2011 zastupitelé schvá-

lili výkup za 10,7 mil. Kč. O dva roky později proběhlo
neúspěšně další jednání o prodeji. Letos v květnu radní
schválili nový záměr prodeje. Přihlásili se dva kupci,
z nichž jeden se zajímal jen o pronájem. „S pražskou
společností Senior Holding, s.r.o., která tu plánovala
bydlení pro seniory s kapacitou 108 lůžek, město za-
hájilo jednání,“ říká náměstkyně Soňa Paukrtová. Obě
strany se na prodeji nakonec neshodly.

Prodeje bytů přinesly téměř 102 miliony
Zastupitelé schválili prodej posledních městských by-
tů nabídnutých v listopadu 2012. Prodeje 312 bytů
ve 14 městských domech vynesly téměř 102 milio-
ny korun, které se využívají pro správu městského
majetku. 

Jako poslední se prodávají bytové domy Na Vršku 16
a Palackého 40 a 42, kde bylo těžké dosáhnout shody
mezi nájemníky. Zastupitelé v únoru rozhodli o vý-
jimce z metodiky, jež umožnila, aby s nabídkou prode-
je objektu formou družstva souhlasilo 45 % oprávně-
ných nájemců oproti původním 60 %. Bytové družstvo
Na Vršku 16 tak odkoupí objekt za 18,8 milionu korun
a Bytové družstvo Palackého 40, 42 uhradí za bytové
domy celkem 14,8 milionu korun. 

Jednotlivá družstva kupovala bytové domy za od-
hadní cenu násobenou koeficientem 0,5. Zároveň za-
stupitelé schválili prodej šesti objektů v celkové výši
13,9 milionu korun. 

Jablonec má schválenou aktualizaci 
strategického plánu
Zastupitelé schválili Aktualizaci Strategického plá-
nu města Jablonec nad Nisou 2014–2020, kterou od
dubna připravoval odbor územního a hospodář-
ského rozvoje a zpracovala jej společnost ARR –
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. 

Na přípravě dokumentu pracovalo sedm skupin
v čele se svými garanty. „V dubnu vznikla analytická
část, v květnu skupiny projednaly návrh dlouhodobé
strategie rozvoje města do roku 2020. V červnu pra-
covní skupiny shromažďovaly a projednávaly kon-
krétní projekty vycházející z návrhové části a začaly
sestavovat akční plán,“ popisuje náměstek primátora
Petr Vobořil s tím, že následovalo zapracování námě-
tů a připomínek do dokumentu, jehož pracovní verzi
(pouze analytickou a návrhovou část) schválili zastupi-
telé v červnu, a poté byl měsíc zveřejněn na webu. „V té
době měla veřejnost možnost jej připomínkovat a zasílat
náměty i projektové fiše,“ doplňuje náměstek Vobořil. 

Na konci srpna projednala koordinační skupina za-
slané připomínky a odsouhlasila jejich vypořádání.
„Stanovila priority jednotlivých projektů a vytvořila
návrh akčního plánu na období 2014–2016,“ uzavřel
náměstek Vobořil. 

Foto Petr Vitvar
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 10. /středa/
17.30 /R/ LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY
18.00 /J/ FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ
20.00 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
20.00 /J/ RANHOJIČ

2. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ VÝCHOZÍ BOD
17.30 /J/ MÍSTA
20.00 /R/ ZMIZELÁ
20.00 /J/ 2001: VESMÍRNÁ ODYSSEA

3. 10. /pátek/
17.30 /R/ ZŮSTAŇ SE MNOU
17.30 /J/ LÁSKA NA KARI
20.00 /R/ ZMIZELÁ
20.00 /J/ STOLETÍ MIROSLAVA

ZIKMUNDA

4. 10. /sobota/
15.00 /R/ 7 TRPASLÍKŮ (3D/D) /RP/
15.30 /J/ TŘI BRATŘI
17.30 /R/ FAKJŮ PANE UČITELI
18.00 /J/ DK – Den architektury
20.00 /R/ ZMIZELÁ
20.00 /J/ PULP FICTION: 

HISTORKY Z PODSVĚTÍ

5. 10. /neděle/
15.00 /R/ 7 TRPASLÍKŮ (2D/D) /RP/
15.00 /J/ POŠŤÁK PAT /RP/
17.30 /R/ FAKJŮ PANE UČITELI
17.30 /J/ STOLETÍ MIROSLAVA

ZIKMUNDA
20.00 /R/ ZMIZELÁ
20.00 /J/ LÁSKA NA KARI

6. 10. /pondělí/
17.30 /R/ SIN CITY: ŽENSKÁ, PRO

KTEROU BYCH VRAŽDIL
(2D/T)

17.30 /J/ MÍSTA
20.00 /R/ FAKJŮ PANE UČITELI
20.00 /J/ NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ

7. 10. /úterý/
17.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I.

– REŽISÉRSKÁ VERZE
17.30 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
20.00 /R/ ZMIZELÁ
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST II.

– REŽISÉRSKÁ VERZE

8. 10. /středa/
17.30 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
18.00 /J/ FÍZLOVÉ, HAJZLOVÉ
20.00 /R/ ZMIZELÁ
20.00 /J/ ZÁZRAKY

9. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
17.30 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
20.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20.00 /J/ ČTYŘIKRÁT /B2C/

10. 10. /pátek/
17.30 /R/ VÝCHOZÍ BOD
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI
20.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20.00 /J/ NICK CAVE: 20 000 DNÍ

NA ZEMI

11. 10. /sobota/
13.30 /R/ DŮM KOUZEL (2D/D) /RP/
15.00 /J/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE

NA PRÁZDNINÁCH
16.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI
18.45 /R/ MACBETH

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ DIVOKÉ HISTORKY

12. 10. /neděle/
13.00 /J/ TVOŘÍK
15.00 /R/ DŮM KOUZEL (3D/D) /RP/
15.00 /J/ TVOŘÍK – JUSTIN: JAK

SE STÁT RYTÍŘEM
17.30 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI
20.00 /R/ ZMIZELÁ
20.00 /J/ NICK CAVE: 20 000 DNÍ

NA ZEMI

13. 10. /pondělí/
17.30 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
17.30 /J/ STOLETÍ MIROSLAVA

ZIKMUNDA
20.00 /R/ ANNABELLE
20.00 /J/ DIVOKÉ HISTORKY

14. 10. /úterý/
17.30 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
17.30 /J/ NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
20.00 /R/ ANNABELLE
20.00 /J/ NICK CAVE: 20 000 DNÍ

NA ZEMI

15. 10. /středa/
10.00 /J/ MIMIkino – LÁSKA NA KARI
15.00 /R/ LEPŠÍ TEĎ NEŽ NIKDY

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ ANNABELLE
17.30 /J/ STOLETÝ STAŘÍK, KTERÝ

VYLEZL Z OKNA A ZMIZEL
20.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20.00 /J/ iSHORTS – ZKRÁTKA AKCE

16. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ DRÁKULA: NEZNÁMÁ

LEGENDA
17.30 /J/ STOLETÍ MIROSLAVA

ZIKMUNDA
20.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20.00 /J/ FREE RANGE – BALADA

O PŘIJETÍ SVĚTA /B2C/

17. 10. /pátek/
17.30 /R/ DRÁKULA: NEZNÁMÁ

LEGENDA
17.30 /J/ ZÁZRAKY
20.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20.00 /J/ DIVOKÉ HISTORKY

18. 10. /sobota/
13.30 /R/ 7 TRPASLÍKŮ (3D/D) /RP/
15.00 /J/ TŘI BRATŘI /RP/
16.00 /R/ DRÁKULA: NEZNÁMÁ

LEGENDA
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI
18.45 /R/ FIGAROVA SVATBA

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ ZMIZELÁ

19. 10. /neděle/
14.00 /R/ DŮM KOUZEL (3D/D) /RP/
16.30 /R/ MANON

Přímý přenos Královského
baletu Londýn

16.30 /J/ BIJÁSEK – OMALOVÁNKY
18.00 /J/ V TICHU 

/současný slovenský film/
20.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20.00 /J/ DIVOKÉ HISTORKY

20. 10. /pondělí/
17.30 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
17.30 /J/ LÁSKA NA KARI
20.00 /R/ DRÁKULA: NEZNÁMÁ

LEGENDA
20.00 /J/ NICK CAVE: 20 000 DNÍ

NA ZEMI

21. 10. /úterý/
10.00 /R/ MAGICKÝ HLAS REBELKY

Projekce (nejen) pro seniory
17.00 /J/ IDA
17.30 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
19.00 /J/ INTIMITY + delegace tvůrců
20.00 /R/ DRÁKULA: NEZNÁMÁ

LEGENDA

22. 10. /středa/
17.30 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
17.30 /J/ KNĚZOVY DĚTI
20.00 /R/ BJÖRK: BIOPHILIA LIVE

Záznam koncertu z Londýna
20.00 /J/ DIVOKÉ HISTORKY

23. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ DRÁKULA: NEZNÁMÁ

LEGENDA
17.30 /J/ NEJHLEDANĚJŠÍ MUŽ
20.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20.00 /J/ KMEN /B2C/

24. 10. /pátek/
17.30 /R/ ŠKATULÁCI (2D/D) /RP/
17.30 /J/ INTIMITY
20.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20.00 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?

25. 10. /sobota/
14.45 /R/ ČESKÁ FILHARMONIE

ŽIVĚ: Z NOVÉHO SVĚTA
Přímý přenos z Rudolfina

15.00 /J/ TŘI BRATŘI /RP/
17.30 /J/ INTIMITY
19.00 /R/ MARATON – PÁN PRSTENŮ

Maraton všech tří částí:
Společenstvo Prstenu,
Dvě věže, Návrat krále

20.00 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?

26. 10. /neděle/
14.30 /R/ ROZDÁVÁME FILMOVÉ

PLAKÁTY V KINĚ RADNICE!
Více na WWW.KINAJABLONEC.CZ
15.00 /R/ ŠKATULÁCI (3D/D) /RP/
16.00 /J/ POŠŤÁK PAT /RP/
17.30 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
18.00 /J/ FELVIDÉK – HORNÁ ZEM

/současný slovenský film/
20.00 /R/ SOUDCE
20.00 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?

27. 10. /pondělí/
15.00 /R/ 7 TRPASLÍKŮ (2D/D) /RP/
17.30 /R/ LABYRINT: ÚTĚK
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI
20.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
20.00 /J/ ZMIZELÁ

28. 10. /úterý/
15.00 /R/ ŠKATULÁCI (2D/D) /RP/
17.30 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
17.30 /J/ STOLETÍ MIROSLAVA

ZIKMUNDA
20.00 /R/ DRÁKULA: NEZNÁMÁ

LEGENDA
20.00 /J/ MÍSTA

29. 10. /středa/
15.00 /R/ DŮM KOUZEL (2D/D) /RP/
17.30 /R/ DRÁKULA: NEZNÁMÁ

LEGENDA
17.30 /J/ DIVOKÉ HISTORKY
20.00 /R/ SOUDCE
20.00 /J/ NASLEPO – Tajné 

dramaturgické překvapení!

30. 10. /čtvrtek/
17.00 /J/ MAGICKÝ HLAS REBELKY
17.30 /R/ FALEŠNÍ POLDOVÉ
19.00 /J/ ZIMNÍ SPÁNEK /B2C/
20.00 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE

31. 10. /pátek/
17.30 /R/ FALEŠNÍ POLDOVÉ
17.30 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?
20.00 /R/ MEZI NÁHROBNÍMI

KAMENY
20.00 /J/ iSHORTS – MONSTER

CABARET vol. 2

1. 11. /sobota/
15.00 /R/ ŠKATULÁCI (3D/D) /RP/
15.00 /J/ POŠŤÁK PAT /RP/
17.30 /R/ FALEŠNÍ POLDOVÉ
17.30 /J/ CO JSME KOMU UDĚLALI?
20.00 /R/ MEZI NÁHROBNÍMI

KAMENY
20.00 /J/ MAPY KE HVĚZDÁM

2. 11. /neděle/
15.00 /R/ WINX CLUB (2D/D) /RP/
16.00 /J/ BIJÁSEK – TŘI LOUPEŽNÍCI
17.30 /R/ ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
17.30 /J/ DĚTI /současný slovenský film/
20.00 /R/ MEZI NÁHROBNÍMI

KAMENY
20.00 /J/ MAPY KE HVĚZDÁM

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
B2C = unikátní přehlídka filmů
z Berlinale, Benátek a Cannes
MIMIkino = projekce pro maminky
s dětmi za tlumeného osvětlení, vstup
možný i s kočárkem!
SOUČASNÝ SLOVENSKÝ FILM =
putovní přehlídka nejúspěšnějších
současných slovenských filmů
TVOŘÍK = kreativní dílničky pro děti
před projekcí dětského filmu

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

6. 10. /pondělí/ 17.00 hodin
POLSKÁ KREV
Dárek seniorům. Procházka slavnou
operetou Oskara Nedbala
Režie a průvodní slovo: Zbyněk Brabec.
Účinkují: M. Kalvoda/M. Pavlíček, 
M. Hitnausová/M. Sírová a další.

8. 10. /středa/ 19.00 hodin
POCTA EDVARDU MUNCHOVI
Účinkují: Václav Kocum – obrazy,
Luboš Blafka – klavír, Karel Jiroš 
– kytara, Milan Brož – průvodní slovo.
Pořad k 70. výročí úmrtí malíře
Edvarda Muncha. 

9. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
MNOHO POVYKU PRO NIC
Divadlo v Dlouhé. 
Hrají: M. Táborský/M. Hanuš,
J. Vondráček, T. Turek, a další.
Nadčasová hra, skupina DS.

10. 10. /pátek/ 19.00 hodin
DÁMA S CIGARETOU
Zlatka Bartošková a Karel Voříšek.
Večer šansonů, básní a povídání o životě.

15. 10. /středa/ 19.00 hodin
KVARTETO MARTINŮ
Vilém Veverka – hoboj, Lubomír Havlák,
Libor Kaňka – housle, Jitka Vlašánková
– violoncello, Zbyněk Paďourek – viola.

Mnoho povyku pro nic

9. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin – Městské divadlo
Helena Dvořáková a Marek Němec v hlavních rolích jedné z vrcholných
Shakespearových komedií, která stále láká divadelníky i diváky. Mnoho-
krát předtím zpracovaný příběh o dívce, kterou její nápadník pro zlou
pomluvu zavrhne, rozšířil dramatik o svébytné pásmo ironických milen-
ců Benedika a Beatricie a absurdně groteskní pásmo přihlouplých stráž-
níků, díky nimž paradoxně příběh dospěje k šťastnému rozuzlení.
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Společný koncert hobojisty Viléma
Veverky a souboru Kvarteto Martinů.
Skupina H. 

16. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
MARILYN
Radek Balaš - Ondřej Brousek
Klicperovo divadlo H. Králové. 
Hrají a zpívají: K. Sedlárová, F. Staněk
a další. Muzikál o životních peripetiích
Normy Jean, proslulé Marilyn Monroe.
Skupina DA.

18. 10. /sobota/ 17.00 hodin
SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI
XII. ročník. Na jevišti se společně
představí handicapovaní i zdraví umělci.

19. 10. /neděle/ 15.00 hodin
MYŠIČKO, MYŠ, POJĎ KE MNĚ BLÍŽ…
Divadlo rozmanitostí Most. 
Hrají: K. Čondlová, P. Čulík a A. Klepáč.
Pohádková inscenace, skupina RD.

21. 10. /úterý/ 15.00 hodin
PODZIMNÍ FANTAZIE 2014
XIII. ročník nesoutěžní přehlídky
neprofesionálních tanečních souborů. 

24.-27. 10.
TANEC, TANEC 2014
XXVIII. celostátní přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých. 
Akci pořádá Nipos Artama Praha,
Taneční a pohybové studio Magdaléna
Rychnov ve spolupráci s Městským
divadlem Jablonec n. N., Eurocentrem
Jablonec n. N. za finanční podpory MK
ČR, KÚ Libereckého kraje, pod záštitou
statutárního města Jablonec n. N. 

25. 10. /sobota/ 19.00 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Nejlepší choreografie amatérských
tanečních souborů. 

26. 10. /neděle/ 19.00 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Nejlepší choreografie amatérských
tanečních souborů.

27. 10. /pondělí/ 13.00 hodin
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ
NOMINACÍ A CENY MĚSTA TANCE
Předprodej na přehlídkové večery
od 13. 10., vstupné na jeden večer 100 Kč,
při zakoupení vstupenky na tři
představení cena 200 Kč

29. 10. /středa/ 19.00 hodin
LENKA FILIPOVÁ
v pořadu Concertino 2014, doprovod
Jindřich Koníř – klávesy, Sean Barry –
keltská harfa. 

30. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin 
JEŠTĚRKA NA SLUNCI
Divadlo v Řeznické
Režie: Jana Kališová. Hrají: Hana
Maciuchová a Jaroslav Satoranský.
Komorní hra. Skupina ND. 

31. 10. /pátek/ 19.00 hodin
VÁLKA ROSEOVÝCH
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Hrají: M. Dlouhý, H. Lapčíková a další.
Barbara a Jonathan Roseovi, skupina DB.

Prodej vstupenek v pokladně divadla
nebo prostřednictvím
www.evstupenka.cz, www.ticketon.cz 

VÝSTAVY
13. 9.–29. 10.
NE RUKA, TO DUŠE MALUJE
PETR ŠRÁMEK
(umělec malující nohama)

31. 10.–30. 11.
CESTOVÁNÍ ZA SVÍTÁNÍ
TOMÁŠ VALÍK (herec)
Černobílé fotografie židovských hřbitovů.
Vernisáž v pátek 31. 10. od 17.00 hodin.
Výstavy 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.

13. 9.–31. 10.
KŘÍŽOVÉ CESTY V JIZERSKÝCH
HORÁCH
Expozice nejstarších křížových cest
v Jizerských horách. Součástí výstavy
jsou historické materiály – pohledové
mapy a fotografie, které nám pomohou
porovnat jejich současný stav.

14. 10. /úterý/ 17.00 hodin 
RELIKVIÁŘ SV. MAURA A KOVOVÁ
SOCHA MERKURA 
Popis různých řemeslných technik při
odborné restaurátorské práci s kovy
nám přednese ak. sochař Vladimír
Komňacký.

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

Do 31. 10.
JOSEF FÜHRICH
/1800 Chrastava–1876 Vídeň/ 
a náboženská malba na Jablonecku.
Výstava navazuje na letošní monogra-
fickou 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 infor-
mačním 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.

7. 10.–17. 11.
JABLONEC REÁLNĚ 
SOCIALISTICKÝ
Výstava s podtitulem „Staré zlaté časy?“
Vernisáž v úterý 7. 10. od 17.00 hodin.
Více na 17. straně. 

17. 10. /pátek/ 19.00 hodin
THE PLASTIC PEOPLE 
OF THE UNIVERSE
Koncert legendární undergroundové
kapely v rámci série „25 rocků 
bez opony“, www. 25 ro©ku.cz

■ Ekocentrum
www.jablonec.com
Budova Eurocentra, pavilon S1

10. 10. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
VELETRH AMOS 2014 
Doprovodný program. Nový ekoprogram
s tématem písek. Děti se vydají na
vědeckou expedici po stopách písku
a využijí jej pro vlastní výtvarnou tvorbu. 

17. 10. /pátek/ 9.00–17.00 hodin 
DEN STROMŮ 
Lesopark Žižkův vrch. 
Aktivity: poznávání dřevin, Keltský
stromový kalendář, stromové puzzle,
práce se dřevem, výtvarné techniky.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

■ Eurocentrum
29. 9.–5. 10. /pondělí–neděle/
TÝDEN SENIORŮ
14. ročník, pořádá statutární město
Jablonec n. N. při příležitosti
Mezinárodního dne seniorů.

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

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

5. 10. /neděle/ 14.00 hodin
JIŘÍ ŠKVÁRA & SEMILSKÁ 11
Odpoledne s dechovým orchestrem,
velký sál, vstupné 20 Kč.

30. 9.–5. 10. /úterý–neděle/ 
10.00–16.00 hodin
ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH DĚDEČKŮ
A BABIČEK
Výstava, slavnostní zahájení: 
30. 9. v 10.00 hodin, malý sál, zdarma.
Pořádá statutární město Jablonec n. N.
u příležitosti Mezinárodního dne seniorů.

4. 10. /sobota/ 17.00 hodin
LEOŠ ŠIMÁNEK: 
ALJAŠKA – POBŘEŽÍ PACIFIKU
Na člunech panenskou přírodou
Severní Ameriky, velkoplošná
panoramatická live diashow se sedmi
projektory.

10. 10. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
AMOS 2014
Burza zaměřená na prezentaci škol,
vzdělávacích zařízení, partnerství
v oblasti trhu práce i pro osoby se
zdravotním znevýhodněním, bohatý
doprovodný program, 
více na straně 4.

17. 10. /pátek/ 20.00 hodin
LENKA DUSILOVÁ 
& BAROMANTIKA
Skupina charismatické zpěvačky před-
staví materiál z alba, které právě vzniká.

19. 10. /neděle/ 14.00 hodin
JAVORKA
Tradiční taneční odpoledne
s dechovým orchestrem pro seniory. 

22. 10. /středa/ 9.00 a 10.30 hodin
DÍVADLO: AFRICKÁ POHÁDKA
Premiéra pražského divadla. 
Loutková pohádka pro dětí od tří let.

24. 10. /pátek/ 20.00 hodin
J.A.R.: 25 LET

1. 11. /sobota/ 20.00 hodin
2. BENEFIČNÍ PLES ČESKÉHO
ČERVENÉHO KŘÍŽE
Moderuje: Jan Čenský a Petr Salava,
hraje skupina Sky Way. Akci pod
záštitou hejtmana Libereckého kraje
Martina Půty, senátora Parlamentu ČR
Jaroslava Zemana a firmy DETOA
pořádá ČČK Jablonec nad Nisou.

VÝSTAVY
Do 3. 11. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
FOTOKLUB KONTAKT: ČESKÝ RÁJ
Fotografický klub a jeho polští
přispěvatelé mapují Český ráj.

3. 11. 2014–5. 1. 2015 /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
PAŘÍŽ
Výstava fotografií známého jabloneckého
fotografa Martina Koubka
Vernisáž: pondělí 3. 11. v 17.00 hodin.

13. 10.–1. 11. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
VÝSTAVA ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE
Ke 150. výročí podpisu Mezinárodních
ženevských smluv. 
Pořádá ČČK Jablonec nad Nisou.

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 484 846 353
www.knihovna.mestojablonec.cz

6. 10.–10. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
18. ročník Týdne knihoven s mottem
„Muzea a Velká válka aneb 100 let od
vypuknutí 1. světové války.“ 

6. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
ROK ČESKÉ HUDBY 
– KLASICISMUS II
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

7. 10. /úterý/ 14.00 hodin
GRAND CANYON
Pravidelné promítání.

7. 10. /úterý/ 17.00 hodin
PRAMENY A STUDÁNKY 
V PODJEŠTĚDÍ
Svoji novou knihu představí geolog
a spisovatel Dominik Rubáš.

8. 10. /středa/ 
PRVOREGISTRACE ZDARMA
S DÁRKEM
Pro nové čtenáře půlroční registrace
zdarma i s malým dárkem.

8. 10. /středa/ 17.00 hodin
PUTOVÁNÍ OSTROVEM SRÍ LANKA
Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarta
vypráví o cestách.

9. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MUZEA A VELKÁ VÁLKA 
ANEB 100 LET OD VYPUKNUTÍ 
1. SVĚTOVÉ VÁLKY
Přednáška Lubora Laciny, kurátora
sbírkových fondů Svč. muzea v Liberci.

14. a 29. 10. /úterý a středa/ 14.00 hodin
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 
TŘETÍHO VĚKU
Téma: Etika jako východisko z krize
společnosti.

The Plastic People of the Universe

17. 10. /pátek/ 19.00 hodin – kostel sv. Anny
The Plastic People of the Universe (PPU) je pražská rocková kapela,
která patřila mezi hlavní protagonisty československého hnutí un-
dergroundu v letech 1968 až 1988 a inspirovala vznik mnoha dalších
undergroundových kapel. 
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■ Městská 
knihovna
14. 10. /úterý/ 17.00 hodin
VESMÍR NA ZEMI 
Astronomické okénko Martina Gembece.

21. 10. /úterý/ 17.00 hodin 
INTERIÉRY HRADŮ A ZÁMKŮ
Beseda s Petrem Weissem
a Vladimírem Tréglem.

30. 10. /čtvrtek/ od 17 hodin
BÍLÉ KARPATY
Krásy naší přírody bude prezentovat
slovem i fotografiemi Jaroslava Fojtíková.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
8. 10. /středa/
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

7.–10. 10. /úterý–pátek/
KOLO ŠTĚSTÍ
Soutěže pro registrované čtenáře. 

7.–10. 10. /úterý–pátek/
TEMATICKÁ VÝSTAVKA
Za kulturou nejen do knihovny 
aneb Objevujeme krásu prken, 
která znamenají svět. 

STUDOVNA A ČÍTÁRNA
KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih za korunu.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
ČLOVĚK SNÁZE POZNÁ VESMÍR
NEŽ SVÉHO SOUSEDA 
(E. M. Remarque)
Soutěž je vyhlášena k Týdnu knihoven,
14. ročník. Pro žáky I. a II. stupně ZŠ,
studenty SŠ a odborných učilišť.
Pohádky, básničky, úvahy, povídky atd.
Uzávěrka v pátek 14. listopadu 2014
Informace D. Foltýnová.

VÝSTAVY
SKRYTÝ POHLED
Fotografie Denisy Albaniové.

STARÁ RADNICE
Výstava k 145. výročí postavení budovy
staré radnice, na chodbě k multi-
mediálnímu oddělení.

Pokračujeme v luštitelských soutěží
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

3.–4. 10. /pátek–sobota/18.00–10.00 hodin
PYŽAMOVÝ VEČÍREK PRO HOLKY
Akce přes noc pro holky od 5 let. Cena
200 Kč, informace A. Tauchmanová.

4. 10. /sobota/ 9.30–12.00 hodin
VÝLET DO ÚTULKU DÁŠENKA
Sraz u DDM Vikýř, akce se koná
ke Dni zvířat, informace A. Francová.

6. 10. /pondělí/ 13.00–17.30 hodin
DEN ZVÍŘAT VE VIKÝŘI
Tradiční akce o zvířátkách vhodná 
pro celé rodiny, ale i školní družiny,
informace A. Francová.

9. 10. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
TVOŘENÍ PRO ZDRAVÉ MLSÁNÍ
Odpolední zeleninová dílnička 
– výroba pickles – kvašené zeleniny,
informace A. Francová.

10.–11. 10. /pátek–sobota/ 
16.00–9.00 hodin
NOČNÍ HRA PO JABLONECKU
Noční hra po okolí Jablonce
s přespáním ve Vikýři. Cena 100 Kč,
informace A. Tauchmanová.

11. 10. /sobota/ 10.00–13.00 hodin
ŠMOULOVANÁ
Šmoulování ve Vikýři, pro děti do 10 let
za doprovodu rodičů. Cena 40 Kč/dítě,
informace A. Tauchmanová.

11. 10. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce se koná ve spolupráci
se Sport Jablonec, s. r. o., a HC Vlci
Jablonec, děti mají vstup zdarma,
dospělí 40 Kč, informace P. Dostál.

16. 10. /čtvrtek/ 15.00–17.00. hodin
TANEČNÍ PRO HANDICAPOVANÉ
Pokračovací lekce tanečních pro
handicapované. Akce za finanční
podpory Nadace EURONISA, 
informace I. Literová.

19. 10. /neděle/ 15.00–17.00. hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Zábava pro děti od 1 roku, 
cena 20 Kč/dítě, rodič zdarma, 
informace A. Tauchmanová.

23. 10. /čtvrtek/ 16.30–18.00 hodin
DÝŇOHRANÍ
Podzimní kreativní dílnička, cena 50 Kč/
dítě+dýně, informace A. Tauchmanová.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY
24.–28. 10. /pátek–úterý/
RODINNÝ POBYT
Podzimní prázdniny pro rodiny s dětmi
v Bílém potoce. Rodinný pobyt,
informace M. Šípková.
24.–29. 10. /pátek-středa/
HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Pobytové hudební dovádění
v Rokytnici nad Jizerou, soustředění
dětí přihlášených na hudební zájmové
vzdělávání, informace S. Příhonská.
27. 10. /pondělí/ 8.30–15.00 hodin
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
Prázdninový den plný modelářství.
Cena 250 Kč/den/dítě. 
Informace P. Dostál.
29. 10. /středa/ 8.00–15.00 hodin
DEN PRO HANDICAPOVANÉ
Prázdninová akce s výletem, 
muzikou a hrami, cena 250 Kč, 
informace I. Literová.
29. 10. /středa/ 8.00 hodin
NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
V PRAZE
Autobusový zájezd pro všechny kluky
i holky školou povinné, v případě
volných míst i pro dospělé, informace
P. Dostál.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
7.–28. 10. 
FIKTIVNÍ PROSTOR & PASTI
Zuzana Hromadová & Jan Heger, kresby,
grafika, digitální fotografie, objekty.
Vernisáž v úterý 7. 10. v 17.00 hodin.

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

STÁLÉ EXPOZICE 
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.

28. 10. /úterý/ 13.00–17.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ
Slavnostní zakončení Mezinárodního
trienále skla a bižuterie JABLONEC
2014 spojené s doprovodným
kulturním programem. 
Vstup do objektů muzea zdarma.

MUZEJNÍ PROGRAM
25. 10. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
Podzimní bižuterní kurz, výroba
náramku z korálků šitého plastickým
stehem. Rezervace do 19. 10., 
jaroslava.novotna@msb-jablonec.cz,
tel.: 483 369 021.

Galerie Belveder
do 28. 10.
čtvrtek–neděle 13.00–17.00 hodin
MEZINÁRODNÍ BIŽUTERNÍ SYM-
POZIUM 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 Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Svazu výrobců skla a bižuterie. Výstava
připravená v rámci Mezinárodního trie-
nále skla a bižuterie JABLONEC 2014.

do 28. 10. 
HANS FALC VOBRUBA
Autorská výstava švédského skláře
a šperkaře s českými kořeny.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 10. /čtvrtek/ 20.00 hodin
JASNÁ PÁKA S DAVIDEM KOLLEREM
Legendární rocková kapela na
klubovém turné No Sex No Drugs!

3. 10. /pátek/ 20.00 hodin
COCAINE MANIAC TOUR
Koncert kapel Maniac (CZ), 
All my Heroes took Cocaine (D) 
a JunkAspekt (CZ).

4. 10. /sobota/ 17.00 hodin
5. NAROZENINY ORIENTÁLNÍHO
STUDIA TASMINA
Večer plný tance tanečnic a tanečníka
studia Tasmina a jejich hostů.

7. 10. /úterý/ 19.00 hodin
VEČER BEZ BARIÉR
Tichý Svět vám přiblíží problematiku
osob se sluchovým postižením.
Přednáška „Karavanem Aljaškou“
Renaty Petráčkové. Večer bude
tlumočen do českého znakového jazyka.

8. 10. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Téma: Makro a detaily. 
Pod vedením Z. Cincibuse. 

9. 10. /čtvrtek/ 19.30 hodin
GUATEMALA, HONDURAS, BELIZE
Ráj na zemi. O zemích střední
Ameriky s Kristou Halamovou.

11. 10. /sobota/ 20 hodin
TONY DUCHÁČEK A GARAGE
Živelné legendami opředená kapela
pražského undergroundu. 

12. 10. /neděle/ 17.00 hodin
O LESNĚNCE
Loutkovou pohádku zahraje liberecké
divadlo Na cestě.

14. 10. /úterý/ 18.30 hodin
MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Cerro Torre – A Snowballs Chance in
Hell, Adrenalinové podzemí Znojmo,
Postřehy odjinud – Polsko očima
Miroslava Karase – Rybářský sen.

14. 10. /úterý/ 20.30 hodin
ZAPASKA (UKRAJINA)
Koncert. Nejznámější ukrajinské indie-
popové duo, Jana Shpachynska a Pavlo
Nechytajlo s klasickými
a elektronickými nástroji a velmi
zajímavým osobitým zvukem.

15. 10. /středa/ 19.00 hodin
MF OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Dreamcatcher, Chaga the story,
Stockhorn 3 532 m, Postřehy odjinud –
Amerika očima Jana Šmída – Jedna
Amerika, Czech Blood in Marocco.

17. 10. /pátek/ 20.00 hodin
VYPSANÁ FIXA
Kapela na šňůře Před náma hrajeme
my tour 2014 slaví svých dvacet let. 

18. 10. /sobota/ 20.00 hodin
KATARZIA (SK)
Koncert okouzlující folk-rapové
písničkářky z Nitry. 

19. 10. /neděle/ 14.00 hodin
BRÁNA A DĚTSKÁ PORTA
Sč. předkolo hudební autorsko-inter-
pretační soutěže pro mládež do 18 let. 
Host: Adéla Jonášová. 

21. 10. /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!

23. 10. /čtvrtek/ 19.30 hodin
NÁRODNÍ PARKY TAIWANU
Promítání a povídání Davida Hegnera.

24. 10. /pátek/ 20.00 hodin
KRAUSBERRY
Rhythm’n’blues kultovního
hanspaulského seskupení. 

24. 10. /pátek/ 22.00 hodin
DJ MICHAEL V (J.A.R.) A DJ MACEO 
Afterpárty po J.A.R.

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

Benefiční bazar s Bárou Basikovou

23. 10. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin – malý sál Eurocentra. 
Oblečení a doplňky známých osobností a jejich dětí přiveze do Jab-
lonce nad Nisou zpěvačka Bára Basiková a nabídne je na benefičním
bazaru. Za výtěžek ze vstupného zakoupí organizátor bazaru Nadační
fond MA-MA foundation věcný dar pro nízkoprahové zařízení pro dě-
ti a mládež Kruháč. Vstupné 30 Kč. Přijďte si vybrat hvězdný kousek!
Záštitu nad bazarem převzal primátor města Petr Beitl.
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28. 10. /úterý/ 19.30 hodin
KE SVĚTLU
Působivý snímek o nebezpečné práci
v čínských uhelných dolech.

29. 10. /středa/ 19.30 hodin
HOVORY NA RAMPĚ
S lékařem a horolezcem Vladimírem
Noskem. Moderuje Martin Kadlec.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

31. 10. /pátek/ 20.00 hodin
BORIS CARLOFF 
Producent, skladatel, zpěvák po vysoce
oceněné desce The Escapist představí
nové CD. Elektronika, rock a jazz. 

3. 11. /pondělí/ 20.00 hodin
CHANTEL MCGREGOR BAND (GB)
Skvělá mladá bluesrocková kytaristka
a zpěvačka s kapelou.

1., 16. a 30. 10. – 17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY
Nový cyklus, 9 lekcí. Od 17.30 začáteč-
níci, od 19.30 pokročilí. 

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

2. 10. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
NÁVRAT DO PRÁCE
Přednáška zkušené personalistky
Lucie Ptákové o tom, jak efektivně
hledat a najít práci.

2. 10. /čtvrtek/ 14.30–16.00 hodin
HRUŠKOBRANÍ
Soutěž ve výrobcích a pokrmech
z hrušek pro každého. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

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

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

9. 10. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
LUPÉNKA A EXÉM NEJEN U DĚTÍ 
Přednáška Pavlíny Bartošové, nutriční
a somatické poradkyně.

9. 10. /čtvrtek/ 14.00–16.45 hodin
KLUB DVOJČAT
Přijďte se podělit o své radosti i starosti,
děti vezměte s sebou.

10. 10. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ
Téma: Manipulace ve vztahu.

16. 10. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
BIO POTRAVINY
Beseda s Martinou Zemanovou.

20. a 27. 10. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma 
s P. Kalpakcisem.

23. 10. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
ROVNOVÁHA V TĚLE
Trápí vás padání vlasů, jemné nehty
nebo časté intimní problémy?
Přednáška Pavlíny Bartošové.

24. 10. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ
Téma: Očekávání ve vztahu
k partnerům a dětem.

31. 10.–2. 11. /pátek–neděle/
HALLOWENSKÝ POBYT
REJDICÍCH
Rodinný víkend plný zábavy a her. 
Na akci se hlaste předem.

■ Muzeum hraček
U Zeleného stromu 2, Jablonec n. N.,
www.muzeum-hracek-jablonec.cz,
tel.: 736 533 092, 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

1. 10. /středa/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ 
S JIŘINOU ZAHRADNÍKOVOU
Tentokrát Francie a její pitoreskní
vesnice, jako např. Flavigny, jejíž
obyvatelé budou hosté tohoto pořadu. 

23. 10. /úterý/ 19.00 hodin
LES VIGNERONS DE COTES 
DU RHONE
La kavárenská výprava za našimi
vinaři – degustace, fotodokumentace. 

■ Občanské 
sdužení Kruh 
http://www.denarchitektury.cz/

4. 10. /sobota/ 15.00 hodin
DEN ARCHITEKTURY 2014
Vnitřní rezervy města (nárožní proluka
Mírové náměstí – Smetanova).
Otevření venkovní výstavy a představení
první části analýzy vnitřních rezerv
města, sraz v nárožní proluce Mírové
náměstí–Smetanova. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

4. 10. /sobota/ 15.00 hodin
VÝTVARNÉ UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM
PROSTORU
Komentovaná cykloprojížďka se členy
sdružení PLAC po výtvarném umění
druhé poloviny 20. století ve veřejném
prostoru města. Sraz na Horním náměstí.

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org

Do 2. 11. 
HRANICE MEZI ČASEM A VĚČNOSTÍ 
Historické hřbitovy Němců v Čechách,
na Moravě a Slezsku. Výstava
mnichovského spolku Adalbert Stifter
Verein. Galerie je otevřená od úterý
do soboty od 13.00 do 19.00 hodin.

11. 10. /sobota/ 10.00 hodin
JIZERSKÝ KREATIVNÍ KLUB
Tvůrčí setkání zájemkyň o patchwork.

30. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MEDITACE S KLAVÍREM A POEZIÍ
Hudební a peotické setkání s Lubošem
Blafkou a Milan Brožem.

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

3. 10. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 20
Manuál tvorby veřejných prostranství. 

7. 10. /středa/ 18.00 hodin
STANISLAV KUBÍN
Lahodná vteřina, autorský recitál.

■ Kostel nejsvětějšího
srdce Ježíšova
Horní náměstí

11. 10. /sobota/ 16.00 hodin
8. KONCERT PRO DIAKONII 
Akci pořádá Diakonie. Zazní skladby 
Antonína Dvořáka - D Dur, Te Deum
v podání Chrámových sborů Tomáše
Pospíšila a Bohuslava Eliáše. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

23. 10. /čtvrtek/ 18.00 hodin
KONCERT 7 STALETÍ
XVII. ročník Mezinárodního festivalu
komorní hudby. Vystoupí Erich Weiss
(SRN) – varhany, Jakub Slezák (CZ) –
varhany a Miroslav Ország (CZ) –
zpěv. SoliDeo (CZ) – hudba z období
gotiky, renesance, repliky dobových
nástrojů. Pořádá Sdružení přátel školy
hudby, o. s., v Jablonci nad Nisou 
za finanční podpory Jablonce n. N.
a Nadace Preciosa, pod záštitou 
primátora Petra Beitla.

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

8. 10. /středa/ 16 hodin
ŠITÝ NÁRAMEK 
Z DVOUDÍRKOVÝCH PERLIČEK 
Tematický workshop, výroba pod
vedením designerky Ivy Mastníkové
pro začátečníky a pokročilé. Přihlášky
telefonem, nebo mailem.

■ ZŠ Mozartova
7. 10. /úterý/ 8.30 hodin
MŠENSKÁ OLYMPIÁDA
SRPdŠ při ZŠ Mozartova pořádá 
na hřišti u ZŠ Rýnovice štafetový běh.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

■ PS Tužíňáci
3. 10. /pátek/ 19.00 hodin
DRÁKULŮV LES
Procházka lesem hraběte Drákuly
značená svíčkami, na nichž jsou 
schovaná i strašidla. Akci v lesíku na
Dolině pořádá PS Tužíňáci. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

3. 10. /pátek/ 19.00 hodin
WE LOVE HOUSE
House Ibiza párty, 
djs: CHRIS SADLER, Lana+guest.

4. 10. /sobota/ 19.00 hodin
LACO DEZCI + CELULA NEW
YORK (USA)
Trumpetista, skladatel, kapelník
a amatérský malíř v doprovodu
jazzové kapely Celula New York.

11. 10. /sobota/ 19.00 hodin
MYDY RABYCAD
Koncert české elektro swingové
hudební skupiny.

17. 10. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION with FORBIDDEN
SOCIETY
Drum’n’bass party, djs: FORBIDDEN
SOCIETY, Drumshot.

18. 10. /sobota/ 19.00 hodin
MIG 21
Koncert chlapecké, taneční, pěvecké
a striptérské skupiny k nově vydané
desce.

25. 10. /sobota/ 19.00 hodin
PRAGUE CONSPIRACY
Koncert kapely 100% ROCK’N’ROLL

31. 10. /pátek/ 19.00 HODIN
WE LOVE HOUSE
House Ibiza party – progresive, djs:
MANENE, MIKE MORPHINE.

1. 11. /sobota/ 19.00 hodin
NO NAME
Klubový koncert slovenské kapely.

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

3. 10. /pátek/ 20.00 hodin
AURA

10. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
S.R.O.

17. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
DANGAR SIX

24. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
N.T.K.

31. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
4 FUN

■ Český červený 
kříž 
www.cck-jablonec.cz
GSM. 732 542 934

15. 10. /středa/ 16.00–17.00 hodin
PŘEDÁVÁNÍ BRONZOVÝCH
MEDAILÍ
Akce se koná v kapli v nemocnici.

16. 10. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz pro uchazeče o řidičský průkaz.

24.–29. 10. /pátek–středa/
OBLASTNÍ STUDIJNÍ STŘEDISKO
Týdenní pobyt pro děti. Penzion
Centrum Bedřichov.

Pro školy od října opět v nabídce
Program pro MŠ.
DOKTORŮ SE NEBOJÍME!
Program pro ZŠ.
DOMA, VENKU, VE ŠKOLE, 
VE ZDRAVÍ A V POHODĚ!
Program pro SŠ.
ZÁKLADY MEZINÁRODNÍHO
HUMANITÁRNÍHO PRÁVA

Chantel McGregor Band 

3. 11. /pondělí/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
V jabloneckém Klubu Na Rampě vystoupí skvělá mladá bluesrocková
kytaristka a zpěvačka, která získala několik cen British Blues Awards.
(Ceny British Blues Awards – 2011 nejlepší mladý umělec roku, 2012
– nejlepší bluesová zpěvačka, 2013 nejlepší bluesová zpěvačka a kyta-
rista v Británii).
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Stadion Střelnice
Atletická hala
www.atletikajbc.cz

4. 10. /sobota/ 10.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČR ŽACTVA
Akci pořádá TJ Liaz Jablonec. 

Fotbalový stadion
www.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem 
k TV přenosům může změnit.

3. 10. /neděle/ 20.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC DUKLA PRAHA
Synot liga, 10. kolo.

26. 10. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK TEPLICE
Synot liga, 12. kolo.

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
12. 10. /neděle/ 14.00 hodin
1. FBK JABLONEC 
– FB HURRICAN KARLOVY VARY
II. liga mužů, centrkurt.

FUTSALL
12. 10. /neděle/ 19.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– TEX-COLOR PÍSEK
II. liga západ, centrkurt.

19. 10. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX - ALEX
Liberecký krajský přebor, centrkurt.

26. 10. /neděle/ 19.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– INDOSS PLZEŇ
II. liga západ, centrkurt.

2. 11. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – TTNF
Liberecký krajský přebor, centrkurt.

HÁZENÁ
11. 10. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – KOŠUTKA
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

11. 10. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – BĚLÁ P. B.
II. liga mužů, centrkurt.

26. 10. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – DOLNÍ CEREKEV
II. liga staršího dorostu, centrkurt

26. 10. /neděle/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – LOUNY
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

KARATE
25. 10. /sobota/ 8.00 hodin 
NÁRODNÍ POHÁR KARATE
Dospělí.

TANEC
18. 10. /sobota/ 9.00 hodin
X-DANCE CUP 2014
Josef Drbohlav pořádá v městské hale
kolo Zemské ligy Disco Dance 
a Hip-Hop, kterého se budou účastnit
tanečníci od 4 do 20 let. Tanečníci
soutěží v disciplínách sóla, dua a malé
skupiny (3–7 tanečníků). Soutěž se
koná v rámci tour, kterou pořádá
Czech Dance Organization. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

VOLEJBAL
4. 10. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – CHABAŘOVICE
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

4. 10. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE B – SK NÁCHOD
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

11. 10. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ JABLONEX – TJ BIŽUTERIE
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

19. 10. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – SOKOLOV
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

19. 10. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE B – TJ TURNOV
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

19. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
TJ BIŽUTERIE 
– TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 1.

Všesportovní prázdniny
27.–29. 10.
PODZIMKY TROCHU JINAK
Akci pořádá Free Time Activities
a Radim Štryncl. Náplň – výroba
a pouštění draků, dlabání dýní, výlet
s hledáním kešek, turnaj ve stolním
tenisu, origami a také spousta zábavy.
Určeno pro děti od 6 do 12 let. 
Bližší informace na tel. Radim Štryncl 
777 634 221.

Sportovní hala
Podhorská 54, Jablonec n. N.

BASKETBAL
4. 10. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE JA – BSK JIČÍN
Mladší žákyně U14 liga.

5. 10. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – KARA TRUTNOV
Mladší žákyně U14 liga.

11. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – VYSOKÉ MÝTO
Starší žákyně U15 divize východní Če-
chy 

18. 10. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – HB BASKET Praha
Liga kadetky U17

18. 10. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE 
- BASKETBALL NYMBURK B
1. liga ženy.

19. 10. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – LOKO KARLOVY VARY
Liga kadetky U17.

19. 10. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – BA SPARTA PRAHA
1. liga ženy.

1. 11. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– SLOVAN LITOMĚŘICE
Mladší žákyně U14 liga.

Sportovní areál Břízky
6. 10. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FC VYSOČINA JIHLAVA
Juniorská liga.

20. 10. /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– FK VARNSDORF
Juniorská liga

Lyžařský a biatlonový areál 
Břízky
1.– 2. 10. /středa–čtvrtek/
MČR V PŘESPOLNÍM BĚHU
Akci pořádá ČSMPS –SK Handisport,
oddíl Jablonec n.N. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

4. 10. /sobota/ 9.30 hodin
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
Věkové kategorie od předžáků po
dospělé závodníky, akci pořádá 
SKI KLUB Jablonec. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Mírové náměstí
3. 10. /pátek/ 9.00 hodin
SANŠAJN
Tradiční turnaj ve streetballu pro středo-
školáky a učňovskou mládež ze škol
v Jablonci n. N., Liberce a blízkého
okolí. Akce je doprovázena vystoupením
místních tanečních spolků ve stylu
steetdance či breakdance, ukázkami
tvorby street art v podobě grafitti nebo
exhibicí netradičních sportů jako
capoeira nebo biketrial. Pořádá Sundisk.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2014.

Sportovní areál Čelakovského
4. 10. /sobota/ 10.00 hodin
IN-LINE MARATON
Open závod na in-line bruslích pro
rekreační i výkonnostní sportovce
všech věkových kategorií od malých
dětí po masters. Propozice závodu
a podrobnější informace 
na www.sundisk.cz.

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

Každý čtvrtek 16.30–17.30 hodin
pro děvčata a chlapce 7–9 let cvičení
všestrannosti /hry, kondiční cvičení,
stolní tenis, míčové hry, atletika/ pod
vedením fyzioterapeutky H. Kuchtové,
přihlášky před každou lekcí.

25. 10./sobota/ 9.30–11.30 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH 
MAMINEK
Info H. Krupková, tel. 725 920 614.

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

Děti si prohlédly fotbalový stadion
Prvoligový FK BAUMIT Jablonec otevřel v úterý 16. září brány stadionu Střelnice školákům 
a kromě prohlídky stadionu připravil pro více jak pět set kluků a holek pestrý program.

Foto FK Jablonec/Petr Zbranek
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Pro Jablonecký měsíčník píšete seriál Stalo se před
sto lety. Kdy jste s ním začala a jak vznikl?
Seriál píšu tři roky, tehdy byla redaktorkou měsíčníku
Petra Laurin, dcera mé kamarádky Berty Hannichové-
Cibulkové. Věděla, že se zajímám o historii, že chodím
bádat do archivu a znám mnoho věcí, které by kromě
mne mohly zajímat i někoho jiného. Tak jsem začala
vytvářet seriál.

Kde čerpáte informace?
Výhradně z novin, které v té době vycházely. Již tehdy
zde byl deník Gablonzer Tagblatt, který vycházel až
do roku 1945, tuším, že 8. ne-li 9. května toho roku vy-
šel naposledy. V tisku je mnoho zajímavých informa-
cí o tom, co se stalo ve městě, lokální novinky, černá
kronika, která už tehdy lidi velmi zajímala. To pouka-
zuje na to, že se po sto letech mnoho nezměnilo. Je-
diný rozdíl je, že tehdy zde žila většina Němců a dost
Čechů a dnes je to obráceně. Ale lidé bez ohledu na
původ zůstávají stejní.

Zmínila jste, že vás vždy zajímala historie, kde jste
k ní získala vztah?
Těžko říci. Narodila jsem se ve Mšeně, měla jsem
šťastné dětství, byť jsem vyrůstala ve válečném a po-
válečném období. Maminka se mnou mluvila pouze
německy. Když jsem šla v roce 1947 do školy, naučila
jsem se česky. Maminku jsme velmi milovala, i proto
jsem po skončení osmiletky šla do práce, kterou děla-
la ona. V průběhu dalších let jsem vystudovala dvě
školy, vychovala dvě děti. Soukromě jsem chodila nej-
prve na němčinu, pak na angličtinu k paní Donátě
Chlumské, která byla pro mě vzorem, ovlivnila mě.
Znalost obou jazyků jsem využila zejména po same-
tové revoluci, kdy jsem dostala šanci pracovat v mu-
zejní knihovně. Celý život jsem měla ráda knihy
a v muzejní knihovně jsem mohla do hloubky studo-
vat minulost Jablonecka a dějiny sklářské a bižuterní
výroby. V té době začali do muzea přicházet i cizoja-
zyční návštěvníci a pátrali po bižuterii, její historii
a výrobě. Seznámila jsem se s mnoha lidmi z různých
míst a úzce jsem spolupracovala s panem Heinzem
Kleinertem z muzea v Neugablonz. Díky otevřeným
hranicím a zájmu cizinců jsem začala s tlumočnic-
tvím, udělala si průvodcovský kurz a provázela po
Jizerských horách a Železnobrodsku německé a ame-
rické turisty.

Stále je provádíte?
Stále, ale je jich méně. Dříve to byli tzv. vzpomínkoví
turisté. Tedy Němci, kteří se chtěli podívat do míst,
v nichž vyrůstali, ale ti zestárli a jezdí méně a méně.
Kdysi jich sem jezdily plné autobusy, dnes jsou to spíše
jedinci anebo potomci těch, kteří zde žili. Američané
po 11. září 2001 trochu ztratili chuť cestovat. 

Jste vyhlášenou sběratelkou knoflíků. Jak k tomu
došlo?
Sbírám knoflíky i perličky. Byly to Američanky, které
mi změnily život. Jezdily sem a vykupovaly ve staro-
žitnictvích perličky a knoflíky. Tehdy jsem si uvědo-
mila, že žijeme v místech, kde jsou běžnou součástí
života a jejich krásu neoceníme. Říkala jsem si, že ne-
musí nakoupit vše, a rozhodla jsem se, že něco „za-
chráním“. Má vášeň propukla poté, co jsem v jednom

ze starožitnictví viděla úžasnou perličku, ale majitel ji
nechtěl za žádnou cenu prodat, nakonec mi ji při od-
chodu věnoval. To byl počátek mé sbírky. V současné
době mám asi 50 000 knoflíků, z nich tak pět tisíc je
vzácných. Některé z nich občas vystavuji. Perliček
mám méně – ale také hodně krásné.

Další vaší vášní je cestování, kde jste všude byla
a kam byste se ještě ráda podívala?
Díky průvodcovství jsem se seznámila s mnoha lidmi
a navštívila řadu míst. Nejraději vzpomínám na cestu
do Brazílie, kde jsem navštívila potomky emigranta
Josefa Umanna, jehož vzpomínky jsem přeložila do
češtiny. Podívala jsem se do Izraele a splnila si další
sen, viděla jsem Jeruzalém, Mrtvé moře, Jordán a byd-
lela jsem v Betlémě. S přibývajícím věkem jsou moje
cíle menší. Ráda bych se ještě jednou podívala na
Sněžku, kde byl můj dědeček v 19. století nosičem
vody a zásob. Dvě krosny z té doby jsou vystaveny
v Památníku sklářství na Kristiánově.

Máte z cest nějaké oblíbené suvenýry?
Je jich víc, přivážím si mušle a kamínky, mám polo-
drahokam z egyptské pouště, z Brazílie tykvičku na
čaj se lžičkou, která slouží jako cedníček a slámka. 

Co patří ještě mezi vaše záliby?
Baví mne digitální fotografovaní. Moje maminka foti-
la za první republiky, i nás v dětství, mám mnoho fo-
tek z té doby, možná to máme v genech. Ráda fotím
přírodu, zahradu, vážky, západy slunce… Ráda cho-
dím do archivu i na procházky do lesa.

Jiří Endler

Christa Petrásková 
sběratelka, cestovatelka a badatelka

■ Osobnost Jablonecka

Christa Petrásková se narodila v roce 1941 v německé rodině ve Mšeně nad Nisou, kde chodila
do osmileté základní školy. S přestávkami pracovala dvacet let v Silce. Při práci vystudovala
večerní školu bižuterní, následně Obchodní akademii v Liberci, maturovala v Jablonci nad
Nisou. Pracovala ve Výzkumném ústavu skla a bižuterie v technické knihovně jako
překladatelka. Složila státní zkoušku z němčiny. Je matka dvou dětí. Splněným snem je
úspěšné magisterské studium na Filozofické fakultě Karlovy univerzity, obor národopis. 

■ Krátce

Zemřela Zdenka Hásková
V místě svého současného bydliš-
tě, v kanadském městě Campbell
River, zemřela 2. srpna 2014
Zdenka Hásková, která do roku
1950 žila v Jablonci nad Nisou se
svým manželem Jaroslavem Hás-
kem, významným českým před-
válečným exportérem bižuterie.
Jen za několik dnů – 26. srpna –
by se byla dožila 108 let. 

Odborníkům je jméno manželů
Háskových dobře známé, ale zna-
jí je snad i všichni Jablonečané.
Háskova vila, kterou si manželé
dali postavit v roce 1931 a součas-
ný majitel ji citlivě opravil a udr-
žuje, patří ke skvostům jablone-
cké architektury. 

Zdenka Hásková uprchla před
komunistickým režimem počát-
kem roku 1950 se svojí dcerou za
svým mužem, který tak musel
učinit již dříve. (os)

Lyžařská výstava
Unikátní výstavu lze ve dnech 25.
až 28. října shlédnout v janov-
ském kulturním domě. Na akci
nazvané Lyžařská výstava budou
k vidění unikáty lyžařského spor-
tu od jeho počátků po současnost.
Exponáty si lze prohlédnou v so-
botu 25. října od 9.00 do 16.00 ho-
din a v neděli až úterý od 11.00 do
16.00 hodin. (r)

■ Poděkování
Chtěl bych se s Vámi podělil o po-
zitivní zkušenost s prací policie
v Jablonci nad Nisou. 

Ve čtvrtek 4. září v nočních ho-
dinách došlo k vloupání do mého
právě rekonstruovaného domu na
Pražské ulici v Jablonci nad Ni-
sou. Díky všímavosti Vladislava
Rázka, v sousedství bydlícího za-
městnance jablonecké městské
policie, který pohotově povolal
hlídku městských strážníků a stát-
ní policie, byly škody minimální.
Cením si toho, že, ač sám nebyl
v tu chvíli ve službě, svědomitě
konal svoji povinnost. 

Přivolaná hlídka městských
strážníků (sl. číslo 0753 a 0720)
dorazila na místo během několika
málo minut, po zjištění stavu za-
bezpečila objekt a kontaktovala
státní policii. Spolupráce mezi tě-
mito subjekty byla opět na velmi
špičkové úrovni, státní policie ve
složení podprap. Ondřej Fibikar
a nstrž. Vít Havránek dopadla pa-
chatele přímo na místě činu. 

Jsem rád, že po této zkušenosti
mohu říci, že „Pomáhat a chránit“
není pouze prázdný slogan. Rád
bych tímto poděkoval všem, kteří
se na noční akci podíleli, včetně
vyšetřovatele p. Hujera. 

S přátelským pozdravem, 
Patrik Zedník

Foto Christa Petrásková
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Víte, co byl Tuzex, kudy procházel prvomá-
jový průvod přes Rudé na Švermovo náměstí?
Vzpomínáte, jak chutnal kubánský pomeranč?
Tak to vše vám určitě připomene výstava
Jablonec reálně socialistický. Od 7. října do
17. listopadu ji najdete v kostele sv. Anny. 

Téma se nabízí vzhledem k půlkulatému výro-
čí od společenského převratu v roce 1989.
Artefakty obsadí kostel sv. Anny a otvírací doba
výstavy se přizpůsobí provozu informačního
centra v Domě Scheybalových, odkud budou po
domluvě kostel chodit otvírat. Návštěvník si
znovu připomene dobu socialismu v rozpětí let
1948–1989. „Expozice je symbolicky ukončená
příjezdem prezidenta Havla do Jablonce v květ-
nu 1990 a jsou zde naznačené první svobodné
volby,“ říká kurátor výstavy Lubor Lacina ze
Severočeského muzea v Liberci. 

Až do 17. listopadu se tak budete moci vrátit
prostřednictvím vystavených předmětů, foto-
grafií a dokumentů zvláště do druhé poloviny
socialistické éry. Setkáte se s popisem, jak
Jablonec vypadal a žil před rokem 1989, jaká
byla společnost, co to byla Národní fronta, jaké

byly ve městě obchody, jak fungovaly služby,
když nebylo soukromé podnikání. 

„Snažili jsme se ty zapomenuté věci vyzved-
nout, říct, co tu bylo a jak to pracovalo.
Fotografie dokumentují třeba výstavbu sídlišť
nebo demolice, školy, které už neexistují a dnes
jsou zapomenuté,“ zamýšlí se Petr Vobořil
z JKIC a dodává: „Vracíme se k Tuzexu a připo-
mínáme nedostatkové zboží. Popisujeme prů-
běh socialistických svátků – například říkáme,
že seřadiště prvomájového průvodu bylo ve
Vrchlického sadech, odkud šel Palackého ulicí

přes Rudé náměstí na Švermovo, kde na kni-
hovně byla i busta Jana Švermy.“

Sám kurátor je pamětníkem spíše let osmde-
sátých, ale přiznává, že si při instalaci připo-
mněl mnohé. „Úplně mi z hlavy vypadly třeba
kulturní přehledy, které v Jablonci vydával
KaSS – a ty jsou také součástí výstavy, do níž
jsme zařadili i obaly od spotřebního zboží, upo-
mínkové předměty spojené s Jabloncem a ty-
pické pro tu dobu. Raritou bude dřevěný model
navrhovaného sídliště Proseč,“ zve do kostela
Lubor Lacina. 

Vystavené dokumenty, fotografie a předměty
pocházejí ze sbírek Severočeského muzea
v Liberci, Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou a ze Státního okresního archivu v Jab-
lonci nad Nisou. „Některé předměty jsou i z kra-
bic, které mají lidé na půdách. Zjistil jsem, že
mnoho lidí má z té doby v knihovnách podob-
né tituly a z cest si přivezl podobné suvenýry,“
usmívá se kurátor. 

Pokud zajdete od 7. 10. do 17. 11. do kostela sv.
Anny, můžete si přečíst dobovou Vlastu nebo
Sedmičku pionýrů či hledat uprchlý čas v Mi-
nutách Jablonecka. (jn)

Reálný socialismus v kostele sv. Anny

MC Jablíčko bylo založeno již roku 2006. Ale
málo kdo ví, co si pod takovou organizací
může představit. A proto jsme se rozhodli
centrum blíže představit. 

Hlavní činností mateřského centra Jablíčko je
nabízet rodinám komplexní nabídku aktivit,
která jim pomáhá v každodenním životě i v ná-
ročných životních situacích. Je to místo, kde se
mohou vzájemně setkávat rodinní příslušníci
a jejich děti bez rozdílu věku, sociálního posta-
vení a národnosti. Místo, kde se nenásilným způ-
sobem učí děti i rodiče novým dovednostem.

Co to přesně znamená? 
Jablíčko v dopoledních hodinách nabízí hernu
plnou krásných hraček pro děti s doprovodem.
Otevřeno je každý všední den od 9.00 do 12.00
hodin. Děti si v centru hrají a kolem 10. hodiny
probíhá zábavný program, kdy si s maminkami
zatancují a zazpívají jednoduché písničky, za-
recitují si říkanky pro nejmenší a zacvičí si. 

Během hravého dopoledne probíhají zdarma
přednášky pro rodiče. Témata jsou výchova dě-

tí, zdravý životní styl, ale i přednášky, které ro-
diče seznamují s jejich právy, hospodaření s fi-
nancemi, rodinným rozpočtem a dalšími uži-
tečnými informacemi, jako je například návrat
na trh práce. Na tyto přednášky navazuje indi-
viduální vztahové a sociální poradenství, které
Jablíčko nabízí pro rodiče dětí také zdarma.
MC Jablíčko navštěvuje pravidelně také dětská
psycholožka, která poradí maminkám a tatín-
kům při výchovných problémech s dětmi. V od-
poledních hodinách centrum nabízí bohatou
škálu zájmových kroužků pro děti i dospělé.

Jedná se o kroužky výtvarné, pohybové i vzdě-
lávací pro věkovou skupinu 2 až 99 let. MC
Jablíčko se zapojuje do kampaní – například
Křídla a kořeny naší rodiny ze Sítě mateřských
center, pořádá pobyty pro rodiny, příměstské
tábory, vzdělávací akce pro ZŠ a MŠ, sportovní
a kulturní akce pro širokou veřejnost. Kdo
s malými dětmi by neznal například Pohádkovou
přehradu či Masopustní průvod městem.

A k čemu je to všechno dobré? 
Mateřská centra jsou fenoménem naší občan-
ské společnosti, kde se vytváří přirozené úto-
čiště pro rodiny, a to bez rozdílu věku, vzdělání
či ekonomické síly. Dopady činnosti mateř-
ských center se pak odráží na životě celé spo-
lečnosti. 

Mateřské centrum Jablíčko nabízí rodinám
možnost „někam patřit“, nabízí jim místo, kde
se mohou setkávat a vytvářet nová přátelství,
kde se pobaví. Místo, kde se dozvědí, jakým
způsobem se orientovat v dnešní době, jak řešit
rodinné, finanční či pracovní problémy. 

Martina Zemanová, MC Jablíčko

Jablíčko je místem setkání

Už podvanácté v řadě bude Jablonec nad Ni-
sou hostit celostátní přehlídku scénického tan-
ce mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2014,
a to 25.–27. října. Tančit se bude opět v měst-
ském divadle a náměstkyně primátora Soňa
Paukrtová předá druhou Cenu města tance.
Ta loňská, historicky první, putovala do Plzně. 

Slavnostní zahájení přehlídky je plánované na
sobotu 25. října od 19 hodin v městském diva-
dle. „Program otevřou ve foyeru divadla živé in-
stalace, jež jsou výsledkem spolupráce místní
umělecké průmyslovky a Tanečního studia
Magdaléna Rychnov u Jablonce nad Nisou
v choreografii Anny Benhákové, čerstvé absol-
ventky Duncan Centre konzervatoře Praha,“ říká
Ludmila Rellichová, organizátorka přehlídky
a ředitelka TS Magdalena. 

V sobotu i v neděli se divákům představí nej-
úspěšnější choreografie krajských přehlídek

a hosté, v sobotu soubor Plesni Club Tina z chor-
vatského Sisaku s Valentinou Ivanković Pelikan,
v neděli Danscentrum Pirouette z Alsenbergu
s choreografkou Ilse Alexander,“ doplňuje Jiří
Lössl z NIPOS ARTAMA s tím, že oba večery
uzavřou diskusní kluby pro veřejnost pod vede-
ním redaktorek Tanečních aktualit. Pondělní
blok v divadle začíná ve 13 hodin. „Čeká nás

závěrečné představení, slavnostní vyhlášení
nominací včetně těch na mezinárodní festivaly
v Belgii a Chorvatsku a předání Ceny města
tance 2014,“ konstatuje Rellichová.

Cena města tance byla udělená poprvé loni.
„Je to ocenění za výrazný umělecký počin
a osobitou výpověď v tanci spojené s třídenním
tvůrčím rezidenčním pobytem v Jablonci nad
Nisou,“ připomíná náměstkyně primátora Soňa
Paukrtová, která převzala nad přehlídkou zášti-
tu. Loňské ocenění putovalo do Plzně. Získalo
jej představení INSPIRACE V HAIKU tanečního
souboru NoTa Plzeň v choreografii Lenky Jí-
šové, Kateřiny Liskové a Pavly Novákové. „Výs-
ledek prvního rezidenčního pobytu vzejde ze
spolupráce plzeňské taneční skupiny NoTa ve-
dené Lenkou Jíšovou s hudebním skladatelem
Janem Braunem. Pobyt koučovala norsko-slo-
venská umělkyně Zdenka Brungot Svíteková,“
uzavírá Jiří Lössl. (jn)

Tanec, tanec… 2014

Foto Ivo Mičkal
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Tři zastupitele měla v uplynulém volebním
období jablonecká TOP 09. Všichni tři, Petr
Roubíček, Petr Louda a Radoslav Topol,
pracovali podle svých předvolebních slibů.

„Podporovali jsme veškeré pozitivní kroky
v našem městě. Jedním z hlavních cílů bylo a je
oživit atraktivnost Dolního náměstí. Není to
jednoduchý úkol, ale část našich myšlenek se
podařila prosadit. Například jsme se zasadili
o to, aby se na náměstí mohlo opět bezplatně
parkovat, byť na 30 minut, a tím umožnit našim
spoluobčanům zavítat do středu města,“ říká
Petr Louda a dodává: „Umožnit příjezd a par-
kování přímo na náměstí byl jedním z prvních

kroků, aby se občané na Dolním náměstí cítili
znovu příjemně a bezpečně, a to i po 17. hodi-
ně. Také bychom na toto náměstí vrátili tržnici,
která sem historicky patří, ale to je další krok,
který bychom chtěli učinit.“

Topka za uplynulé čtyři roky byla zastoupena
v komisích při většině výběrových řízení.
„Pravidelně jsme se účastnili jednání všech vý-
borů a komisí města ve funkcích předsedů, mí-
stopředsedů, ale i členů. Iniciovali jsme schva-
lování stabilních financí do sportu a kultury
formou dotací a grantů,“ tvrdí Petr Roubíček,
předseda jablonecké TOP09. 

Jablonecká TOP09 sice nebyla ve třicetičlen-
ném zastupitelstvu nejsilnější, ale rozhodně by-

la zásluhou zvolených zastupitelů činná.
„Tímto děkujeme za hlasy, které nám voliči da-
li, a věříme, že jsme je nezklamali. I nadále by-
chom vaše náměty pro zlepšení života a podni-
kání v Jablonci nad Nisou chtěli prosazovat,“
říká Radoslav Topol, třetí ze zástupců TOP09
v zastupitelstvu, který voliče vyzývá k volbám
a své volební konkurenty ke slušnosti. „Každý
hlas při volbách je důležitý. Stejně důležité je
rozlišit laciný volební populismus od solidního
volebního programu. Budeme se těšit z vaší vo-
lební přízně i při letošních komunálních vol-
bách 10. a 11. října 2014.“

zastupitelé 
Petr Roubíček, Radoslav Topol, Petr Louda

I ve třech jsme dokázali účinně pracovat

Mnohý z nás přirostl k Jablonci n. N. díky
sepětí města s přírodou a naší malé riviéře,
kterou představuje přehrada. Tu nám závi-
dí celá republika i zahraniční sousedé. 

I když se na ní vyřádila výstavba paneláků ve
Mšeně, už tady prostě jsou a kdo máme to štěs-
tí, rádi zde bydlíme. Pořád ale kolem přehrady
převažují malebná zákoutí, která dokážou na-
bít energii už jen pohledem. Pokud nemám
moc času vyběhnout dále do Jizerek a zbývá mi
jen půlhodinka, jedním z nejradostnějších krát-
kých proběhnutí je pětikilometrový okruh ko-
lem celé přehrady. Za jakéhokoliv počasí
a v každé denní době přináší úžasné zážitky.
Ranní rozbřesk s mlhavým oparem, západy
slunce, ale hlavně místa, na která se člověk tě-
ší. Jedním z nich je malý poloostrůvek se
Slunečními lázněmi, které jej smysluplně dopl-

ňují a dnes již retro-objekt nádherně ladí s o-
kolní přírodou. Když svítí sluníčko, je obležený
lidmi, svoje kouzlo má i za sychravého počasí
mimo letní sezonu, když je opuštěný. Evokuje
vzpomínky na příjemná setkání i posezení
a svým způsobem zahřívá vždy. Představuje
několik funkcí najednou, ale hlavně „chytání
sluníčka“ pro každého, a to jak s výhledem na
přehradu, tak volně a intimně v areálu, který
potřebuje alespoň rekonstrukci, protože doslu-
huje. Končím ale romantické rozjímání a pře-
jdu k tomu, že areál Slunek je ohrožen. 27. červ-
na byl veřejnosti představen návrh ing. arch.
Stolína, který představuje přestavbu Slunečních
lázní na tzv. Sluneční pavilon. Má to být atriový
dům s horní terasou, ze které se nabídne širší
rozhled na přehradu, ale podstatně vyčnívá nad
terénem a bude více vidět i z druhé strany pře-
hrady. Návrh pana architekta je zajímavý a ur-

čitě by se někam hodil, ale neladí mi místo stá-
vajících Slunek. Trochu překvapen jsem se den
předtím, 26. června, na jednání zastupitelstva
dozvěděl, že se kolem Slunek něco děje. Po dů-
kladném porovnání dvou návrhů řešení areálu
má moje srdce o hodně blíže návrhu ing. arch.
Šťastného, představujícímu studii Slunečních
lázní a zachování stávající dimenze a funkce
lázní. Jablonecká radnice trochu tlačí návrh pa-
na architekta Stolína a Sluneční pavilon, ale
všichni se můžeme vyjádřit městu elektronicky
e-mailem na adrese pavilon@mestojablonec.cz.
Další možností je navštívit Sluneční lázně a za-
psat svůj názor do Knihy názorů na chystanou
přestavbu Slunečních lázní. U této knihy je za-
ručeno, že přispěvovatel byl na místě a viděl na
vlastní oči, nasál atmosféru.

Jindřich Berounský, zastupitel

Sluneční lázně a jejich kouzlo patří
k jablonecké přehradě

Pár slov po osmi letech
v zastupitelstvu
Vážení spoluobčané, v uplynulých osmi letech
jsem díky vašemu hlasování v komunálních
volbách dostala příležitost i já podílet se na ve-
dení města. Práci radnice jsem do té doby mo-
hla hodnotit z pohledu občana a po několik let
i z pohledu zaměstnance městského úřadu.
A stejně jako většina občanů jsem nebyla vždy
s výsledky práce vedení města spokojena.
S Domovem pro Jablonec jsme si předsevzali,
že budeme prosazovat vyvážený rozvoj města
ve všech oblastech. Myslím, že řadu z našich
předsevzetí se nám podařilo splnit. Protože
v posledních letech se styl práce zastupitelstva
vyvíjel do jiné podoby, než jak tuto práci vní-
mám já, rozhodla jsem se již dále nekandido-
vat. A přemýšlela jsem o tom, zda je vůbec
možné obecně zaběhlý systém vedení měst
změnit. Patrně se následující slova nebudou
každému líbit, ale jsem přesvědčena, že změna
možná je. Ne žádnou revolucí a zásahy shora,
ale osobním zodpovědným přístupem každého
z nás. Dobrým krokem jak začít jsou např.
osadní výbory. Z řad členů osadních výborů by
mohli vzcházet kandidáti do komunálních vo-
leb. Při čtyřleté práci ve výboru se dá poznat,
kdo má zájem o rozvoj města. A pokud se pří-
padně vedení výboru neosvědčí, změňte jej,

stejně jako měňte svou volbou složení zastupi-
telstva, pokud se vám jeho práce nelíbí.
Poznatek, formulovaný postupně řadou politiků
od počátků státního zřízení, že: „cena, kterou
dobří lidé platí za nezájem o veřejné dění, je to,
že jsou ovládáni špatnými lidmi“, nebyl míněn
k souhlasnému pokývání hlavami, byl výsled-
kem poznání podstaty systému vlád na všech
úrovních. Hledejme formy, jak se aktivně zapo-
jit a spolurozhodovat o věcech veřejných.
Pokud se sami nezačneme zajímat o jednotlivé
oblasti života ve městě, hrozí, že o nich bude
rozhodováno z různých jiných zájmů. Současný
systém obecně stojí na pohodlnosti občanů. Je
to škoda, veřejná práce (v zastupitelstvu, výbo-
rech, komisích, osadních výborech atd.) je prá-
ce smysluplná, zajímavá a krásná. Pokud se te-
dy dělá se zájmem o zkvalitňování života ve
městě.

Velmi si vážím všech, kteří se o dění ve měs-
tě aktivně zajímají, kteří přicházeli s podněty
k rozvoji města, kteří věnovali čas a energii
prostudování různých materiálů města a připo-
mínkovali je, kteří aktivně pracují v různých
sdruženích, spolcích apod. A ráda bych podě-
kovala i úředníkům radnice za jejich vstřícný
a profesionální přístup, se kterým jsem se vět-
šinou při své práci setkávala. 

Při rozhodování o dalším vedení města přeji
nám všem šťastnou volbu!

PhDr. Jaroslava Fojtíková

Upřesnění článku 
o poskytování informací JE
V článku „O poskytování informací JE“ z minu-
lého vydání Jabloneckého měsíčníku byly
v souvislosti s mou osobou zveřejněny nepřes-
ně informace, které bych rád uvedl na pravou
míru. V první řadě nejde o politický boj, ale
o dodržování informačního zákona. O informa-
ce jsem teplárnu žádal už před 5 měsíci. Jako
první o mé žádosti rozhodovalo představenstvo
JE, které mi informace neposkytlo s tím, že jde
o obchodní tajemství, proti čemuž jsem se od-
volal. 

Následně mi předseda dozorčí rady Jaroslav
Kraus oznámil, že dozorčí rada mou žádost
projednala a uložila představenstvu informace
poskytnout. Jeho předseda Miloš Vele mi však
napsal, že tak neučiní, takže jsem musel podat
na teplárnu správní žalobu. Poté jsem obdržel
druhé totožné rozhodnutí dozorčí rady, aniž by
bylo předchozí zrušeno. Až poté jsem většinu
informací získal. Je smutné, že vyřízení mé žá-
dosti trvalo 4,5 měsíce. Jsem však rád, že všich-
ni občané města budou mít možnost dozvědět
se na webu Jablonecké energetické, kde budou
informace zveřejněny, důležité skutečnosti
o fungování teplárny.

Jakub Macek

■ Došlo do redakce



Ohlédnutí
Porcelánové trhy
Program Centra sociálních služeb
nabízí každoročně zážitkové letní
výlety. Jeden z nich se uskutečnil
ve čtvrtek 21. srpna. 

Spojen byl s návštěvou Porcelá-
nových trhů v Dubí, které se kona-
ly v rámci 150. výročí založení
místní porcelánky. Více jak pade-
sátka jabloneckých seniorů si pro-
hlédla prostory závodu a za přízni-
vé ceny nakoupila předměty do
svých kuchyní, nebo navštívila
místní muzeum cibulového porce-
lánu Modrodům. Na zpáteční cestě
si všichni zavzpomínali v Kame-
nickém Šenově u proslulých čedi-
čových varhan na známou pohád-
ku Pyšná princezna a plni dojmů
a zážitků se v podvečer vraceli
zpět do Jablonce nad Nisou.

(bs)

Turnaj v pétanque seniorů 
tří měst
První zářijový čtvrtek se v prosto-
rách DZU Novoveská uskutečnil
putovní Turnaj v pétanque seniorů
tří měst z Jablonce, Liberce a Frýd-
lantu. 

Místní klub seniorů, v čele s ve-
doucí Květou Čílovou, připravil na
páté sportovní klání příjemné pře-
kvapení v podobě transparentů,
které povzbuzujícími hesly, např.:
„Pétanque, to je zábava, která zdra-
ví dodává“ nebo „Pétanque – pěkná
hra, seniory rozhýbá“, motivovali
hráče k lepším výkonům. Soutěže
se zúčastnilo 26 družstev po třech
hráčích. První a druhé místo uhá-
jili Jablonečané, třetí cena putova-
la do Liberce. 

Všechny účastníky přišel po-
vzbudit primátor Petr Beitl, který
vítězným družstvům předal ceny.

(mj)
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Informace z Centra 
sociálních služeb
Informace o říjnovém programu
a jednotlivých akcích získáte u Mar-
kéty Jeníčkové, specialisty pro vol-
nočasové aktivity, tel.: 774 722 942,
e-mail: marketa.jenickova@centrum
jablonec.cz nebo jsou ke stažení
z www.centrumjablonec.cz, sekce
Aktivity seniorů – Programy ve
Spolkovém domě.

Centrum sociálních služeb nabí-
zí kurzy anglického, německého,
francouzského a španělského ja-
zyka a nově kurz ICT Senioři s tab-
letem. Pro ty, kteří mají rádi po-
hyb, nově od října nabízí projekty
Muzikorelaxace s pohybem a Tan-
čírnu. Milovníci pochodů zakončí
3. října II. ročník Jabloneckého škr-
pálu Seniorskou štafetou, která po-
vede z Ještědu do Jablonce.

Přes frýdlantský pivovar 
na jazzovou dílnu
Již potřetí přijali milovníci jazzu
v úterý 19. srpna pozvání do Frýd-

lantu, kde se zúčastnili Letní jaz-
zové dílny Karla Velebného. Pod-
večernímu vystoupení, které se
konalo na nádvoří radnice, před-
cházela nejen prohlídka frýdlant-
ského pivovaru, ale i ochutnávka
chmelového moku Albrecht s po-
sezením v prostorách radnice, kde
pro všechny přítomné bylo připra-
veno občerstvení a neformální set-
kání se starostou města Frýdlant. 

(bs)

Orientační pochod 
po Frýdlantu
V úterý 2. 9. se konal nultý ročník
Orientačního pochodu po městě

Frýdlantu, pořádalo ho město
Frýdlant ve spolupráci s klubem
turistů a oddílem orientačního bě-
hu. Akce se zúčastnilo celkem 77
seniorů, kteří měli možnost výbě-
ru ze dvou tras, a to 4 nebo 8 km.
Ty byly naplánovány tak, aby pře-
spolní měli možnost poznat krásy
a zajímavosti města. Frýdlantští
obsadili první tři místa v obou ka-
tegoriích. Cena útěchy za zdolání
4 km trasy putovala do Jablonce.

(mj)

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

Senior plus

■ Aktivní věk

■ Z bloku seniorů
Kulturní klub KJS
Kulturní klub KJS nabízí od září
letošního roku svým členům no-
vinku – literární kavárnu. 

Je určena všem, kdo mají rádi
literaturu, rádi čtou a o své dojmy
z knih se chtějí podělit se svými
vrstevníky. 

Na programu bude vždy veřejná
četba ukázky z oblíbené a zajíma-
vé knížky a v příjemném a klid-
ném prostředí u dobré kávy před-
neseny informace a zajímavosti
o autorovi a době, ve které žil
a která se odrazila i v jeho tvorbě,
dojmy z přečtené ukázky i názory
na četbu a knížky i na to, co pro
nás v našem životě znamenají.
Setkávání příznivců literatury se
budou konat každý poslední čtvr-
tek v měsíci v Kavárně Floriánka
ve Spolkovém domě v Jablonci
nad Nisou vždy od 15.30 hodin.
Bližší informace získáte u Blanky
Svobodové, tel. 774 722 945 nebo
ve Spolkovém domě. (bs)

■ Programy klubů 
ve Spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
7., 14. 21. 10. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou

7. 10. /úterý/ 13.30 hodin
Výtvarná dílna – seznámení 
s výtvarnou technikou Enkaustika

23.10. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – Kulturní klub
KJS
Informace B. Svobodová 
– tel.: 774 722 945

Dia-club senior
7., 14., 21. 10. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

23.10. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Setkání členů klubu 

Svaz důchodců ČR
1. 10. /středa/ 14.00 hodin
Beseda (uzavřená akce)

8. 10. /středa/ 
Výlet na zámek Lemberk

15. 10. /středa/ 14.00 hodin
Tanec

22. 10. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

29. 10. /středa/ 14.00 hodin
Zdravotní přednáška

Modrodům Dubí. Foto CSS

Vítězné jablonecké družstvo. Foto KSK Liberec

Letní jazzová dílna. Foto CSS

Orientační pochod po městě Frýdlantu.
Foto Jaroslav Appeltauer

Orientační pochod po městě Frýdlantu.
Foto CSS
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Mšeno bude mít věžní hodiny
Proč nejsou hodiny ve Mšeně? Tuto a mnohé
jiné otázky si začali klást občané Mšena.
Jenom ptát se ale nestačí, musí se také za
odpovědí jít. A osadníci Mšena opravdu
jdou!

O tom právě svědčí odpověď na uvedenou otázku:
Věžní hodiny ve Mšeně budou! Občanskému
sdružení Jablonecká přehrada, o. s., se podařilo
ve spolupráci s římskokatolickou farností a za
vydatné podpory města Jablonec nad Nisou a jed-
notlivých sponzorů tento záměr zrealizovat.

Věžní hodiny na kostele Nejsvětější trojice ve
Mšeně budou doplněny téměř po osmdesáti le-
tech jeho existence. Samotná otázka se zrodila
v říjnu 2012. Od té doby již nemohla zapadnout.
Dá se říci, že díky počátečnímu neúspěchu při
hledání potřebných prostředků se mohli do ce-
lé akce zapojit i jednotliví dobrovolní dárci
z řad občanů a firem z celé republiky. Vždyť
příspěvky přišly i z jižní Moravy! Samotný pro-
jekt pak následně uspěl v rámci žádostí o udě-
lení dotace kulturní komise statutárního města
Jablonec nad Nisou pro rok 2014.

OS Jablonecká přehrada tak děkuje všem
sponzorům a městu Jablonec nad Nisou za fi-

nanční příspěvky a dále všem, kteří nám pomá-
hali jakýmkoli způsobem při realizaci tohoto
projektu.

Zveme tímto všechny ke slavnostnímu spuš-
tění a posvěcení věžních hodin v kostele Nej-

světější trojice ve Mšeně nad Nisou, což se bu-
de konat při mši svaté ve čtvrtek dne 16. října
v 18.00 hodin. 

Na projekt věžních hodin postupně přispěli
tito dárci: statutární město Jablonec nad Nisou,
Preciosa, a. s., Ecoglass, a. s., Martina Budařová,
Milan Matura, Věra Kloubková, Jitka Francová,
Martin Bezanyi, Vladimír Svátek, Alena Pa-
poušková, Zuzana Mrázová, Miroslava Tomíč-
ková, Hana Kotková, Alena a Milan Krylovi,
Erika Preisslerová, Jana Mauthnerová, Jana
Bémová, Eva a Pavel Böhmovi, Jiří Ševčík, Re-
nata a Jiří Loudovi, Dagmar a František Urba-
novi, Vladimír a Olga Brůnovi, Helena Čapko-
vá, Eduard Hrdina, manželé Kalinovi, Ivana
Kořínková, Jana Tichá, Jaromír Jandák, Jiří Jir-
sa, Lucie Vybíralová, Hujerovi, Paula Svátková,
Ivana a Milan Pospíšilovi, Marie Linhardová,
Lukáš Vrabec, manželé Budařovi in memoriam,
Vanda Hlubůčková, Jiří Škoda, Anna a Jarosla-
va Heřmánkovy, Eva a Jaroslav Svátkovi in me-
moriam, Liboslav Matura in memoriam, Lukáš
Valecký, Renatka Svátková, Marie Chrvalová,
Marie Kasíková, Eva Masaryková. 

Občanské sdružení Jablonecká přehrada, o. s.

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

1. října 1914, číslo 233, strana 1, ranní
vydání
Ze všech bojišť dobré zprávy. V Haliči se stá-
hla naše vojska v nezlomené síle. Rusové nás
téměř nepronásledovali. V Srbsku překročily
naše oddíly Drinu a dobyly v těžkých několika-
denních bojích srbské pozice u Loznice. Uko-
řistili jsme 14 děl. Srbští důstojníci ženou své
vojáky do útoku pomocí revolverů. Do Niše do-
razilo 10 vlaků s raněnými Srby. Na západní
frontě pokračujeme v ostřelování Antverp.
Moskva. Daily Telegraph hlásí, že do Moskvy
přijíždí denně 5 000 raněných. Může jich však
přijmout i milion. Spisovatel Maxim Gorkij pra-
cuje v Červeném kříži.

2. října 1914, číslo 234, strana 4
Jablonec n. N., Vojenský kytičkový den. Sbírka
se bude konat 4. října, v den císařových naro-
zenin. Mladé dámy a pánové budou prodávat
válečné kokardy (za 30 h) a podzimní květy od
zdejších zahradníků. Polovina výtěžku půjde
do pomocného fondu města, druhá na státní vá-
lečnou pomoc.

3. října 1914, číslo 235, strana 9
Severočeský sklářský průmysl je ochromen.
V některých závodech se pracuje jen 2–3 dny
týdně, vyrábí se pouze na sklad, protože je přeru-
šen styk s odběratelskými zeměmi. Na Tanvald-
sku je 3 000 nezaměstnaných, na Jablonecku
5 300, na Novoborsku 2 700 + 2 300 domácích
dělníků. Místní úřady se snaží poskytovat práci
při úpravě městských komunikací. 

4. října 1914, číslo 236, strana 3
Jablonec n. N., Lazaret. Na chlapecké škole
vlaje vlajka ženevské konvence. V přízemí jsou
připraveny 4 pokoje pro pacienty s bíle povle-
čenými lůžky. 

5. října 1914, číslo 237, strana 5
Jablonec n. N., Lazaret. Těžce ranění prosí ve-
řejnost zejména o cigarety. 

7. října 1914, číslo 239, strana 5
Sarajevo. Ze soudní síně. 12. října má začít
proces s Gavrilo Principem a jeho druhy. Obvi-
něno je 21 Srbů a 4 Chorvati. Státní návladní
pro ně žádá trest smrti oběšením a pro nezleti-
lé žalář mezi 10 a 20 lety.

15. října 1914, číslo 247, strana 7
Inzerát. Emanuel Kuh, Podhorská 4, nabízí la-
cino vojenské zimní prádlo, pánské vesty, trika
a košile, kalhoty, bederní pásy, čepice proti sně-
hu, nátepníčky, nákolenky a ponožky.

20. října 1914, číslo 252, strana 7
Válečná cigareta „Austria“ se dosud prodávala
jen v okolí Vídně – teď se však rozšiřuje do
všech oblastí tabákového monopolu. Jeden kus
stojí 4 haléře. 25 % z výtěžku půjde na válečnou
sociální péči.

21. října 1914, číslo 253, strana 1, ranní
vydání
Vídeň. Soukromý zpravodaj hlásí, že obléhání
Přemyšlu trvalo od 22. září do 9. října. Ruským
vojákům bylo prý řečeno, že je to Vídeň a že po
dobytí bude konec války. Boje jihovýchodně od
Přemyšlu stále trvají. Byly pozorovány bleskové
útoky Rusů, které však ztroskotávaly na naší
vražedné střelbě z pušek a kulometů. Zpravo-
dajové viděli četné ruské zajatce, mnozí byli
ještě v chlapeckém věku.

21. října 1914, číslo 253, strana 5
Jablonec n. N., Polní pošta ze srbského bojiště.
Nejmenovaný voják píše 4. 10. své matce. Bo-
joval u Šabacu, pak ve Slovinsku, pak překročil
Sávu a teď je opět v Srbsku. Čtrnáct dní byl v zá-
kopech – včera měl však 48 hodin volno. Boje
u Šabacu byly prý jen malou předehrou. „Pán
Bůh mne dosud chránil, ale mnohého kamará-
da jsem viděl umírat. Srb není povrchním bo-
jovníkem – brání své pozice tvrdošíjně a zasypá-
vají nás střelbou – ale většinou ze zákopu bez
míření. Boji zblízka se vyhýbají – i když jsou je-
jich bodáky o hodně delší než naše. Všichni
Srbové se bojí našeho ,Hurá‘ a po zahájení naše-
ho útoku prchají. Dnes měl císař narozeniny
a my jsme zpívali na celé linii hymnu a naše dě-
la přitom střílela. Včera jsme vyfasovali zimní
deky – škoda, že je ušpiníme, ale jsou teplé a to
je hlavní. V noci je velká zima. Cigarety jsem do-
stal a potěšily mne. Pan Swarowsky je ještě u nás,
ale pan Markovsky je lehce raněn. Přišli jsme
o mnoho důstojníků – máme už třetího velitele
regimentu a naše kumpanie pátého velitele. Ob-
jímám Tě, má milá a dobrá matko, zdravím Tebe,
Idu a všechny příbuzné. Tvůj vděčný syn Oskar.“

22. října 1914, číslo 254, strana 6
Již 847 milionů lidí je zasaženo válkou! Je to
přibližně polovina lidí, co teď žije na zeměkouli.

24. října 1914, číslo 256, strana 9
Zákopová válka začíná na bojišti v Severní
Francii. Německé jednotky tam vybudovaly
důmyslná „zákopová města“ s hlavními a ved-
lejšími ulicemi a s telefonním spojením.

26. října 1914, číslo 258, strana 1
Z haličského bojiště. Při útoku na Přemyšl
hnali Rusové do útoku před sebou Poláky a Ži-
dy. Máme zprávy, že rakouští váleční zajatci
jsou v Rusku dostatečně živeni. 

29. října 1914, číslo 261, strana 7
Británie. Pojišťovna Lloyd přijímá pojistky pro-
ti zepelínům. Angličané se jich velice bojí. Po-
jistka platí jen po 12 měsíců – horentní sumy se
platí za budovy v blízkosti burzy a Bank of Eng-
land, radnice, v docích a přístavu.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Vojín Wendelin Tippelt, narozen 30. 10. 1897
Foto Josef Nedomlel.
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Na výstavních plochách se sešlo více než tisíc kreseb. U stropu se vznáší ryby s mohutnými ploutvemi. Petr Vobořil vítá malé umělce ve výstavním sále Eurocentra.

Zpívání se skřítkem Pastelkou. Přivítání malých umělců. Pohádkové kulisy. Děti z mateřských škol se hledají na fotografiích.

Perníková schovávačka mezi obrázky. Pohádkové motivy akademického malíře Miloslava Jágra. Pásmo písniček s Petrem Vobořilem a „Rákosníčkem“.

Výroba lesních skřítků a postaviček z přírodních materiálů. Velký sál Eurocentra zaplnili diváci pohádky Velbloud, ryba, slepice aneb Námořnická historie Naivního divadla Liberec.

Více fotografií na stránkách www.jabloneckarodina.cz v sekci fotogalerie. Autorkou snímků je Vladimíra Dvořáková.

ohlédnutí za výstavou 
kreseb jabloneckých dětí 
a akademického malíře 
Miloslava Jágra

Se skřítkem Pastelkou do pohádky
Stovky dětí z prvního stupně jabloneckých základních škol a mateřinek se přišly podívat na obrázky své a svých kamarádů do
výstavního pavilonu Eurocentra. Kresby, které posílaly do soutěže „Malujeme se skřítkem Pastelkou“, zaplnily téměř tři podlaží.
A nejen to. V každém výstavním prostoru čekalo překvapení. Sál v přízemí malé návštěvníky přivítal zvuky oceánu, u stropu se vznášely
ryby s mohutnými ploutvemi. O patro níž probíhal boj slepic o vzkříšení kohoutka a z obřích postelí bylo slyšet hlasité oddychování.
V nejnižším patře se děti scházely u perníkové chaloupky k poslechu čtených pohádek, nebo si zazpívaly s kytarou a Rákosníčkem.
A kdo se ještě zastavil v prostorách Ekocentra, neodešel domů s prázdnou. Umělecká duše v každém z dětí se mohla projevit při výrobě
vlastního skřítka z přírodních materiálů. www.jabloneckarodina.cz



(22)

jablonecký měsíčník / říjen 2014 inzerce

Jak žijeme, je jenom na každém z nás. A v jakém
prostředí, to už je také věcí radních. Ale vlastně

i nás, pokud jdeme k volbám a přijmeme svou
část odpovědnosti vysláním svých volených

zástupců. ODSka má problémy, to je pravda, ale
nikoliv v Jablonci. Pod taktovkou primátora Petra

Beitla a Miloše Veleho je zacházení s městským
rozpočtem uvážlivé, prosazuje se šetrnost

a úspory, udělaly se významné kroky k vyřešení
„jabloneckého tepla“, probíhá řada rekonstrukcí

ulic, chodníků a objektů, viditelná je péče o školy,
sport i kulturu, ale třeba i snaha o vyřešení

výkupu kovů či nežádoucímu vzniku ubytoven.
Dochází k doprojektování a realizaci úprav v okolí

přehrady, řešení dopravy atd. To vše svědčí
o zodpovědném nakládání s majetkem a péči

o městské prostředí. 
Jenom ta skvělá galerie MY tu chybí, i když

na druhou stranu prostory radnice jsou citlivě
rekonstruovány v duchu projektu architekta
Wintra, který si úctu ke své výjimečné práci

zaslouží. Kultura v rekonstruované faře manželů
Scheybalových je jiná než v galerii MY,

ale také kvalitní. Myslím si, že kvalitní je 
i jablonecká ODS – v duchu pravicové tradice

Jablonce. Neměňme to, co je dobré.
Akademický sochař Jiří Dostál

Jiří Dostál: Koho si zvolíme? Dalibor Dědek: 
Vkládám důvěru 

v Petra Beitla

Výběr správných lidí je klíčem k úspěchu fungování
každé organizace. Když si vybírám lidi do vedoucích
pozic v Jablotronu, mám dvě možnosti. Buď zvolím
někoho, kdo už ve firmě pracuje, znám jeho schopnosti
a svou prací mě přesvědčil, že zvládne víc. Nebo přijímáme
nového člověka a pak probíhá důkladné výběrové řízení.
V písemných testech a pohovorech zjišťujeme schopnosti,
chování a způsob myšlení uchazečů. Přesto se občas
výběr nepovede a zanedlouho se rozloučíme. Volba
osvědčených pracovníků je v každém případě jistější.
Asi díky této zkušenosti nemám rád volby do státní správy.
Jako volič obvykle pořádně neznám nikoho z kandidátů
a nemám šanci provést výběrové řízení. A tak nakonec
do urny házím lístek jen na základě dojmů a pocitů.
Výjimkou jsou situace, kdy znovu kandidují ti, kteří už
v minulém období ukázali, že jsou schopní a je za nimi
vidět dobře odvedená práce. To se bohužel v České

republice nestává často. Proto si myslím, že v Jablonci
máme výjimečnou příležitost znovu zvolit ty, kteří se
osvědčili. Když byl po minulých volbách vybrán za
primátora pan Beitl, byl to pro mě neznámý člověk. Brzo
jsem však pochopil, že město získalo schopného manažera,
který nejen, že se umí rozhodovat, ale také dokáže vést
lidi, kteří jej obklopují. A tak se najednou v Jablonci začaly
věci hýbat kupředu, včetně řešení takových kostlivců
z minula, jakými byl vybydlený mléčný bar a nekřesťansky
předražená teplárna. Jsem přesvědčen, že právě končící
garnitura na radnici si zaslouží pochvalu za práci, kterou
odvedli. Škoda, že jako voliči nemáme možnost jednoduše
říci: „jsme spokojeni, toto kolo vynecháme a pokračujeme
ve stejné sestavě.“ A tak se chystají volby. Akceschopnost
radnice v tomto období klesá na nulu, protože zastupitelé,
místo aby se věnovali své práci, šturmují do předvolební
kampaně. V politice bohužel nelze udělat Ctrl C a Ctrl V.
V Jablonci ale máme historickou šanci zvolit ty, kteří se
osvědčili. Já budu volit kandidátku, v jejímž čele stojí
dosavadní primátor. Ačkoliv nejsem příznivcem žádné
politické strany a k ODS mám značné výhrady, vkládám
svou důvěru v Petra Beitla. Předpokládám, že si je vědom
toho, jak vysoko si nastavil laťku a v rámci možností
strany, za kterou kandiduje, si vybere lidi, u kterých lze
předpokládat, že s ním budou spolupracovat ve prospěch
občanů Jablonce. Dalibor Dědek, majitel Jablotronu

Placená inzerce
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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 – JARO 2015
Eurocentrum Jablonec nad Nisou.

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

neustále na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech
vám poskytneme na telefonu 603 512 887.

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

zn. DINITROL (vã. demont. plast. podbûhÛ,
poctivá, profi práce)

Jsme certifikované BRZDOVÉ CENTRUM ATE
– kvalitu nabízíme za NEJLEP·Í CENY!!!
DOPORUâUJEME kontrolu a ãi‰tûní brzd 

– odbornû a za super cenu!!!
PNEUSERVIS – pfiezouvání, nové pneu

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

EDUCA – JE·Tù VOLNÁ MÍSTA V KURZECH
Jazyky – i konverzace a intenzivní kurzy, 

kurz ãín‰tiny
v pátek a sobotu, kurzy s rodil˘m 

mluvãím a dal‰í…
Rekvalifikaãní kurzy: kurz mzdového úãetnictví,

úãetnictví, daÀová evidence, kurzy PC.
23 let zku‰eností, praktické kurzy, 

profesionální a trpûliví lektofii, 
akreditace M·MT. Nauãíme Vás. 

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
NOVÉ KURZY ORIENTU 

FLAMENCO ARABIC – stfiedy v 18.15 hodin
POP ORIENT dívky – pondûlky 

taneãní semináfi VOI Naila
pátek 17. 10., 18–20 hodin

2. SETKÁNÍ REIKI 10. 10. v 18 hodin
NOVù TAKÉ tûhotenské cviãení,

pilates, powerjoga, klasická joga.
www.brisnitancejablonec.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 
nové studio jogy a relaxace

fiíjen a listopad powerjoga za 40 Kã
22. 10. – lekce powerjogy ZDARMA

www.yokostudio.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 

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

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

BliÏ‰í info: www.cantara.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

TùHOTENSKÁ AROMAMASÁÎ
krásn˘ dárek pro nastávající maminky 

i jejich dûti v bfií‰ku. Uleví od bolestí zad,
otokÛ konãetin a zprostfiedkuje Vám bliÏ‰í

kontakt s nenarozen˘m miminkem. 
Na v‰echny tûhotné maminky

se tû‰í certifikovaná aromamasérka
Iva Stuchlíková, tel. 602 36 11 22.

ABC fiemesla
fiemeslné práce pro byt a dÛm

kompletní rekonstrukce bytÛ a koupelen, 
opravy a úpravy bytov˘ch jednotek, 

dlaÏby, obklady, malování, 
podlahy, vodoinstalace, kanalizace, 
topení, ‰tukové a sádrové omítky, 

úpravy panelov˘ch bytÛ a bytov˘ch jader,
rekonstrukce panelov˘ch chodeb, 

stavebnû fiemeslné práce.
e-mail: ppetran@seznam.cz 

tel. 724 026 747
www.abcremesla.cz

HUBNI B¤Í·KO, SPALUJ TUKY.
S námi to jde jinak.

Bez hladu a diet. 
Program Hubnutí s podporou
nastartuje Vá‰ metabolismus

zdravû a trvale. Zkus to je‰tû dnes.
www.hubni-s-jistotou.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

JE·Tù VOLNÁ MÍSTA V KURZECH

DA≈OVÁ EVIDENCE, ÚâETNICTVÍ, MZDY

PC KURZY REKVALIFIKAâNÍ a dal‰í kurzy

Pfiíprava na státní maturitu, pfiíprava na FCE,
CAE, ãín‰tina, ru‰tina, ‰panûl‰tina, nûmãina, 

ital‰tina, konverzace

JAZYKY – ‰iroká nabídka 

Úãetnictví – v˘uka v Pá a So 3. 10.–13. 12.
Mzdové úãetnictví – v˘uka v Pá a So 29. 9.–8. 11.
DaÀová evidence – v˘uka v So 25. 10.–29. 11. 

Nauãte se s PC mnohem lépe – Pá a So 17. 10.–7. 11.
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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

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

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

slevy až 35 %
prodejna@skrine-liberec.cz

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

 MODIFIKOVANÉ PÁSY, OSB desky 
 LATù, HOBLOVANÁ PRKNA, plotovky

 TERASA: sibifisk˘ modfiín, 
evropsk˘ modfiín, hranoly

 Ochrana dfieva: OSMO, REMMERS 
 PALUBKY: ‰irok˘ v˘bûr 

– borovice, smrk
 Podlahová prkna: SMRK, BOROVICE

 ·irok˘ v˘bûr stylového NÁBYTKU

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

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

Podzimní nabídka fy Pospíchal

Dárkové 
poukazy 
wellness, masáže, kurzy vaření, 
kosmetika, pedikúra 
– k Vánocům, narozeninám, 
výročí, svatbě či jen pro radost 
zakoupíte ve Studiu Fit

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

Vzdûlávací centrum
Îivot hrou

Od fiíjna otvíráme

Anglickou mini‰kolku
s prvky Montessori

Dále nabízíme kurzy

Angliãtina s prvky Montessori
pro dûti i dospûlé

Kurz animace
pro pfied‰koláky a mlad‰í ‰koláky

Va‰e kreativita pro rozvoj Va‰ich dûtí
tvorba Montessori pomÛcek

Tvofiíme pfiíbûh, tvofiíme knihu
pro pfied‰koláky a mlad‰í ‰koláky

Dopolední káva pro rodiãe,
Montessori pro dûti 

Informace na www.zivothrou.cz

... textil ... domácí potfieby ... obuv ...
... drogerie ... kabelky ... biÏuterie ...

... garn˘Ïe ... povleãení ...

U Kostela 4186/35 (b˘val˘ Albert)

Novû otevfieno – zavádûcí ceny


