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Březen je tradiční 
předzvěstí jara
Březen je už jistou předzvěstí jara, i když za
okny to tak ještě nevypadá a ranní mrazivé
ovzduší nás nutí zůstávat v teple našich domovů.
Přesto teplé sluníčko přes den už dokáže vylákat
ven na procházky, při nichž mnozí z nás rádi
zamíří i do městských parků. V Jablonci se
k parkům nechováme macešsky, naopak si jich
ceníme a stále se snažíme je obnovovat. Ten nej-
starší bychom nyní za finančního přispění
z Nadace Proměny mohli ještě trochu vylepšit,
ačkoli některé ze zásadních změn už tu proběh-
ly. Přesto otevřít přístup k hladině řeky Nisy, kte-
rá se snad už za dva roky zbaví nechtěné ozdo-
by – parovodů, či odstranit nevzhledné toalety
a další zkrášlení by mohly být vítané. O tom, jak
na to, píšeme na následující straně měsíčníku. 

S jarem přichází rovněž sezona otevřené
nabídky zboží pod širým nebem na městských
tržištích. Zvláště farmářské trhy si získávají stá-
le větší oblibu. Čerstvá zelenina a květiny přímo

od pěstitelů dokáží přimět obyvatele i vzdáleněj-
ších koutů města, aby vážili cestu za kvalitními
produkty. Jablonecká tržnice od 1. dubna změní
své působiště a i o tom se dočtete uvnitř tohoto
čísla. 

Březnový měsíčník je bohatší o přílohu, která
se věnuje rozpočtu pro rok 2015. Na čtyřech
stránkách je rozebráno hospodaření města, plá-
nované kroky včetně investic do rozvoje Jab-
lonce, které se rok od roku lehce zvyšují, což je
jistě potěšitelné. 

A pokud se snad v tomto vydání měsíčníku ne-
dočtete to, co chcete vědět, přijďte se nás přímo
zeptat na některé z pravidelných setkání, která
začínají 10. března. Budu se těšit, že se uvidíme. 
A až bude březen za námi, přeji vám hezké
Velikonoce.

Lukáš Pleticha, 
náměstek primátora

Masopustní klauniáda v jablonecké ne-
mocnici. Zdravotní klauni navštěvují malé 
pacienty každý týden, tentokrát připravili

masopustní masky a zábavu. Cílem 
návštěvy, je přinášet dobrou náladu a tím

napomáhat v léčebném procesu. 
Foto Jiří Pasz

Foto Jiří Endler
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Nadace Proměny je soukromá nezisková organizace,
která pomáhá proměňovat prostředí měst se zapoje-
ním veřejnosti a rozvíjí povědomí společnosti o archi-
tektuře, krajinné tvorbě a vlivu prostředí na člověka.
Nabízí dva grantové programy, z nichž město se obra-
cí na program Parky. „V jeho rámci umožňujeme čes-
kým městům obnovit parkově upravená veřejná pro-
stranství, organizujeme architektonické soutěže
a podporujeme další rozvoj a oživování míst také po
dokončení jejich proměny,“ říká Petra Hrubošová
z Nadace Proměny a dodává, že grantové výzvy 2014
se mohou zúčastnit města s více než 8 tisíci obyvateli
či bez omezení také obvody a části větších měst.
„Nabízíme pomoc při kompletní obnově veřejného,
parkově upraveného prostranství. Na vybraný projekt
přispějeme částkou ve výši až 25 mil. Kč a odbornou
podporou ve všech jeho etapách. Žádosti je možné po-
dávat do konce března 2015,“ konstatuje Hrubošová.

Užší výběr
Do stejné výzvy se Jablonec přihlásil už v roce 2011.
Projekt prošel veřejným projednáváním, na němž
všichni bez výjimky řekli, že chtějí park zachovat
a oživit. Většina z přítomných volala po jeho prosvět-
lení a omlazení dřevin, napřímení cestiček, aby je by-
lo možné v zimě lépe udržovat, po návratu k přírod-
nějšímu rázu celého parku včetně jezírka, které by
mělo být zbaveno betonového dna, a vše přizpůsobit
jabloneckému klimatu. Shoda také panovala v tom, že
radikální změnou by měly projít toalety nebo by měly
být přestěhovány k otočce tramvaje. Mnozí zavzpomí-
nali také na tradiční nedělní promenádní koncerty. 

Jablonecký projekt tehdy Nadaci Proměny zaujal.
V grantové výzvě se sešlo 52 projektů z 50 měst, z nichž
postoupilo 14 do dalšího kola, Jablonec byl mezi nimi.
Nadační příspěvek nakonec získaly Jiráskovy sady v Li-
toměřicích. „Od té doby se v Tyršových sadech mno-
hé změnilo, ale přesto má park další rezervy,“ říká
náměstek primátora Lukáš Pleticha a dodává: „Nyní
je zde sice kvalitní osvětlení, prořezaná zeleň, citelně
tu však schází například vodní prvek, který tu byl.“

Návrat fontány
Vodní nádrž a fontána zmizely z parku v létě 2012.
„Město opravilo dešťovou kanalizaci a prořezalo stro-
my. O rok později dostal Tyršův park nové herní prv-

ky na dětské hřiště, koše i lavičky. Na podzim téhož
roku se tu za finančního přispění ministerstva vnitra
v rámci prevence kriminality objevilo veřejné osvětle-
ní. Své 120. narozeniny už park oslavil i s čerstvě na-
třeným altánem, kde se odehrál opět promenádní
koncert. Ty se sem v plném lesku vrátily v roce 2014
během společného programu městských kulturních
organizací Jablonec – město plné tónů,“ vypočítává
náměstek Pleticha.

V novém projektovém záměru obnovy Tyršových
sadů je kromě sadových úprav a zřízení vodního prv-
ku také nové oplocení, obnova cestní sítě včetně od-
kanalizování, úprava prostor u altánu pro pořádání
kulturních akcí včetně elektřiny, rekonstrukce pro-
vozního objektu, odstranění WC z parku, neboť nové
vznikne letos hned v sousedství při rekonstrukci otočky
tramvaje, a zpřístupnění břehu Nisy i řeky samotné
pro návštěvníky parku, což souvisí s odstraněním pa-
rovodu. „Rozpočet je předběžně stanovený na 28 mili-
onů korun, nadace poskytuje 90% příspěvek, takže
město se musí podílet minimálně 3 miliony korun,“
vysvětluje Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací.

Co je Nadace Proměny
Nadaci Proměny v roce 2006 založil Karel Komárek,
který současně vykonává funkci předsedy správní ra-
dy nadace a je jedním z jejích hlavních dárců.

Vedle grantové podpory se nadace zaměřuje na vše-
obecnou osvětu veřejnosti v tématech spojených
s plánováním, tvorbou a užíváním veřejného prostoru
měst; provozuje tematický webový portál www.por-
talpromen.cz, pořádá semináře, konference, exkurze
a tvůrčí dílny pro děti i dospělé. 

Témata, kterým se nadace věnuje:
• zeleň ve městě
• zahradní a krajinářská architektura
• architektonické soutěže
• spolupráce samosprávy, veřejnosti a odborníků při
rozvoji městského prostředí
• význam prostředí, volné hry a kontaktu s přírodou
pro všestranný rozvoj dětí
• architektura ve vzdělávání dětí i dospělých
• zapojování studentů odborných a uměleckých škol
do praxe

Více informací na www.nadace-promeny.cz. (jn)

Druhá šance pro Tyršovy sady
s Nadací Proměny
O grant z výzvy Nadace Proměny se hodlá ucházet také Jablonec nad Nisou. Předloží
projekt obnovy Tyršových sadů, který však nejprve projedná 12. března i s občany města.
Od nadace je možné získat příspěvek až 25 milionů korun a odbornou podporu. Jablonec
se pokusil získat finance na stejný park už v roce 2011 a postoupil mezi 14 měst do 2. kola.

■ Veřejné 
projednávání
Náměstek primátora Lukáš Pleti-
cha zve občany, aby si přišli poví-
dat o podobě projektu na obnovu
Tyršových sadů, a to ve čtvrtek 12.
března od 17 hodin do jídelny
Gymnázia U Balvanu. Výsledky
veřejného projednávání zapracuje
město do žádosti o grant Nadace
Proměny. „Každý návrh je vítaný,“
zve Pleticha. 

Důležité termíny:
• 12. března 2015 
veřejné projednávání záměru
• 31. března 2015 
uzávěrka podání žádostí o nadač-
ní podporu
• duben – září 2015 
hodnocení žádostí a projektových
záměrů
• říjen 2015 
rozhodnutí správní rady nadace
o vítězném projektovém záměru

Městský park 
Městský park založil jablonecký Ok-
rašlovací spolek, který v roce 1884
vykoupil mokřinatý pozemek na le-
vém břehu Nisy o rozloze 19 491 m2.
Na postupně upravovanou plochu
vysadil stromy a keře, park byl slav-
nostně otevřený v neděli 9. čer-
vence 1893. Během dalších let při-
byly drobné plastiky a pamětní
kameny včetně znělcových „var-
han“. Přirozený zdroj spodní vody
využívalo umělé okrasného jezír-
ko zakončené nevelkou hrází s oz-
dobným zábradlím. Ve vodě rostly
lekníny a vodní rostliny, v zimě se
na zamrzlé hladině bruslilo. Ne-
daleko jezírka byl postaven gloriet
pro pořádání venkovních koncertů.

Velkou, ale poněkud nešťastnou
rekonstrukcí bez vkusu a koncepce
park prošel koncem 70. let minu-
lého století. Výsledkem byly beto-
nové cestičky s živičným povrchem
a vybetonované jezírko, v němž se
neudržela voda. Další velká úpra-
va spočívající zejména v doplnění
zeleně a mobiliáře se uskutečnila
v roce 2001. Těmi posledními zá-
sahy byly rozsáhlé opravy v letech
2012–2014.

Pomník obětí 1. sv. války
Na jihozápadním nároží parku byl
18. října 1936 odhalen památník
obětí 1. světové války, autorem
žulového sloupu a jeho okolí je
arch. Alfred Wenzel, plastiky jsou
od sochaře Michela Brosika. Na
zadní straně pomníku bylo něko-
lik tabulí se 724 jmény padlých
a 139 nezvěstných Jablonečanů,
které nechal MNV v roce 1946 od-
stranit. Plynové potrubí přivedené
až na vrchol pomníku umožňova-
lo zažehnout oheň při slavnost-
ních příležitostech. (jn)

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Jiroutek
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Petici studentů jabloneckého Gymnázia
U Balvanu a dalších občanů města za zá-
chranu Gymnázia U Balvanu projednávali
zastupitelé na svém únorovém zasedání.
Petice obsahuje 1400 podpisů a na magistrát
byla doručena 26. ledna. Petiční výbor žádá
jablonecké zastupitele, aby usilovali o zá-
chranu gymnázia převedením funkce zřizo-
vatele na město Jablonec nad Nisou a zahá-
jili jednání s Krajským úřadem Libereckého
kraje, který je dle zákona současným zřizo-
vatelem gymnázia.

První diskuze o zrušení Gymnázia U Balvanu pro-
bíhaly už od roku 2010, první petice za jeho zá-
chranu z února 2011 čítala téměř 11 500 podpisů.

Krajský úřad v připravované optimalizaci
školství uvažoval o sloučení obou jabloneckých
gymnázií v jedno už kolem roku 2010. Pro ten-
to návrh se tenkrát v krajském zastupitelstvu
nenašla podpora. Bohužel rozhodnutím rady
kraje v roce 2011 (tedy nikoli zastupitelstva)
došlo k omezení víceletého Gymnázia U Bal-
vanu s tím, že od září 2015 zde bude probíhat
pouze čtyřletý typ studia. Tento model ale není
životaschopný po stránce ekonomické ani per-
sonální a zjednodušeně řečeno odsuzuje školu
k vyhladovění. Pro zachování školy je nutné
otevřít další obor, další třídu.

Názor primátora
Gymnázium U Balvanu jednoznačně patří me-
zi nejlepší gymnázia v kraji a jako takové by
mělo zůstat zachováno. Nicméně je třeba říci,
že převedením zřizovatelských kompetencí na
město se situace nevyřeší. Tyto kompetence to-
tiž neumožní to, co škola skutečně potřebuje,

a to je zajištění dostatečného počtu vyučova-
cích oborů nebo chcete-li tříd. O tomto para-
metru rozhodují úřady na úrovni kraje a mi-
nisterstva školství. Právě tento požadavek pro-
sazuji na Libereckém kraji ve spolupráci s ře-
ditelem školy už od roku 2010.

Jsem velmi rád, že jsme s vedením Liberec-
kého kraje našli společnou řeč, že kraj podpo-
ruje zachování gymnázia, které jednoznačně
patří mezi nejlepší gymnázia v kraji, že se po-
dařilo najít logické řešení a jablonecké gymná-
zium má naději na přežití. Z výsledku mého
jednání s radní odpovědnou za školství Alenou
Losovou vyplynulo, že Liberecký kraj podpoří
gymnázium při podání žádosti o zápis šestileté-
ho oboru gymnázia s výukou vybraných před-
mětů v cizím jazyce, konkrétně ve francouzšti-
ně. O tom, zda k otevření oboru skutečně dojde,
rozhoduje v konečném důsledku Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Podle Dlou-
hodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělá-
vací soustavy České republiky, kterým se řídí
rozhodování, prostor pro vznik nových kapacit

víceletých gymnázií není. Ministerstvo by však
mohl přesvědčit fakt, že jde o obor jedinečný,
neexistující jinde v kraji. Zapsat obor jiného za-
měření na této škole, jedno zda strojírenský či
ekonomický, by konkurovalo jiným školám
v Jablonci nad Nisou.

Řešení musí být systémové
Město je zřizovatelem mateřských a základních
škol, střední školy spadají do zřizovatelských
kompetencí krajského úřadu. Domnívám se, že
z hlediska komplexnosti a další návaznosti na
národní síť škol by tento systém měl zůstat za-
chován. V tomto kontextu na kraji diskutujeme
i o dalších středních školách a učilištích, které
jsou na území města. Gymnázium U Balvanu
není jedinou ohroženou školou. Dlouhodobě se
hovoří o nezájmu studentů o technické a ře-
meslné obory, navíc je tu neúprosný demogra-
fický vývoj, který ukazuje pokles počtu dětí
obecně. 

S krajem velmi intenzivně celou školskou
problematiku diskutujeme. Nejde totiž jen
o střední školy, jde o dvě základní školy spe-
ciální a praktické, které v Jablonci rovněž pů-
sobí a jsou zřizovány krajem, dále o uměleckou
průmyslovku, již zřizuje kraj a která navíc síd-
lí v památkově chráněné budově patřící městu,
což generuje další náklady na městský rozpo-
čet. Dále je tu plánované soukromé technické
lyceum, jehož absolventi by výrazně prospěli
firmám na Jablonecku orientovaným na prů-
myslovou výrobu. Ve všech případech je třeba
najít konsenzus nejenom dvoustranný, ale na-
příč celým krajem.

Plošná optimalizace škol by se měla týkat
systémového řešení s logickým vyústěním. Bylo
by velmi nezodpovědné, abychom jako krajští
zastupitelé, kteří budou nakonec optimalizaci
schvalovat, postupovali tak, že nakonec budou
úřady práce plné lidí vzdělaných v humanitních
oborech a naopak firmy v regionu budou volat
po technicky zaměřených pracovnících, kteří
díky optimalizaci škol v kraji prostě nebudou.

Na závěr si dovolím poznámku k v petici
zmiňované Obchodní akademii v Tanvaldě.
Podle mých informací přejde tato škola v nej-
bližší době opět pod zřizovatelskou kompetenci
Libereckého kraje.

Petr Beitl, primátor

Pozn. red.: Petr Beitl je od roku 2004 také kraj-
ským zastupitelem, dalšími krajskými zastupite-
li za Jablonec nad Nisou jsou František Pešek
a Vladimír Opatrný.

Ve školském zákoně jsou výslovně
vyjmenovány pravomoci zřizovatele
vůči jím zřizovaným školským
příspěvkovým organizacím. 
I zákon o obcích řeší jednotlivé kompetence
zřizovatele, např.: zastupitelstvo města zřizuje
nebo ruší školu, schvaluje zřizovací listinu
školy nebo rozhoduje o jejích změnách; rozho-
duje o sloučení, splynutí či rozdělení školy,
schvaluje rozpočet a hospodaření organizace.

Rada města má v kompetenci vyhlašovat kon-
kurzní řízení, na jehož základě jmenuje ředitele
školy a stanovuje mu jeho plat; může ředitele
z vážných důvodů i odvolat z funkce. Ředitele
školy pravidelně hodnotí a v návaznosti na
hodnocení pak upravuje jednotlivé složky pla-
tu a schvaluje i případné odměny. Uvedený vý-
čet pravomocí je taxativní, nad jejich rámec ra-
da města do činnosti školy zasahovat nemůže.
Dalším obvyklým úkolem zřizovatele je péče
o budovu a financování jejího provozu. 

O zřízení či zrušení středních škol a jejich
výukových oborech rozhoduje krajský úřad,
v některých případech i ministerstvo školství.
Krajský úřad dále řeší počet středních škol
v kraji, jmenování ředitelů SŠ, jejich platy a ta-
ké provozuje a opravuje budovy, ve kterých
střední školy sídlí. O školním vzdělávacím pro-
gramu, aprobovanosti a platech učitelů přijí-
macích zkouškách a dalších záležitostech tý-
kajících se organizace výuky rozhoduje ředitel
školy.

Podaří se zachránit 
Gymnázium U Balvanu?
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Vývoj počtu dětí ve věku 15 let v SO ORP Jablonec nad Nisou
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Návrh nového územního plánu je stále
živým dokumentem
Od roku 2009 pracuje Jablonec nad Nisou
na novém územním plánu města. Stát bude
téměř šest milionů korun a město na něj
získalo čtyřmilionovou dotaci z EU a ČR.
V současné době se upravuje návrh, který měs-
to předloží veřejnosti na podzim. Nabýt plat-
nosti musí nový územní plán do června 2017.

Tři hodiny otázek, odpovědí, připomínek a pod-
nětů. Tak vypadalo únorové zasedání jablonec-
kého výboru pro územní plánování a strategic-
ký rozvoj města. Architektonická kancelář
SAUL prezentovala současný stav připravova-
ného územního plánu. Zapracovala do něj dal-
ší podněty, například prodloužení tramvajové
trati až k autobusovému terminálu či odkanali-
zování Kokonína a ČOV v Rychnově u Jablonce
nad Nisou. 

„Vnímáme silný tlak na schválení nového
územního plánu,“ konstatuje náměstek primá-
tora Lukáš Pleticha s tím, že ve snaze vytvořit
opravdu kvalitní dokument a zapracovat do něj
co nejvíce podnětů se jeho schválení posouvá
až do roku 2017. „Konečný termín podmíněný
udělenou dotací na jeho pořízení je červen
2017,“ říká Pleticha. 

Vše má souvislost
„Vše je nutné řešit v kontextu širších souvislos-
tí, a to i v rámci celé republiky,“ připomíná člen
autorského týmu nového ÚP Vladislav Hron
z kanceláře SAUL. Podle jeho slov se po aktua-
lizaci politiky územního rozvoje nepředpoklá-
dají další zásadní změny v Libereckém kraji,
který patří do rozvojové oblasti Praha – Liberec.
„Podle kategorizace dálnic a silnic I. třídy do ro-
ku 2040 jsou zde důležitými osami komunika-
ce I/14 a silnice 1. třídy I/65, která z Jablonce
pokračuje do Tanvaldu a pak dále do Krkonoš.
A to respektujeme i v připravovaném územním
plánu,“ dodává Hron. 

V návrhu nového ÚP jsou zohledněné plochy
vhodné k přestavbě, plochy už schválené i ty,
které by v budoucnu mohly sloužit k bytové zá-
stavbě. Cílem silniční sítě je zachovat prostup-
nost městem a přitom snížit jeho dopravní zatí-
žení, které je v současné době už nadlimitní.
Plán musí brát ohled také na ochranu životního

prostředí. „Z hlediska technické infrastruktury
jsme do plánu začlenili také revitalizaci systé-
mu CZT včetně zrušených výtopen na Brandlu
a v Jabloneckých Pasekách a stavby několika
desítek drobných kotelen,“ popisuje změny
v návrhu plánu Jan Musil z kanceláře SAUL
a zmiňuje i vytvoření možnosti k zásobování
částí města vodou z nádrží Bedřichov a Josefův
Důl. „Návrh ÚP vymezuje také čtyři lokality
s regulačními studiemi, a to Nový Lukášov, Do-
lina, Kokonín a Větrný Vrch,“ uzavírá Musil.

Novinky v návrhu ÚP
Jednou ze změn v návrhu ÚP Jablonec nad
Nisou je i způsob odkanalizování Kokonína.
„Původně jsme počítali s velkou čističkou
v Kokoníně, nyní jsme zapracovali do návrhu
ÚP napojení stokou do ČOV v Rychnově, což
s sebou může nést jistá rizika,“ upozornil ar-
chitekt Hron. 

„Projednal jsem se zástupci SVS kromě jiné-
ho stoku napojenou na kanalizační systém
v Pulečném, který bude dostatečně kapacitní.
Společnost nyní připravuje také rekonstrukci
velké čistírny v Rychnově u Jablonce nad Ni-
sou,“ informuje náměstek Lukáš Pleticha.

Uvažuje se o prodloužení tramvajové trati od
současné konečné u Tyršova parku k autobuso-
vému terminálu. „Terminál je správné místo
pro konečnou tramvaje, která by tak propojila
centrum Liberce s centrem Jablonce. Navíc by

se tak opravdu naplnila myšlenka terminálu,
kde se propojuje více druhů dopravy – autobu-
sová městská i meziměstská a tramvajová s vla-
kem na dosah,“ konstatuje Pleticha s tím, že se
nyní nabízí zadání technické studie proveditel-
nosti, která by nabídla podobu pro stále nedo-
řešený bulvár 5. května a Anenské náměstí. „Ta
by jasně ukázala, zda je projekt prodloužení
tramvajové tratě reálný,“ podotýká náměstek
s tím, že se uvažuje i o dalších variantách zá-
padní tangenty. 

Rekapitulace 
Jablonec pracuje na přípravě nového územního
plánu od roku 2009. Na zpracování konceptu
a návrhu se městu podařilo získat v únoru 2011
dotaci ve výši 4 miliónů korun z EU a ČR v rám-
ci Integrovaného operačního programu. V létě
téhož roku koncept územního plánu prošel
čtyřmi informativními besedami s občany
města v územně omezených lokalitách, jež za-
končilo veřejné projednávání v Eurocentru.
V lednu 2012 schválili zastupitelé Pokyny pro
zpracování návrhu Územního plánu Jablonec
nad Nisou. 

V současné době probíhá úprava návrhu ÚP,
který se připravuje na podzimní veřejná pro-
jednávání. Schválený a platný musí být nejdéle
v červnu 2017. „Dle podmínek dotace je město
povinno zajistit vydání nového územního plánu
a nabytí jeho účinnosti nejpozději do pěti let od
ukončení realizace projektu, tedy do června
2017,“ vysvětluje vedoucí oddělení dotací Iveta
Habadová.

• Celkové náklady: 5 707 300 Kč
• Dotace EU: 3 400 000 Kč
• Dotace ČR: 600 000 Kč
• Spoluúčast města: 1 707 300 Kč

Projekt Zpracování nového územního plánu Jablonec nad
Nisou byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Demolici Jabloně lze očekávat v květnu
Obchodní dům Central má stát na místě
dnešní velkoprodejny Jabloň, přilehlého
parkoviště a bývalé tržnice. Stavět jej bude
společnost Crestyl properties, s. r. o. 

Projekt se však stále drobně vyvíjí, a to na zá-
kladě diskuzí se zástupci města i s potenciál-
ním generálním dodavatelem stavby. 

Jablonečané o Centralu mluví, někdo ho oče-
kává, jiný zatracuje. Dle původního odhadu
Crestylu se mělo v jablonecké obchodní galerii
už víc jak rok nakupovat. První oddálení termí-
nu otevření si vynutila hospodářská situace na
konci roku 2009, důvodem druhého byla nedo-
statečná kapacita připojení do sítě společnosti
ČEZ. Otevření OD Central Jablonec se tak po-
sunulo do roku 2016. 

Společnost si přebírá staveniště a v současné
chvíli je jasné toto: „V dubnu 2015 se plánuje
zahájení přípravných prací na přeložkách inže-
nýrských sítí – kabely vysokého a nízkého na-
pětí společnosti ČEZ. Zahájení demolic je váza-
né právě na přeložení kabelů, proto společnost
Crestyl předpokládá jejich začátek přibližně
v květnu 2015,“ konstatuje mluvčí skupiny
Crestyl Ondřej Micka s tím, že demolice by mě-
ly trvat zhruba jeden až dva měsíce a na ně by

měla plynule navázat vlastní výstavba Central
Jablonec. Vizualizace obchodního domu je na
stránkách www.crestyl.com v odkaze projekty
– komerční – Centrum Jablonec. (jn)
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Nemocné stromy nahradí 112 zdravých
Obyvatelé žijící v okolí ulice Nová Pasířská
protestují prostřednictvím petice proti káce-
ní stromů a keřů. Ty se redukují či ošetřují
na základě dendrologického průzkumu.
Necelou stovku vykácených stromů však na-
hradí 112 stromů nových a zdravých.

Petenti požadují přehodnotit rozhodnutí o ká-
cení stromů a keřů, které se váže k projektu
obytného souboru Nová Pasířská v rámci
IPRM, jehož cílem je opravit či zřídit kontejne-
rová stání, rozšířit parkovací plochy a opravit
komunikace v prostoru vymezeném ulicemi
Nová Pasířská, U Balvanu, Vodní, Havlíčkova
a Nádražní. Hlavní stavební práce jsou pláno-
vané od května do září, celkové náklady činí
zhruba 24 milionů korun, přičemž dotace z EU
přesahuje 16 milionů.

Petice poukazuje na to, že se bude likvidovat
velké množství zeleně, která podle občanů pro-
středí nejen zkrášluje, ale také tvoří protihluko-
vou bariéru a snižuje prašnost. Podotýkají, že
již loni se prořezávaly keře u chodníku, a tak
nechápou, proč je třeba kácet ty ve stráni spo-
lečně se vzrostlými stromy. Souhlasí pouze s li-
kvidací keřů a stromů v těsné blízkosti domů
nebo rostoucích hustě vedle sebe. Upozorňují,
že v této lokalitě už bylo vykáceno hodně zele-
ně, včetně stromů u vlakového nádraží, které
nebyly nahrazené.

„Petici společně s archem obsahujícím 111 plat-
ných podpisů odevzdali na magistrát 2. 2. 2015.
Petice splňovala všechny náležitosti, na začátku
února ji projednalo vedení úřadu a rozhodlo ji

předložit na únorové zasedání městského za-
stupitelstva,“ říká vedoucí oddělení interního
auditu a stížností Martin Oklamčák.

„K projektu Obytný soubor Nová Pasířská
v Jablonci nad Nisou v zóně IPRM už v roce
2010 zpracoval dendrolog a zahradní architekt
ing. Souček dendrologický průzkum, který na
přelomu let 2013/2014 aktualizoval. Posuzoval
v něm celkem 285 stromů a keřů, u kterých
hodnotil zdravotní stav, vitalitu, sadovnickou
hodnotu a případnou kolizi se stavbou,“ vysvět-
luje vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

Podle zmíněného průzkumu se vykácí 99
stromů, z nichž stavbě ustupuje pouze pět.
„V rámci regenerace zeleně se pak na podzim
letošního roku vysází 112 stromů, a to javorů,
třešní, lip, jeřábů, jabloní, buků, habrů, bříz,
muchovníků a jírovců, přičemž podél ulic

U Balvanu a Nádražní bude vysázeno stromo-
řadí z jabloní a jeřábů,“ vypočítává náměstek
primátora Lukáš Pleticha s tím, že konkrétně
nad bytovým domem v ulici U Balvanu 6 ve
stráni se keře kácet nebudou, ale jen částečně
prořezávat a ošetřovat. A ve stráni nad bytovým
domem ulice U Balvanu 4 bude vymýcena pře-
stárlá zlatice.

Stručná historie projektu 
16. 6. 2010 – představení a projednání pro-
jektu s veřejností v jídelně Gymnázia 
U Balvanu

14. 7. 2014 – schválení žádosti o dotaci v Ří-
dícím výboru IPRM

24. 7. 2014 – schválení žádosti o dotaci v ra-
dě města

28. 7. 2014 – odeslání žádosti o dotaci posky-
tovateli dotace

11. 9. 2014 – schválení smlouvy o dílo s do-
davatelem stavby zastupitelstvem města

24. 11. 2014 – Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR vydalo rozhodnutí s podmínkami o při-
dělení dotace z EU

Projekt Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou
je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

Pomoc města při 
nečekaných událostech
Únorový díl seriálu Z jablonecké radnice se vě-
nuje situaci, do níž se nechce dostat nikdo
z nás. Představte si, že vám vyhoří byt a ocitne-
te se spolu se svou rodinou na ulici jen v do-
mácím oblečení. Děsivá představa. „Co teď bu-
du dělat?“ napadne člověka asi jako první.
Další část seriálu se snaží na tuto otázku odpo-
vědět, přiblížíme vám, jak v takových přípa-
dech pomáhá svým občanům radnice. Únorový
díl v premiéře vysílala TV RTM v úterý 17. úno-
ra. Zhlédnout jej můžete na webu města nebo
na tvrtm.cz.

Otevřená závora pomůže 
dopravě u Kauflandu 
Vzhledem k opakovaným a častým připomín-
kám a stížnostem občanů k dopravní situaci
komerční zóny v Turnovské ulici vyvolalo měs-

to jednání se zástupci Kauflandu o možnosti
otevření závory a umožnění výjezdu zákazníků
do ulice Masné. „Bohužel ani semafory, ani zá-
vora na pozemku komerční zóny nepatří měs-
tu, proto nebyla cesta k řešení tak jednoduchá,
jak na první pohled vypadala. Bylo nutné o ře-
šení celé situace jednat s majiteli,“ vysvětluje
náměstek Miloš Vele. 

Zástupci společnosti Kaufland problém vní-
mají a byli ochotní jej řešit. Jednání bylo ús-
pěšné a závora, která umožní výjezd z areálu
do ulice Masné, je od 19. února otevřena vždy
od čtvrtka do neděle, tedy v období, kdy obcho-
dy zaznamenávají největší nápor zákazníků.
„S tímto řešením souhlasí nejen Kaufland, ale
také Dopravní inspektorát Policie ČR a doprav-
ní a silniční úřad,“ konstatuje vedoucí odd.
správy komunikací Pavel Kozák, který se jedná-
ní aktivně účastnil.

Oddělení správy komunikací jabloneckého
magistrátu také intenzivně jedná o podmín-
kách s majiteli semaforů v Turnovské ulici, kte-
ří projevili ochotu převést je do majetku a sprá-
vy města. O tom, zda se tak stane, rozhodnou
jablonečtí zastupitelé na některém z příštích
jednání. 

Jablonec nad Nisou 
podpoří podnikatele 
slevou na dva roky
Rada města opět schválila podporu v podobě
sníženého nájemného právnickým a fyzickým
osobám, které podnikají v nebytových prosto-
rách ve vlastnictví statutárního města Jablonec
nad Nisou. Podnikatelé mají možnost do 31.
března žádat o snížení nájemného až o 25 % na
dobu dvou let. 

„Letos jsme se v souladu s Výborem pro hos-
podaření s majetkem města rozhodli poskyt-
nout slevu podnikatelům na dobu dvou let.
Pokud by nájemce neuhradil nájem se slevou
dvakrát po sobě, automaticky se nájemné vrátí
na původní výši před slevou,“ dodává náměstek
primátora Miloš Vele. Letos poprvé mohou zá-
jemci o poskytnutí podpory písemně žádat
o snížení nájemného až o 25 % na dobu 2 let, tj.
od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2017. K žádosti je třeba
doložit platnou nájemní smlouvu včetně dodat-
ků uzavřenou před 31. 12. 2013 a poslední po-
dané daňové přiznání. Žádost s požadovanými
listinami je nutné odevzdat do podatelny
Magistrátu města Jablonec nad Nisou nejdéle
do 31. 3. 2015 s podmínkou, že žadatel nebude
ke dni podání žádosti veden v evidenci dlužní-
ků statutárního města Jablonec nad Nisou.

Konec parkování 
Od 15. března končí parkování na části plochy
Ovocného trhu. O tomto faktu bude s předsti-
hem informovat řidiče nové přechodné doprav-
ní značení. Od začátku dubna se sem pře-
stěhuje od bývalé velkoprodejny Jabloň tržiště.

„Po 15. březnu začnou Technické služby měs-
ta Jablonec po obvodu zpevněné plochy osazo-
vat kovové kolíky, které budou bránit vjezdu
a parkování vozidel,“ říká náměstek primátora
Lukáš Pleticha s tím, že 1. dubna zde Jablone-
čané najdou oblíbené zeleninové, farmářské
i pravidelné čtvrteční trhy. K novému tržišti při-
léhá obslužná komunikace a vznikne zde 37
parkovacích míst, aby obchodníci mohli poho-
dlně navážet zboží ke stánkům. Výhodou pro
nakupující je blízkost terminálu MHD i dobrá
dopravní dostupnost příjezdem z okružní kři-
žovatky Mostecká.

(jn)

■ Zprávy z jablonecké radnice

Foto Pilaservis Stanislav Vaistauer
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Jubilejní patnáctý ročník hudebního festiva-
lu Rodáci Jablonecka bude hostit Městské
divadlo v Jablonci nad Nisou. Po čtyři večery
mohou diváci zhlédnout rozmanitý program,
který proběhne ve dnech od 10.–13. 3. 2015.

Přehlídku zahájí 10. baletní představení –
Popelka v podání členů libereckého Divadla F.
X. Šaldy. Druhý den bude následovat společný
koncert jabloneckého rodáka Františka Lama-
če a jeho hostů, Jany Heryánové Ryklové a Bo-
huše Matuše, s programem, ve kterém zazní
skladby z klasického repertoáru (A. Vivaldi, J.
Brahms, A. Dvořák), operetní melodie (F.
Lehár, J. Offenbach aj.), písně ze známých mu-
zikálů (My Fair Lady, Cats), proslulé filmové
melodie, písně z repertoáru Karla Gotta, Walde-
mara Matušky a dalších. Ve čtvrtek 12. března
divadlo rozezní Jablonecké klarinetové kvarte-
to a jeho hosté ve složení Ondřej Štěpán,
Pavlína Müllerová, Matěj Hájek – klarinety
a Luboš Lachman – basklarinet. Hosty večera
budou Marek Nováček – klavír; Augustin Ber-
nard – „jazzový“ klavír; Jan Nikendey – bicí.

V programu zazní hudba klasická, swingová
i jazzová (A. Corelli, A. Vivaldi, G. F. Handel, W.
A. Mozart, C. Debussy, A. N. Skrjabin, F. Cho-
pin, G. Gershwin, J. Ježek a další).

Festival zakončí páteční komponovaný večer
Mému kraji, pořad rytíře poezie a malíře
Jizerských hor plný vtipu, hudby a tance.
Součástí večera je i vernisáž výstavy Od
Jizersko-horského ticha k duchovnímu klidu.

Výstava se koná u příležitosti šedesátých naro-
zenin malíře Václava Kocuma. Vše pod taktov-
kou Milana Brože.

„Projekt vznikl původně jako festival hudby
se záměrem představit osobnosti Jablonecka,
které se proslavily v hudebních uměleckých
kruzích. Během let se však projekt postupně
rozrůstal o výtvarný rozměr v podobě výstav ve
foyer divadla a nakonec i o hudebně-dramatic-
kou složku, ať už šlo o operu, operetu či čino-
hru, ve které účinkoval některý z rodáků
Jablonecka,“ vysvětluje ředitel jabloneckého
divadla Pavel Žur.

Cílem projektu je představit jablonecké veřej-
nosti slavné rodáky, kteří se výrazným způso-
bem uplatňují v oblasti hudby, výtvarného
i dramatického umění. „Tato zpětná vazba je
podstatná nejen pro tvorbu interpretů, ale pře-
devším pro posílení zdravého patriotismu oby-
vatel Jablonce nad Nisou a v neposlední řadě je
silnou motivací pro mladé nadějné umělce, kte-
ří se opustit umělecké hranice okresu teprve
chystají,“ zdůrazňuje ředitel.

(end)

Rodáci Jablonecka se představí již popatnácté

Praskněte své bubliny s Jedním světem
Náměstek Pavel Svoboda převzal záštitu nad
filmovým festivalem Jeden svět, který se v Klu-
bu Na Rampě uskuteční od 23. do 27. března.
Jablonec nad Nisou je jedním z 33 měst v Čes-
ké republice, které se k festivalu hlásí.

Narušit předsudky, pohodlné nevědomí a fámy
šířené českou společností – to je cílem 17. roč-
níku festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech Jeden svět, který své publikum přivítá
výzvou „Praskněte své bubliny!“ Jeden svět se
letos uskuteční v Praze od 2. do 11. března,
v Jablonci nad Nisou od 23. do 26. března pro
veřejnost, o den delší bude pro školy.

17. ročník Jednoho světa přináší čtyři premi-
éry českých filmů: Jenica & Perla, Zatajené do-

pisy, Stále spolu a Cukr Blog. „Právě film Jenica
& Perla budou mít možnost vidět i Jablonečané.
Je zařazený také do dopoledního promítání pro
školy tematicky rozděleného do tří kategorií,“
vysvětluje Milena Bauerová z Klubu Na Ram-
pě. Menší děti od 8 do 12 let a od 12 do 14 let
uvidí vždy tři filmy o délce do 18 minut, mezi
kterými budou diskutovat s hostem festivalu.
Ti starší navštíví projekce téměř hodinové. Na
některou z nich se těší také náměstek Svoboda.
„Zajímaly by mě reakce dětí na příběhy a dění
ve světě, které filmy komentují,“ říká náměs-
tek.

Jeden svět letos vznikal v době bouřlivých u-
dálostí, jako byl útok na redakci satirického tý-
deníku v Paříži, válka na Ukrajině, rozpínání

Islámského státu, nárůst rasismu v České re-
publice. „Díky moderním technologiím může-
me vše prožívat takřka v přímém přenosu – sle-
dovat vývoj, zaujímat postoje, aktivně reagovat.
Většinou si však k sobě pouštíme jen vybrané
zprávy, uzavíráme se do mentální rezervace.
V ochranné bublině je nám příjemně, máme
pocit, že co je venku, se nás netýká,“ vysvětluje
ředitelka festivalu Hana Kulhánková s tím, že
takový pasivní postoj je nebezpečný. „Sami
jsme si při výběru filmů praskli pár svých bub-
lin, ať už o islámu, jihoamerických migrantech
nebo třeba duševních chorobách,“ dodává
Kulhánková. Další informace na webových
stránkách www.jedensvet.cz. 

(jn)

Rekonstrukce tramvajové tratě se prodlouží
Od poloviny března loňského roku trvá vý-
luka tramvajové tratě mezi Libercem a Jab-
loncem nad Nisou, vyvolaná modernizací
tramvajové tratě ve dvou úsecích.

Zatímco obnovení provozu tramvají z Liberce
do Vratislavic nad Nisou se předpokládá v polo-
vině dubna letošního roku, komplikace spojené
s rekonstrukcí mezi Měnírnou a Brandlem na
jablonecké straně vyvolaly časový posun do-
končení. 

„Prodloužení výluky pak bude využito k úpra-
vě plynovodu v rámci projektu Revitalizace
soustavy Centrálního zásobování teplem v ob-
lasti křižovatky ulic Liberecká a U Nisy,“ říká
Luboš Wejnar, ředitel Dopravního podniku měst

Liberec a Jablonec n. N. Práce by měly být pro-
vedeny v březnu a dubnu a následně bude do-
pravním podnikem dokončena velká oprava
kolejiště mezi touto křižovatkou a novou vý-
hybnou Brandl. „Zprovoznění tramvajové trati
v celé délce se předpokládá v průběhu června
2015,“ doplňuje termín dokončení Wejnar.

Město Jablonec nad Nisou na rekonstrukci
v loňském roce vyčlenilo částku sedm milion
korun. „Stejnou částkou přispěje město i v le-
tošním roce. Chtěl bych upozornit na to, že na
rekonstrukce tramvajové trati nebyly použity
žádné dotace,“ říká Miloš Vele, náměstek pri-
mátora.

Hlavním problémem krátce po zahájení stav-
by se stal nestabilní svah nad rekonstruovanou

tramvajovou tratí pod objektem železniční sta-
nice Jablonec n. N., dolní nádraží. „Během sa-
motné stavby musela být mimo jiné zcela pře-
pracována projektová dokumentace a zvoleno
jiné a důkladnější zajištění svahu v podobě zá-
porového pažení a druhé gabionové stěny,“
upozorňuje na problém Wejnar. V únoru letoš-
ního roku byly práce opět zahájeny.

Výluky tramvajové tratě bylo využito i na dal-
ším místě, a to přímo na konečné u Tyršových
sadů. Zde je již dokončen nový objekt čekárny
s prodejnou, doplněný o sociální zařízení pro
cestující. V jarních měsících budou dokončeny
vnější nátěry a těsně před zahájením provozu
tramvají bude prostor ještě doplněn o městský
mobiliář. (end)

Nový objekt čekárny s prodejnou, doplněnou 
sociálním zařízením pro cestující v Tyršových sadech.

Úprava tratě v oblasti křižovatky ulic 
Liberecká a U Nisy.

Stavba záporového pažení a druhé 
gabionové stěny. Foto 3x DPMLJ
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■ Naši jubilanti
v březnu
101 let
Marie Daníčková 

98 let
Anna Jančová 

95 let
Anna Černáková 

94 let
Věra Čumpelíková, František
Dražan, Josef Pavelka 

92 let
Josef Dvořák, Anna Fechtlová,
František Hochman, Marie
Kalinová, Maria Kučerová, Věra
Pavlíčková, Věra Zdobinská 

91 let
Ingeborg Čermáková, Věra
Chvojková, Olga Palková, Růžena
Přibylová, Zdenka Trejbalová,
Eliška Velecká, Zděnka Wildová 

90 let
Ladislav Bartoš, Anna
Ferjenčíková, Marie Kroulíková 

85 let
Čuttová H., Dvořáková J., Homola
M., Hujer P., Javůrek V., Jégrová
M., Jelínek J., Kornacká I.,
Křečková O., Malířová M.,
Nezbeda J., Pleslová M., Sejkorová
B., Šipkovská H., Štichauerová J.,
Tůmová L.

80 let
Bičišťová M., Bukvicová M., Čapek
M., Čivrná S., Gaislerová J., Hájková
M., Hanková Z., Holubcová A.,
Horáková M., Kornellová J.,
Krejsová H., Marek P., Pultar J.,
Slavíková J., Škodná G., Zabilová M.

75 let
Baroš V., Bauerová D., Běloušková
J., Beránek J., Beránková H.,
Bidrmanová M., Böhm P.,
Doležalová E., Drobníková V.,
Dušková M., Dyntera J., Džobák J.,
Hlavatý J., Hloušek J., Hofírková G.,
Hoskovec J., Hradecká O., Jedlička
K., Jelínková H., Klápšťová A.,
Kopalová H., Kracíková J.,
Krajníková E., Löw W., Marhold L.,
Plívová E., Prax B., Raim M.,
Randák M., Remarová R., Rudik F.,
Smolová L., Strackeová E.,
Střeštíková A., Suchánková E.,
Tomšů V.

70 let
Arletová L., Balík M., Brabcová O.,
Brádler J., Brixová A., Budinová L.,
Bukvic J., Černá V., Dandás E.,
Dvořák P., Fialová S., Fleišer M.,
Godlová B., Hledíková M., Honsová
M., Hrdličková J., Janovicsová J.,
Jelínek O., Jindra J., Kalinová I.,
Kandus M., Koreš L., Kozlovská B.,
Krejčová S., Kubálek J., Kundera J.,
Ledvinka J., Milová J., Mokošín J.,
Opočenská J., Pavlištová J., Picková
A., Plný V., Pluhař J., Polák P.,
Procházka V., Schwarzová E.,
Smetaníková I., Svačinová M., Še-
divková Z., Šembera I., Ševců J.,
Šikola M., Šimůnek K., Štepán S.,
Tománková M., Truxová E.,
Tyrychtrová A., Vácha P., Veselá I.,
Vodseďálek J., Vrabcová 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).

Příspěvek využijí na nákup automobilu
Šek v hodnotě 25 000 Kč převzala na
jubilejním 20. plesu města Jablonec
nad Nisou Lucie Vodehnalová, zá-
stupkyně ředitelky Střediska pro ra-
nou péči Liberec, o. p. s. Příspěvek
středisko využije na nákup automo-
bilu pro terénní službu. V průběhu
večera zazpívala Leona Machálková
a trio ve složení – Ivan Hlas,
Jaroslav „Olin“ Nejezchleba a Norbi
Kovács.

Letos si děti užily jarní prázdniny po několika
letech opět na sněhu. Dům děti a mládeže

Vikýř Jablonec pro ně připravil jak příměstské,
tak pobytové tábory a akce. 

Foto Martina Šípková

Atletický mítink Jablonecká hala 2015
nabídl mnoho výborných výkonů. Nový

rekord v běhu na 60 metrů časem 6,58 s
zaběhla hlavní hvězda večera Kim Collins.

Foto Václav Novotný

Mateřské centrum Jablíčko uspořádalo 
v úterý 17. února tradiční masopustní 

průvod městem v maskách 
s harmonikářem a tanečnicemi. 

Foto Radka Baloghová

Dobrá zpráva 
pro ubytovatele
Jablonecké kulturní a informační
centrum připravuje na letní sezo-
nu v pořadí již IX. vydání katalogu
ubytování pro Jablonec nad Nisou
a okolí. Provozovatelům ubytova-
cích zařízení se tak nabízí jedineč-
ná příležitost stát se součástí toho-
to katalogu, kterým se město
Jablonec nad Nisou bude prezen-
tovat na veletrzích cestovního ru-
chu a na dalších místech prostřed-
nictvím agentury Czechtourism.
Poslední katalog ubytování vyšel
v roce 2010. Další informace získá-
te na telefonu 775 585 045, event.
herkommerova@jablonec.com ne-
bo na www.jablonec.com. Uzávěr-
ka je 27. 3. 2015.

Kam za sklem 
a bižuterií?
Odpověď na otázku „Kam za sklem
a bižuterií?“ přináší nový propa-
gační materiál, který slouží jako
průvodce nejen pro turisty, ale
i pro místní. Ve III. vydání letáku,
jenž nese název Za sklem…, na-
jdete všechny kamenné obchody
v Jablonci, mimo jiné i starožitné,
jež mají v nabídce bižuterii a sklo.
Nedílnou součástí jsou kontakty,
otevírací doby, ale i nabídka jed-
notlivých obchodů. Pro lepší
orientaci je zde i mapa města s vy-
značenými obchody. To vše v čes-
kém, německém a anglickém jazy-
ce získáte zdarma v turistickém
informačním centru v Domě Jany
a Josefa V. Scheybalových. 

Čtení z Bible
Potřetí se Jablonec nad Nisou při-
pojí k národnímu projektu s ná-

zvem Celonárodní čtení Bible. To
se v České republice koná již po-
sedmé. „Akce bude probíhat stejně
jako loni v prostoru před husit-
ským kostelem na nám. Dr. Far-
ského,“ říká Jana Hauznerová
z Křesťanského sboru Dobrá zprá-
va. Od 12.00 do 17.00 hodin se ve
čtení vystřídají duchovní a věřící
z jabloneckých církví. Do čtení se
mohou zapojit i diváci a kolem-
jdoucí. „Každou hodinu budeme
číst z evangelií o tom, co se událo
v období Velikonoc, a následně
i z jiných biblických knih. Slovo
doprovodí reprodukovaná nebo ži-
vá hudba, připraveno je divadelní
vystoupení, zpívané pašije a do-
provodný výtvarný program. Svou
účast na čtení přislíbil i primátor
Petr Beitl,“ tvrdí Hauznerová. Hlav-
ním cílem je upozornit co nejvíce
našich spoluobčanů na Bibli a její
nadčasové poselství, vzbudit zá-
jem o její společenský a kulturní
význam hodnot. „Celonárodní čte-
ní Bible prezentuje Písmo jako
součást kulturního života obyvatel
a poukazuje také na jeho spole-
čenskou hodnotu ve formě morál-
ních a etických základů moderní
společnosti,“ uzavírá Jana Hauz-
nerová.

Navrhněte osobnost 
na Poctu hejtmana
Hejtman Libereckého kraje každo-
ročně uděluje Poctu hejtmana
osobnostem, které se svým celoži-
votním dílem nebo významným
činem zasloužili o dobré jméno
Libereckého kraje. Poctu v podobě
Hejtmanského dukátu tak získal
například František Peterka, Karel
Hubáček nebo Dalibor Dědek –
celkem již 48 osobností, které pro-
slavily Liberecký kraj. „Letos již

potřetí mají občané možnost sami
navrhnout osobnost, která by si za
své celoživotní dílo či významný
čin zasloužila ocenění Pocta hejt-
mana Libereckého kraje. Pokud je
ve vašem okolí někdo, kdo si pod-
le vašeho názoru zaslouží být oce-
něn, prosím, zašlete nám svůj ná-
vrh,“ vyzývá hejtman Martin Půta.
Své návrhy můžete vyplňovat do
formulářů umístěných na webu
www.kraj-lbc.cz, a to nejpozději
do konce června 2015. Více infor-
mací v nové on-line příloze KRAJ
na http://magazin.kraj-lbc.cz.

Vítání dětí 
sobota 24. 1. 2015
Petr Bárnet, Filip Červenka, Sofie
Ulmanová, Jakub Rusin, Kryštof
Brodský, Vojtěch Kneř, Aleš Jaku-
bů, David Ayato Matsumoto, Gab-
riela Seidlová, Sára Jonášová, Da-
niel Lackovský, Valerie Pavlíčková,
Vojtěch Jindrák, Ema Janstová,
Dominik Hronek, Tomáš Musch-
ka, Marek Šíbal, Nela Paulů, To-
máš Soudil, Róza Suchardová, Se-
bastian Hyška, Petra Záděrová,
Sebastián Šebelík, Martin Hušek,
Michal Šilhán.

Foto Laccer

Foto Zdeňka Vokatá
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Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných cel-
ků, výběrové řízení, které je podmínkou pro
vznik pracovního poměru úředníka na pracov-
ní pozici: 

Referent odboru humanitního – právník

Požadavky stanovené pro uchazeče: vysoko-
školské vzdělání v oboru právo a právní věda;
dobrá orientace v prostředí výkonu státní správy
nebo samosprávy vč. orientace v legislativě upra-
vující oblast sociálních služeb, veřejného opat-
rovnictví, sociálně – právní ochrany dětí a škol-
ství výhodou; výborné komunikační a vyjednáva-
cí schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet); dobrá orientace v právním řádu České re-
publiky a právu Evropské unie; znalost práce
s automatizovanými systémy právních informací.

Popis vykonávané práce: Poskytuje právní po-
radenství a řeší právní úkony v následujících a-
gendách: veřejné opatrovnictví; sociální práce
a sociální služby; sociálně – právní ochrana dětí;
školství; dotace poskytované z rozpočtu statutár-
ního města Jablonec nad Nisou

Platové zařazení: do platové třídy 10, která
podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše
zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem ihned popř. dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro do-
ručení přihlášek uchazečů je 9. 3. 2015 do 13.00
hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené
poštou

Poskytování informací: informace k pracovní
náplni jsou k dispozici u Mgr. Miroslavy Rýžako-
vé, vedoucí humanitního odboru na ryzakova
@mestojablonec.cz.

Referent odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví – sociální pracovník

Požadavky stanovené pro uchazeče: vysoko-
školské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání,
odpovídající požadavkům dle zákona č. 108/2006
Sb.; výhodou zvláštní odborná způsobilost v so-
ciálních službách, praxe v sociální oblasti a ve ve-
řejné správě výhodou, uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); dobré komunikační
schopnosti pro jednání s právnickými i fyzickými
osobami; odpovědnost, samostatnost, flexibilita;

Popis vykonávané práce: Pracovník zajišťuje
úkoly sociálního pracovníka dle zákona č.
108/2006 Sb. a 111/2006 Sb. při práci s osobami
v nepříznivé sociální situaci. Sociální pracovník
vykonává agendu sociální práce ve správním ob-
vodu obce s rozšířenou působností. V přímé práci
s klientem zajišťuje depistážní, pomocnou a zpro-
středkovatelskou činnost, provádí posouzení ži-
votní situace, přímou práci zaměřenou na změnu
klienta a poskytuje základní i odborné sociální
poradenství.

Platové zařazení: do platové třídy 9, která pod-
le platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařa-
zenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 8. 2016
s nástupem dle vzájemné dohody, nejlépe okam-
žitě.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro do-
ručení přihlášek uchazečů je 6. 3. 2015 do 13.00
hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené
poštou.

Poskytování informací: informace k pracovní
náplni jsou k dispozici u Bc. Lucie Strádalové,
vedoucí oddělení sociální péče odboru sociálních
věcí a zdravotnictví na stradalova@mestojablonec.cz

Referent odboru stavebního a životního 
prostředí – referent stavebního úřadu

Požadavky stanovené pro uchazeče: vysoko-
školské popř. vyšší odborné vzdělání se staveb-
ním zaměřením; možno i středoškolské za podmín-
ky min. 3 roky práce v oboru; znalost stavebního
zákona; uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); dobré komunikační schopnosti
pro jednání s právnickými i fyzickými osobami;
odpovědnost, samostatnost, flexibilita; přehled
o právních předpisech v oblasti veřejného staveb-
ního práva, znalost práce s mapovými podklady
a orientaci v místopisu města Jablonec nad Nisou

Popis vykonávané práce: Pracovník zajišťuje
veškerá správní řízení a další postupy stavebního
úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
a předpisů souvisejících včetně zákona č.
184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo stavbě (vyvlastňovací zá-
kon) a to na území statutárního města Jablonec
nad Nisou a příslušných obcí spadajících do ú-
zemní působnosti obecního úřadu obce s rozšíře-
nou působností.

Platové zařazení: do platové třídy 9, která pod-
le platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařa-
zenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem od 1.4.2015 popř. dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro do-
ručení přihlášek uchazečů je 6. 3. 2015 do 13.00
hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené
poštou.

Poskytování informací: informace k pracovní
náplni jsou k dispozici u vedoucí stavebního úřa-
du Ing. Aleny Nožičkové na nozickova@mestojab-
lonec.cz.

Podmínky výběrových řízení:
Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města

Jablonec nad Nisou a území správního obvodu
města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšíře-
nou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č.
314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem
se může stát fyzická osoba, která je státním obča-
nem České republiky (případně i cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt),
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úko-
nům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Nabízíme: perspektivní zaměstnání; odpovída-
jící platové podmínky a zaměstnanecké výhody
dané kolektivní smlouvou.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému
výběrovému řízení musí obsahovat: jméno, pří-
jmení a titul; datum a místo narození; státní pří-
slušnost; místo trvalého pobytu; korespondenční
adresa; telefonní číslo; číslo občanského průkazu
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana); datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
strukturovaný životopis, výpis z rejstříku trestů
ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce,
doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. je-
ho ověřenou kopii

Způsob podání přihlášky: osobně na Organi-
začním a personálním oddělení, budova radnice,
č. dveří 232–236, odeslat na adresu: Magistrát
města Jablonec nad Nisou, Organizační a perso-
nální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad
Nisou, na obálku se všemi požadovanými doku-
menty k výběrovému řízení uchazeči napíší „ne-
otevírat, výběrové řízení“

Informace k výběrovým řízením poskytne
Bc. Pavlína Reichelová z organizačního a perso-
nálního oddělení magistrátu města na reichelova
@mestojablonec.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové říze-
ní zrušit i bez udání důvodu. 

Písemné materiály poskytnuté k výběrovému
řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny.

■ Výběrová řízení

Kalendářní rok 2014 je již více než dva měsí-
ce uzavřen, podtržen a sečten a výsledky
hospodaření tak zná i Jablonecká energetic-
ká. Její hospodářský výsledek je o 9 milionů
lepší než stanovený plán, a to navzdory fak-
tu, že poslední měsíce roku byly velmi teplé,
a tržby tak neodpovídaly očekávání. Naopak
nejenom dodržet, ale výrazně zvýšit se poda-
řilo plánované úspory. 

„I tyto výsledky dokazují, že teplo v Jablonci
skutečně nemusí být drahé. Stávajících 689 Kč
za GJ bychom do budoucna chtěli, zejména dí-
ky projektu revitalizace, ještě snížit,“ uvádí Petr
Roubíček, ředitel Jablonecké energetické, a. s. 

První etapa je před spuštěním, 
druhá v přípravách
Za necelý měsíc začnou práce na první etapě
výstavby decentralizovaných kotelen. Kromě
samotných kotelen, které zaplatí z 60 % dotace
Evropské unie a České republiky, vzniknou ta-

ké nové plynovodní sítě. Ty financuje význam-
nou částkou RWE. 
„Již v současné chvíli samozřejmě zahajujeme
veškeré přípravné práce na druhou etapu revi-
talizace. Financování druhé etapy je zajištěno.
Již se projektuje plynárenská část. Připravuje-
me výběrové řízení na projektanta technologické
části. Potom bude následovat výběr projektanta

a následně zhotovitele. Celou ekonomiku revi-
talizace druhé etapy chceme ještě vylepšit po-
mocí dotačních peněz a na tom usilovně pracu-
jeme,“ shrnuje plány předseda představenstva
společnosti Miloš Vele.

Jablonecká energetická boduje 
u firemních klientů
Největší zaměstnavatel v regionu, firma TRW
AUTOMOTIVE, bude i nadále odebírat teplo
a teplou vodu od Jablonecké energetické, a.s.
Kontrakt bude uzavřen na 10 let a zahrnuje ta-
ké výstavbu kotelen v areálu odběratele.
Jablonecká energetická pokračuje v těchto
dnech v jednáních i s dalšími velkými firemní-
mi zákazníky a bytovými družstvy, například
se zástupci většiny bytových domů v oblasti
Jabloneckých Pasek 

Veškeré informace o dění v Jablonecké ener-
getické a také o průběhu stavebních prací najde-
te na webu www.jabloneckaenergeticka.cz.

(lv)

Jablonecká energetická sčítá uplynulý rok

Foto Jiří Endler
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V průběhu března a začátkem dubna se otev-
řou jablonecké mateřské školy všem rodi-
čům, kteří se v letošním roce chystají podat
žádost o přijetí jejich dítěte k předškolnímu
vzdělávání.

Rodiče spolu se svými dětmi mají možnost ješ-
tě před zápisem mateřskou školu navštívit, se-
známit se s jejím prostředím, informovat se
o zaměření MŠ a jejích vzdělávacích metodách
či zájmových aktivitách a zjistit celou řadu dal-
ších informací, které je zajímají. Některé škol-
ky si pro rodiče připravily také doprovodný
program, jímž chtějí prezentovat své nadstan-
dardní aktivity či služby.

Dvanáct jabloneckých mateřských škol pořá-
dá dny otevřených dveří, v rámci kterých se bu-
dou pracovníci školky rodičům věnovat a po-
skytovat jim všechny potřebné informace.
Ostatní mateřské školy na území města zase
pořádají informační schůzku pro budoucí rodi-
če, nebo je možné je navštívit kdykoli po před-
chozí telefonické domluvě.

Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje
celkem 18 mateřských škol, jež v současné do-
bě navštěvuje 1 613 dětí předškolního věku.
Kapacita je v tuto chvíli dostačující pro to, aby
byly u „zápisu“ přijaty všechny děti, které
k 31. 8. 2015 dovrší věku tří let, tedy děti, pro
něž je dle školského zákona předškolní vzdělá-
vání určeno. 

Dny otevřených dveří v MŠ
9. 3. /pondělí/ 8.30–11.00 hodin,
14.00–16.00 hodin
MŠ Mšeňáček
Josefa Hory 31, ředitelka Bc. Eva Tuhá

11. 3. /středa/ 15.00–17.00 hodin
MŠ Pampeliška
Lovecká 11, ředitelka Bc. Kateřina Sýkorová

21. 3. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
MŠ Kapička
Husova 3, ředitelka Mgr. Lucie Papoušková
MŠ vedle běžné činnosti nabízí také rozšířenou
péči o děti s alergiemi a respiračními
onemocněními. V 10.00 hodin je připravena

beseda s odborníkem na téma Zdravé nožky
a po celou dobu zde budou přítomni fyzio-
terapeuté.

24. 3. /úterý/ 10.00–14.00 hodin
MŠ Adélka
28. října 16, ředitelka Mgr. Světlana Bartůňková

25. 3. /středa/ 14.00–16.00 hodin
MŠ Čtyřlístek
Švédská 14, ředitelka Bc. Zuzana Lapáčková

MŠ Na Kopečku
V. Nezvala 12, vedoucí odloučeného pracoviště
Jana Luštincová

25. 3. /středa/ 8.00–17.00 hodin
MŠ Slunečnice
Slunečná 9, ředitelka Iveta Jeriová

26. 3. /čtvrtek/ 14.30–16.00 hodin
MŠ Pastelka
Nová Pasířská 10, ředitelka Ivana Novotná

31. 3. /úterý/ 9.00–15.00 hodin
MŠ Motýlek
Střelecká 14, ředitelka Eva Čáchová

31. 3. /úterý/ 8.30–15.30 hodin
MŠ Pohoda
Tichá 19, ředitelka Bc. Pavla Macháčková

31. 3. /úterý/ 8.30–14.00 hodin
MŠ Hláska
Palackého 37, ředitelka Mgr. Jana Brethová 
od 8.30 do 10.00 hodin je možné zhlédnout

ukázku vzdělávací práce ve třídách, v dalších
hodinách budou podávány informace k zápisu

31. 3. /úterý/ 15.00–16.30 hodin
MŠ Kostička
Dolní 3969, ředitelka Dana Farkašová

11. 4. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
MŠ U Pěti veverek
Arbesova 50, ředitelka Zuzana Křivancová

Informační předzápisová 
schůzka
2. 4. /čtvrtek/ 10.30–12.00 hodin
MŠ Žlutá školka
Jugoslávská 13, ředitelka Renata Kolischová

MŠ Červená školka
Nemocniční 15, vedoucí odloučeného pracoviště
Jana Šůrová

MŠ, které je možné navštívit
po telefonické domluvě
MŠ Muchomůrka
Mechová 10, ředitelka Irena Šolcová, 
tel.: 725 369 922

MŠ Jablůňka
Hřbitovní 10, ředitelka Hana Hušková, 
tel.: 483 320 873

MŠ Pod Lesem
Československé armády 37, ředitelka 
Lenka Brunnerová Jínová, tel: 725 369 911

MŠ Montessori
Zámecká 10, ředitelka Vlasta Hillebrandová,
tel.: 483 302 625

MŠ Pod Peřinkou
Havlíčkova 4, ředitelka Jolana Stejskalová, 
tel.: 733 644 370

MŠ Slunečnice
Slunečná 9, ředitelka Iveta Jeriová, 
tel.: 608 600 051

Mateřské školy zvou na Dny otevřených dveří

Brzy uplyne již 50 let od chvíle, kdy naposle-
dy zacinkaly tramvaje v centru Jablonce.
Dne 31. 3. 1965 opustily tramvaje původní
linku č. 1 Rychnov–Jablonec–Janov, jejich
práci převzaly autobusy. Jablonec tak přišel
o jednu ze svých atrakcí, kdy spojení k par-
dubicko-liberecké dráze zajišťovala tramvaj
vedená i lesem mezi Kokonínem a Pulečným.

Tramvaje z Rychnova do Jablonce a dále do
Janova sloužily celých 65 let, bývaly spolehli-
vým dopravním prostředkem i v mrazech a pří-
valech sněhu. Samotné zahájení provozu také
proběhlo v zimě (7. 2. 1900). Zejména spojení
s Rychnovem bylo pro Jablonec klíčové, neboť
sloužilo nejen dopravě osobní, ale řadu let i ná-
kladní a poštovní. Jednalo se tak o malodráhu,
která měla kromě zastávek a výhyben i nákla-
diště a překladiště (Rychnov a Brandl), kde se
zboží a substráty předávaly s „velkou dráhou“. 
Tramvajovou síť r. 1900 doplnila trať z Brandlu
přes centrum k Jánské ulici (r. 1904 prodlouže-
ná do Pasek), r. 1928 spojnice pošty a hlavního
nádraží. Unikátem byla nákladní spojka Brandl

– Rýnovice, na které pravidelná osobní doprava
nejezdila. 

Plánována byla i trať do Liberce, vybudovat
se ji podařilo až po 2. světové válce, kdy převá-
žila rychle narůstající osobní doprava. Mezi-
městská trať se stavěla z jablonecké iniciativy
a pravidelný provoz zahájila 1. 1. 1955. Období
největší kolejové sítě trvalo do roku 1959, kdy
byla zrušena trať Nádraží – Paseky, tramvajová

trať Rychnov – Janov navazovala na „jedenáct-
ku“ 10 let. Pak i na „jedničce“ nahradily tram-
vaje autobusy a jablonecký DP navrhoval zru-
šení tramvají i na lince 11. Z liberecké strany se
ale podařilo prosadit rekonstrukci celé tratě
(1972–76), díky které se dochovala dodnes.

Na trati do Liberce od roku 1970 jezdí pouze
liberecké tramvaje, poslední jablonecké byly
předány do Liberce. Několik původně jablone-
ckých tramvají se ale dochovalo dodnes a díky
spolku Boveraclub se postupně vrací na koleje
jako historické. Jedná se o motorový vůz MT6
č. 117 z roku 1953 a vlečný vůz č. 44 ze 30. let.
Souprava těchto vozů věrně dokládá podobu
jabloneckých tramvají na linkách 1 a 11 v 50.
a 60. letech. Historické tramvaje také mohou
být u toho, podaří-li se prosadit prodloužení
meziměstské tramvajové linky do centra Jab-
lonce a obnovit tak přímou návaznost linek 11
a 1 (101), která již od 70. let v jablonecké MHD
citelně chybí. V sobotu 28. 3. výročí připomene
přednáška a jízdy historického autobusu, více
na www.jablonec.com.

Viktor Liška

50 let bez tramvají na lince Rychnov–Janov
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■ Stalo se
Zima v číslech 
Zimní údržba v Jablonci nad Ni-
sou si od začátku zimního období
1. 11. 2014 do 15. 2. 2015 vyžádala
12 milionů korun. V Jablonci za
toto období napadlo 113 cm sně-
hu, komunikace byly ošetřeny
1 626 tunami chemického posypu
a 1 156 tunami inertního posypu.
Na deponie bylo zejména z riziko-
vých míst u zastávek a z křižova-
tek odvezeno 390 tun sněhu. 

Loňská zima 2013/14 byla nety-
pická. Za celé zimní období od lis-
topadu do března napadlo 57,5 cm
sněhu a zimní údržba stála 8,2 mi-
lionu korun. Díky uspořeným pe-
nězům bylo možné např. opravit
lávku v ulici Palackého, která je
strategická pro pěší dopravu v ob-
lasti mšenského sídliště, zrekon-
struovat lávku přes Nisu v ulici
Želivského nebo rozšířit parkova-
cí plochy v ulici S. K. Neumanna.

Zima 2012/2013 stála městskou
pokladnu 20,2 milionu korun. Na-
padlo tenkrát 348 cm sněhu a by-
lo spotřebováno více než 2 200 tun
soli a přes 1 100 tun inertu.

Zimní údržba v Jablonci nad Ni-
sou je stanovena každoročně schva-
lovaným Plánem zimní údržby
a městský rozpočet na ni každý
rok počítá s částkou kolem 20 mi-
lionů korun. (mh)

Přijďte diskutovat
Sedm městských částí, sedm set-
kání. Tradiční cyklus, kdy se
vedení města potkává s Jablo-
nečany, začne letos 10. března.
Prvním místem, kde primátor
a jeho náměstci budou diskutovat
s občany, bude školní jídelna na
Žižkově Vrchu, postupně pak ve-
dení města projde Eurocentrem,
školními jídelnami na Šumavě, ve
Mšeně a v Rýnovicích, zastaví se
v Kulturním domě v Kokoníně
a v hasičské zbrojnici v Proseči
nad Nisou. Všechna setkání pro-
běhnou vždy od 17 do 18 hodin.
S obyvateli bude hovořit primátor
Petr Beitl a náměstek Miloš Vele,
ale také noví členové vedení – ná-
městci Pavel Svoboda a Lukáš
Pleticha. Podrobný rozpis na str. 22,
ve vývěskách, na webových strán-
kách města a na plakátech v auto-
busech MHD. (jn)

Tramvají až na autobusové
nádraží
Od poloviny února zajíždí všechny
spoje linky X11 Rybníček – Jablo-
nec n. N., lázně – Jablonec n. N.,
aut. nádraží až na jablonecký ter-
minál. Prodloužením autobusové
linky, která supluje tramvajové
spojení mezi Libercem a Jablon-
cem v době opravy trati, se velmi
zvýšil komfort dopravy, neboť ces-
tující mohou plynule přestupovat
na linky městské i meziměstské.
V podstatě si tak nyní mohou
všichni vyzkoušet, jak by mohla
v budoucnu jezdit tramvaj, pokud
se podaří zakomponovat její pro-
dloužení do nového územního
plánu a v budoucnu ji i realizovat,
konečné slovo však bude mít až
studie proveditelnosti. Prodloužený
spoj linky X11 ve směru do Liber-
ce jezdí podle nového jízdního řá-
du z terminálu ze stání č. 10.(red)

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti Městské policie Jablonec
nad Nisou v r. 2014
Ze zprávy vyplývá, že podle statistik Policie ČR se
v roce 2014 stalo na území města 1 468 trestných či-
nů, což je o 37 více než v roce 2013. Městská policie
odhalila 7 992 přestupků (o 434 více než v roce
2013) a v blokovém řízení uložila pokuty ve výši 2,1
milionu korun (v roce 2013 to bylo 1,7 milionu),
34 % přestupků řešili strážníci domluvou. 

Během roku zadrželi jablonečtí strážníci 57 pode-
zřelých, na Policii ČR předvedli 170 osob a ve 24 pří-
padech použili donucovací prostředky. Na žádost kole-
gů z Policie ČR vyjeli k 572 případům, u místních šetření
na žádost státních orgánů nebo magistrátu asistovali
téměř v šesti stech případech. Dvakrát použili na au-
to botičku a odchytili nebo asistovali při odchytu 217 zví-
řat. Na záchytku do Liberce převezli 12 opilých lidí.

Jablonec nad Nisou je rozdělen do 7 okrsků, ve kte-
rých působí 7 strážníků-okrskářů. Ke konci roku mě-
la MP 50 zaměstnanců, z toho 48 strážníků a 2 civilní
zaměstnance.

Hospodaření Fondu na zlepšení úrovně bydlení
v roce 2014
Loňský zůstatek z Fondu na zlepšení úrovně byd-
lení (FZÚB) ve výši 14,4 milionu korun se převádí
do roku 2015. Celkové příjmy včetně počátečního
stavu FZÚB pro rok 2015 schválili zastupitelé ve
výši 21 milionu korun. 

Letos počítá fond v rozpočtu se 2 miliony korun na
půjčky na bydlení a dalšími 1,8 miliony na dočerpání
půjček a dotací na podporu technické infrastruktury.
Na opravy, údržbu a rekonstrukce městského majet-
ku je v rozpočtu fondu vyčleněno 10 milionů korun.

Výzvu k předkládání žádostí o půjčky na bydlení
z FZÚB pro rok 2015 schválili zastupitelé už v prosin-
ci loňského roku a žádosti se přijímají do 30. 4. 2015.

Jak získat dotaci z městského rozpočtu 
na sociální služby
Na posledním zasedání zastupitelé projednávali text
výzvy k předkládání žádostí o dotaci z městského
rozpočtu na podporu sociálních služeb v roce 2015.
Jde o účelovou neinvestiční dotaci a v rozpočtu
je alokována částka téměř čtyř milionů korun.

„Finanční podpora z rozpočtu města se řídí stanove-
nými zásadami, poskytuje se v souladu se zákony
a není na ni právní nárok. Získat ji nemohou dlužní-
ci města, jeho organizací a společností,“ konstatuje
náměstek primátora pro oblast sociální Pavel Svoboda
s tím, že zastupitelé vždy schválí výši finančních pro-
středků při projednávání rozpočtu na daný rok.
„Pokud objem navržených dotací přesáhne alokaci,
bude se procentuálně plošně krátit,“ dodává náměstek
Svoboda. 

Dotace je určená pouze na sociální služby. „Výjim-
kou může být poskytnutí dotace na úhradu energií dle
fakturačního období, nelze jí hradit dluh, platit ná-
jemné, nakupovat pozemky nebo budovy či je opravo-
vat apod.,“ pokračuje Svoboda a říká, že vyúčtování
musí příjemce předložit nejpozději do konce ledna
následujícího roku a nevyčerpané prostředky je povi-
nen vrátit do konce února následujícího roku. Platný
formulář žádosti je k dispozici na oddělení sociálních
služeb a na www.mestojablonec.cz. 

Tři miliony pro Projekt Jablonec nad Nisou 2015
Zastupitelé schválili téměř třímilionový rámec na
podporu kulturních a sportovních akcí zařazených
do Projektu Jablonec nad Nisou 2015. 

Do Projektu Jablonec nad Nisou 2015 přišlo celkem
117 žádostí v hodnotě 2 434 tisíc korun, z toho 70 žá-
dostí na akce kulturní za 1 511 tis. Kč a 47 žádostí na
sport se rovnalo částce 923 tis. Kč. „Komise navrhly
dotace na 116 akcí, z nichž z oblasti kultury jich bylo
69 v hodnotě 661 100 Kč a 47 sportovních akcí za
450 000 Kč,“ vypočítává náměstek Pavel Svoboda s tím,
že jedna kulturní akce byla vyřazená, jelikož byla do-
ručená po termínu, a zbylých 18 500 korun zůstalo
v rezervě kulturní komise. Koordinátorem projektu je
společnost Eurocentrum, která provedla bodové hod-
nocení žádostí a připravila přehled navrhovaných ak-
cí 2015 pro jednání obou komisí – kulturní i pro sport
a tělovýchovu.

Jablonec podpoří Tibeťany vyvěšením vlajky
Zastupitelé odsouhlasili zapojení Jablonce do kam-
paně Vlajka pro Tibet a město tibetskou vlajku vy-
věsí na budově radnice v úterý 10. března 2015.

(jf, mh)

Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 3. /neděle/
15.00 /R/ ZVONILKA A TVOR

NETVOR (3D/D) /RP/
15.00 /J/ PADDINGTON /RP/
17.00 /J/ TEORIE VŠEHO
17.30 /R/ SPONGEBOB: HOUBA NA

SUCHU (3D/D) /RP/
20.00 /R/ JUPITER VYCHÁZÍ (2D/T)
20.00 /J/ LEVIATAN

2. 3. /pondělí/
17.30 /R/ GHOUL (3D/T)
17.30 /J/ KÓD ENIGMY
20.00 /R/ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
20.00 /J/ KOBRY A UŽOVKY

3. 3. /úterý/
17.30 /R/ SPONGEBOB: HOUBA NA

SUCHU (2D/D) /RP/
17.30 /J/ KOBRY A UŽOVKY
20.00 /R/ GHOUL (2D/T)
20.00 /J/ TEORIE VŠEHO

4. 3. /středa/
17.00 /R/ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
18.00 /J/ ISHORTS – krátké filmy 2015

nominované na cenu Oscar –
ANIMOVANÉ

20.00 /R/ FOCUS
20.00 /J/ ISHORTS – krátké filmy 2015

nominované na cenu Oscar –
HRANÉ

5. 3. /čtvrtek/
17.00 /J/ VETŘELEC: REŽISÉRSKÝ

SESTŘIH
17.30 /R/ ASTERIX: SÍDLIŠTĚ

BOHŮ (3D/D) /RP/
20.00 /R/ AMERICKÝ SNIPER
20.00 /J/ FÉNIX /FK/

6. 3. /pátek/
17.00 /R/ AMERICKÝ SNIPER
17.30 /J/ FOTOGRAF
20.00 /R/ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
20.00 /J/ DIVOČINA

7. 3. /sobota/
15.00 /R/ ASTERIX: SÍDLIŠTĚ

BOHŮ (2D/D) /RP/
15.00 /J/ ZVONILKA A TVOR

NETVOR /RP/
17.00 /J/ TEORIE VŠEHO
17.30 /R/ GHOUL
20.00 /R/ FOCUS
20.00 /J/ KOBRY A UŽOVKY

8. 3. /neděle/
15.00 /R/ SPONGEBOB: HOUBA NA

SUCHU (3D/D) /RP/
15.00 /J/ PADDINGTON /RP/
17.30 /R/ ASTERIX: SÍDLIŠTĚ

BOHŮ (2D/D) /RP/
17.30 /J/ S LÁSKOU ROSIE

Akce MDŽ 1+1 zdarma (po
zakoupení jedné vstupenky
druhá zdarma)

20.00 /R/ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
20.00 /J/ DIVOČINA

9. 3. /pondělí/
17.30 /R/ FOCUS
17.30 /J/ STARÝ PES

Dny Tibetu 2015
20.00 /R/ GHOUL (3D/T)
20.00 /J/ TEORIE VŠEHO

10. 3. /úterý/
17.00 /R/ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
17.30 /J/ BEZ MRKNUTÍ

Dny Tibetu 2015
20.00 /R/ FOCUS
20.00 /J/ VETŘELEC: REŽISÉRSKÝ

SESTŘIH

11. 3. /středa/
17.30 /R/ EXPEDIČNÍ KAMERA

Pásmo filmů se sportovní
tématikou

17.30 /J/ DRAPCHI
Dny Tibetu 2015

20.00 /J/ FÉNIX /FK/

12. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ ASTERIX: SÍDLIŠTĚ

BOHŮ (3D/D) /RP/
17.30 /J/ KOBRY A UŽOVKY
20.00 /R/ VYBÍJENÁ
20.00 /J/ PERNÝ DEN /P100/

13. 3. /pátek/
17.30 /R/ VYBÍJENÁ
17.30 /J/ DIVOČINA
20.00 /R/ VYBÍJENÁ
20.00 /J/ VZKŘÍŠENÍ DÉMONA

14. 3. /sobota/
14.30 /R/ ASTERIX: SÍDLIŠTĚ

BOHŮ (2D/D) /RP/
15.30 /J/ SPONGEBOB: HOUBA NA

SUCHU /RP/
17.30 /J/ VZKŘÍŠENÍ DÉMONA
17.45 /R/ JEZERNÍ PANÍ

Přímý přenos z Met NY
20.00 /J/ KÓD ENIGMY

15. 3. /neděle/
15.00 /R/ ASTERIX: SÍDLIŠTĚ

BOHŮ (3D/D) /RP/
15.30 /J/ BIJÁSEK: OMALOVÁNKY
17.30 /R/ VYBÍJENÁ
17.30 /J/ FOTOGRAF
20.00 /R/ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
20.00 /J/ VZKŘÍŠENÍ DÉMONA

16. 3. /pondělí/
17.00 /R/ CHAPPIE
17.30 /J/ TŘI SRDCE
20.00 /R/ VYBÍJENÁ
20.00 /J/ DANIELŮV SVĚT

17. 3. /úterý/
10.00 /R/ FAIR PLAY

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ FOCUS
17.30 /J/ PERNÝ DEN /P100/
20.00 /R/ VYBÍJENÁ
20.00 /J/ TŘI SRDCE

18. 3. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO – S LÁSKOU

ROSIE
17.00 /R/ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
17.30 /J/ KOBRY A UŽOVKY
20.00 /R/ CHAPPIE
20.00 /J/ NASLEPO

Tajné dramaturgické
překvapení

19. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ POPELKA /RP/
16.00 /J/ CESTOU NECESTOU

Filmový minifestival v rámci
Euroregion tour
Vstup VOLNÝ do naplnění
kapacity sálu

20.00 /R/ REZISTENCE (3D/D)
20.00 /J/ PROTI PŘÍRODĚ /FK/

20. 3. /pátek/
15.00 /R/ POPELKA /RP/
17.30 /R/ POPELKA /RP/
17.30 /J/ NANGA PARBAT
20.00 /R/ REZISTENCE (2D/T)
20.00 /J/ DIVOČINA

21. 3. /sobota/
14.30 /R/ POPELKA /RP/
15.30 /J/ ZVONILKA A TVOR

NETVOR /RP/
17.00 /R/ REZISTENCE (3D/D)
17.30 /J/ PÍSEŇ MOŘE /RP/
20.00 /R/ VYBÍJENÁ
20.00 /J/ GUNMAN: MUŽ NA

ODSTŘEL

22. 3. /neděle/
13.30 /R/ SPONGEBOB: HOUBA NA

SUCHU (3D/D) /RP/
15.30 /J/ PÍSEŇ MOŘE /RP/
16.00 /R/ LABUTÍ JEZERO

Záznam představení KBL
17.30 /J/ GUNMAN: MUŽ NA

ODSTŘEL
20.00 /R/ REZISTENCE (3D/D)
20.00 /J/ KOBRY A UŽOVKY

23. 3. /pondělí/
17.00 /R/ REZISTENCE (2D/T)
17.30 /J/ MORTDECAI:

GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD
20.00 /R/ CHAPPIE
20.00 /J/ GUNMAN: MUŽ NA

ODSTŘEL

24. 3. /úterý/
17.30 /R/ POPELKA /RP/
17.30 /J/ GUNMAN: MUŽ NA

ODSTŘEL
20.00 /R/ VYBÍJENÁ
20.00 /J/ DIVOČINA

25. 3. /středa/
10.00 /J/ BIJÁSEK: ZA KAMARÁDY

Z VEČERNÍČKŮ 6
14.30 /R/ BABOVŘESKY 3

Projekce (nejen) pro seniory
17.00 /J/ TEORIE VŠEHO
19.00 /R/ VERNISÁŽ VÝSTAVY

FOTOGRAFIÍ
FOTOKLUBU BALVAN

20.00 /R/ HLEDÁNÍ VIVAN MAIER
Vstup VOLNÝ

20.00 /J/ ISHORTS

26. 3. /čtvrtek/
17.00 /R/ CHAPPIE
17.00 /J/ CESTA NADĚJE
20.00 /R/ LOVCI A OBĚTI
20.00 /J/ VIOLETTE /FK/

27. 3. /pátek/
17.00 /R/ REZISTENCE (2D/D)
17.00 /J/ AMERICKÝ SNIPER

20.00 /R/ LOVCI A OBĚTI
20.00 /J/ CESTA NADĚJE

28. 3. /sobota/
09.00 /R/ FILMOVÝ MARATON

„HARRY POTTER“
Více info na 
WWW.KINAJABLONEC.CZ

15.00 /J/ PÍSEŇ MOŘE /RP/
17.00 /J/ CESTA NADĚJE
20.00 /J/ KÓD ENIGMY

29. 3. /neděle/
10.00 /R/ FILMOVÝ MARATON

„HARRY POTTER“
Pokračování ze soboty 
Více info na 
WWW.KINAJABLONEC.CZ

13.00 /J/ TVOŘÍK
15.00 /J/ BELLA A SEBASTIAN /RP/
17.30 /J/ PÍSEŇ MOŘE /RP/
20.00 /J/ CESTA NADĚJE

30. 3. /pondělí/
17.00 /J/ MĚSTO 44
17.30 /R/ LOVCI A OBĚTI
20.00 /R/ REZISTENCE (2D/T)
20.00 /J/ AMERICKÝ SNIPER

31. 3. /úterý/
17.00 /R/ PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
17.00 /J/ KINGSMAN: TAJNÁ

SLUŽBA
20.00 /R/ LOVCI A OBĚTI
20.00 /J/ BIRDMAN

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
/P100/ = Projekt 100 – 2015
/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 
Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz nebo
www.jabloneckarodina.cz
MIMIkino = Projekce se sníženou
hlasitostí a mírným osvětlením pro
rodiče s malinkými dětmi.
TVOŘÍK = Kreativní dílničky pro děti
před projekcí dětského filmu

Více informací 
na WWW.KINAJABLONEC.CZ

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

1. 3. /neděle/ 15.00 hodin
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Divadlo Lampion Kladno. 
Hrají: K. Matějová, V. Rašilov,
J. Hubert, W. Ritterová, F. Čahotský.
Klasický příběh o hodné Marušce.
Skupina RD.

3. 3. /úterý/ 19.00 hodin
ONDŘEJ BRZOBOHATÝ
IDENTITY TOUR 2015
Jedinečný koncert Ondřeje
Brzobohatého, v němž se představí
jako autor, zpěvák i klavírista.

9. 3. /pondělí/ 19.00 hodin
RACEK
Dejvické divadlo
Hrají: K. Melíšková, I. Trojan,
V. Kubařová, J. Plesl, M. Krobot,
D. Novotný, L. Krobotová a další.
Klasická komedie o nenaplněných
ideálech a citech, jež jsou vzájemným
nedorozuměním. Skupina DB.
Předplatné 2014/2015.

10.–13. 3.
RODÁCI JABLONECKA XV. ročník

10. 3. /úterý/ 19.00 hodin
POPELKA
Divadlo F. X. Šaldy Liberec. 
Libreto, režie a choreografie: Alena
Pešková. Příběh o lásce podle klasické
předlohy. 

Fotoklub Balvan v Kině Radnice

25. 3. /středa/ 19.00 hodin – vernisáž výstavy fotografií
Vernisáž výstavy fotografií jabloneckého fotoklubu Balvan, v němž je
nyní přibližně 20 aktivních i méně aktivních členů, se uskuteční v Kině
Radnice. Od 20.00 hodin následuje projekce filmu Hledání Vivian Maier.
Film je vzrušující cestou za odhalením identity svérázné tajemné chů-
vy, která jen pro sebe do šuplíku nafotila přes 100 000 fotografií. Vstup
na celý komponovaný večer bude volný. Výstava potrvá do 13. května.

Foto Zbyněk Cincibus
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11. 3. /středa/ 19.00 hodin
FRANTIŠEK LAMAČ (housle) 
a jeho hosté
JANA HERYÁNOVÁ – soprán
BOHUŠ MATUŠ – zpěv
Společný koncert jabloneckého rodáka
Františka Lamače a jeho hostů.
Předprodej od 2. 2.

12. 3. /čtvrtek/ 19.00 hodin
JABLONECKÉ KLARINETOVÉ
KVARTETO a hosté
Ondřej Štěpán, Pavlína Müllerová,
Matěj Hájek – klarinety, Luboš
Lachman – basklarinet. Hosté: Marek
Nováček – klavír, Augustin Bernard –
jazzový klavír, Jan Nikenday – bicí.
V programu zazní hudba klasická,
swingová i jazzová. 
Skupina H – prémie.

13. 3. /pátek/ 19.00 hodin
MÉMU KRAJI
MILAN BROŽ – VÁCLAV KOCUM
Komponovaný pořad „rytíře poezie“
a „malíře Jizerských hor“ plný vtipu,
hudby a tance. Součástí večera je i ver-
nisáž výstavy Od Jizersko-horského ti-
cha k duchovnímu klidu pořádaná
k šedesátinám malíře Václava Kocuma.
Vstup volný.

18. 3. /středa/ 19.00 hodin
PAVEL ŠPORCL – GIPSY FIRE
Mimořádný koncert – spojení velkého
mistrovství, temperamentu a cikánské
vroucí krve. 

20. 3. /pátek/ 20.00 hodin
IX. REPREZENTAČNÍ PLES
MĚSTSKÉHO DIVADLA 
V JABLONCI NAD NISOU
„Ve stylu muzikálové Broadwaye“
K tanci a poslechu hraje liberecký
orchestr Big’O’Band Marka Ottla.
Hosté večera: muzikálová zpěvačka
DASHA a swingový a jazzový zpěvák
Jan Smigmator. Večerem provází Karel
Voříšek. V ceně je zahrnut slavnostní
přípitek a bohaté celovečerní menu
ve formě rautu.

22. 3. /neděle/ 15.00 hodin
MUZIKÁL Z PALOUKU
Docela velké divadlo Litvínov. 
Hraje, zpívá a tančí celé Docela velké
divadlo. Muzikálové zpracování
dobrodružných příhod známých přátel
z knížek Ondřeje Sekory. Skupina RD.
Náhradní titul za původně plánované
představení Perníková chaloupka. 

23. 3. /pondělí/ 19.00 hodin
ÚČA MUSÍ PRYČ
Divadlo Verze a Palace 
Hrají: D. Prachař, J. Janěková ml.,
K. Winterová, L. Rybová, I. Chmela,
P. Špalková. Hořká komedie ze školního
prostředí. Skupina DA.

25. 3. /středa/ 19.00 hodin
LISTOPAD
Divadlo ABC
Hrají: M. Dlouhý, J. Hána, L. Zbranková,
Z. Vencl a další. Politická fraška, v níž
je vtipně a břitce komentován stav
současné vysoké politiky. Skupina DB.

27.–28. 3.
TANEC SRDCEM
Regionální přehlídka dětských
a dospělých tanečních skupin
scénického tance a pohybového
divadla s možností postupu na celo-
státní přehlídku. 
Taneční a pohybové studio Magdaléna,
o. s., Rychnov u Jablonce n. N., 
Městské divadlo Jablonec n. N.,
Nipos Artama Praha, statutární město
Jablonec n. N., za finanční podpory
statutárního města Jablonec n. N.,
Ministerstva kultury ĆR a Libereckého
kraje. 

27. 3. /pátek/ 17.00 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Přehlídka dětských skupin. Tanec.

28. 3. /sobota/ 17.00 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Přehlídka dospělých skupin.
Vstupenka platí i na inspirativní
představení. Tanec.

28. 3. /sobota/ 20.00 hodin
INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ
Tanec.

30. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
TURECKÁ KAVÁRNA
Agentura Harlekýn. Zadáno.

31. 3. /úterý/ 19.00 hodin
RIGOLETTO
Severočeské divadlo Ústí nad Labem.
Opera o třech dějstvích. Libreto:
Francesco Maria Piave. Režie: Andrea
Hlinková. Účinkují: sólisté, orchestr
a balet Severočeského divadla.
Dirigent: Miloš Formáček. Věhlasná
opera na námět Hugovy hry Král se
baví. Skupina ND

Prodej vstupenek v pokladně divadla.
Vstupenky lze také zakoupit na
www.evstupenka.cz.

VÝSTAVY
15. 1.–4. 3.
KRÁSY JABLONECKA A JESENICKA
Akvarel – Milan Michalica.
OD JIZERSKO-HORSKÉHO TICHA
K DUCHOVNÍMU KLIDU
Průřez tvorbou – Václav Kocum

13. 3.–21. 4.
MÉMU KRAJI
Vernisáž v rámci komponovaného po-
řadu Mému kraji 13. 3. od 19.00 hodin.
Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny 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.

24. 3. /úterý/ 17.00 hodin
PŘÍŠOVICE – ARCHEOLOGICKÉ
UNIKUM LIBERECKÉHO KRAJE
Středoevropský významný archeolo-
gický nález vesnice prvních zemědělců

4900–4650 př. n. l. a unikátní nálezy
z pohřebiště z pozdní doby bronzové
v Příšovicích nám na základě svých
výzkumných prací osobně představí
archeolog Mgr. Petr Brestovanský.

28. 3. /sobota/ 10.00 hodin
PO STOPÁCH JABLONECKÝCH
TRAMVAJÍ
50 let bez tramvají na lince Rychnov –
Jablonec – Janov. Přednáška o jablo-
neckých tramvajích v podání autorů
publikace Úzkorozchodné tramvajové
provozy – Jablonec n. N. Součástí je
i promítání historických fotografií
a dokumentů. Na akci naváží odpolední
jízdy historického autobusu po původní
trase Rychnov – Janov od Domu Jany
a Josefa V. Scheybalových. 
Více na www.jablonec.com.

■ 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.

20. 2.–30. 4.
JIŘÍ ŠLITR – KRESBY A ILUSTRACE
Ojedinělá výstava výtvarného díla
významné osobnosti české kultury
60. let dvacátého století.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

29. 3. /neděle/ 9.00 hodin
ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ
Následně průvod městem do kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na
Horním náměstí. Pořadatelem je
římskokatolická farnost Jablonec n. N. 

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1.

19.–20. 3. /čtvrtek a pátek/
10.00–18.00 hodin
JABLONECKÉ TOULKY PŘÍRODOU
Výstava fotografií přírody z bezpro-
střední blízkosti Jablonce – památné
stromy a významné krajinné prvky.
Akci připravilo JKIC, o. p. s., ve spolu-
práci se SEV Český ráj a statutárním
městem Jablonec n. N., oddělením život-
ního prostředí a státní památkové péče.

VELIKONOČNÍ DÍLNA
2.–3. 4. /čtvrtek a pátek/ 
9.00–17.00 hodin
Tvořivá dílna, zdobení vajíček 
(technikami – madeirová vrtaná,
malovaná barevným voskem, 
oplétaná barevnou vlnou apod.), 
výroba dekorací. 
Nebudou chybět živá zvířátka
na pohlazení. 
Akci pořádají JKIC, o. p. s., 
a SEV Český ráj.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

11. 3. /středa/ 20.00 hodin 
TASTE OF ANARCHY TOUR 2015
Nasty (B), Lionheart (USA), Cruel
Hand (USA), Desolated (GB),
Coldburn (D) a Havenside (USA).
Belgická hardcoreová kapela
Nasty vyjíždí s novým albem na
evropské turné. 
Za hosty si vybrala hned pět zástupců
žánrové špičky. V České republice je
potvrzena jen jedna zastávka turné,
a to v Jablonci n. N. 

12. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin 
COP
Špička na české bluegrassové scéně.

14. 3. /sobota/ 20.00 hodin 
SLAVNOSTI SV. PATRIKA
Taneční zábava v irském stylu.
Nejnovější choreografie tanečních skupin
Irské sestry, Keltský tygr a Divokej Ir.

15. 3. /neděle/ 14.00 hodin 
VALDŠTEJNKA
Taneční odpoledne s dechovkou
z Frýdlantu.

19.–21. 3. /čtvrtek–sobota/ 
EUROREGION TOUR 2015
15. ročník mezinárodního veletrhu
cestovního ruchu.

21. 3. /sobota/ 20.00 hodin
POLEMIC (SK) & FAST FOOD 
ORCHESTRA
Společné turné dvou předních skupin
žánru ska.

24. 3. /úterý/ 9.00 hodin, kino Junior
DVĚ POHÁDKY NA BŘIŠE
Loutkové představení pro děti od 3 let.
Hraje divadlo ANPU.

24. 3. /úterý/ 17.00 hodin
SETKÁNÍ S OBČANY
Přijďte se zeptat na to, co vás zajímá.
Na dotazy budou odpovídat představitelé
města a odborní pracovníci. 
Pořádá statutární město Jablonec n. N.

1.–3. 4. /středa–pátek/ 9.00–18.00 hodin
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI
Tradiční jarní slavnost s programem
ve folklórním duchu a se stylovým
stánkovým prodejem. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2015.

1. 4. /středa/ 10.00 a 12.30 hodin 
HAIR – VLASY
Muzikálové představení pro školy.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle
607 610 416, nebo na emailové adrese
karel.stofira@termosol.cz. 
Pořádá Lejre Ungdomsskole (Dánsko).

VÝSTAVY:
Do 5. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
FOTOKLUB BALVAN
Výstava fotografií jabloneckého klubu
fotografů.

9. 3.–4. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
PAWEL WINTER: POTKÁWÁNÍ
Výstava fotografií. 
Vernisáž: 9. 3. v 17.00 hodin

Taste of Anarchy Tour 2015

11. 3. /středa/ 20.00 hodin – Eurocentrum
Jediné vystoupení belgická hardcoreová kapela Nasty v rámci svého ev-
ropského turné v České republice naplánovala do jabloneckého Euro-
centra. Skupina vyjíždí s novým albem a za hosty si vybrala hned pět
zástupců žánrové špičky Lionheart (USA), Cruel Hand (USA), Desolated
(GB), Coldburn (D) a Havenside (USA).
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■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 484 846 353
www.knihovna.mestojablonec.cz

2. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
VELKÁ TROJKA VÍDEŇSKÉHO
KLASICISMU III
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 3. /úterý/ 17.00 hodin
POSÁZAVÍ
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

10. 3. /úterý/ 14.00 hodin
ARGENTINA
Pravidelné promítání.

10. 3. /úterý/ 17.00 hodin
9 LET U VENUŠE S VENUS 
EXPRESS
Astronomické okénko Martina Gembece.

12. 3. /čtvrtek/ 16.30 hodin
JÁN SIMKANIČ A JINDŘICH
ŠÍDLO 
Setkání dvou známých publicistů nad
knihou Mé dětství za socialismu. 

17. 3. /úterý/ 17.00 hodin
ZÁVISLOST NA ALKOHOLU
Povídání s terapeutkou pro závislosti
Sylvií Lacinovou z Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy
v Jablonci nad Nisou.

18. 3. /středa/ 16.15 hodin
ČTENÁŘ ROKU
Vyhlášení nejlepšího táty čtenáře.

18. 3. /středa/ 16.30 hodin
ŽIRAFA NA PONDĚLÍ
Ředitel pražské ZOO Miroslav Bobek
představí svou novou knížku.

19. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ 
– LITOMĚŘICKO
Krásy naší přírody bude prezentovat
slovem i fotografiemi Jaroslava
Fojtíková.

24. 3. /úterý/ 9.30 hodin
JABLONECKO V LIDOVÝCH 
POVĚSTECH
S jabloneckými školáky beseduje nakla-
datelka Dr. Eva Koudelková. /zadáno/.

26. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BESEDA S HANOU URBÁNKOVOU
Příroda kolem nás je přirozenou lékár-
nou a darem z nebes pro naše zdraví.
Beseda s nadšenou bylinkářkou,
možno zakoupit domácí bylinné směsi,
čaje a sirupy.

27. 3. /pátek/ 18.30–22.00 hodin
S KNÍŽKOU NA HRADĚ ANEB 
VEČER S ANDERSENEM 2015
Zábavný večer pro celou rodinu se
soutěžemi a prvoregistracemi zdarma.
Vstup pro děti do 12 let pouze
v doprovodu rodičů.

31. 3. /úterý/ 17.00 hodin
NĚMECKEM ZA SPOLEČNOU, 
NEJEN JABLONECKOU HISTORIÍ
Putovat s vámi po pamětihodnostech
šesti německých spolkových zemí
a seznamovat vás s výstavními projekty
tamních muzeí, knihoven a archivů
budou manželé Anna a Jan Kašparovi.

DALŠÍ AKCE K BŘEZNU, 
MĚSÍCI ČTENÁŘŮ
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
KOLO ŠTĚSTÍ. Každou středu a pátek.
S TÁTOU DO KNIHOVNY aneb
Provoregistrace zdarma pro otce
a jejich děti. Po celý měsíc.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
ZNÁTE DOBŘE NAŠI KNIHOVNU?
Znalostní kvíz.
KNIHA ZA KAČKU. Prodej vyřazených
knih i časopisů za pouhou jednu korunu.
ZA PRŮKAZKU DÁREK. Drobný
dárek pro každého nově
zaregistrovaného čtenáře.
STUDOVNA A ČÍTÁRNA
O ZDRAVÍ V KNIHOVNĚ.

Výstavka knih a časopisů z fondu stu-
dovny a čítárny.
PLÁNUJETE DOVOLENOU?
Výstavka knižních průvodců s tipy na
cestování po Čechách i do zahraničí.

POBOČKY
POHÁDKOVÝ KVÍZ /Kokonín/.
VÝSTAVA AUTOGRAMŮ – ze sbírky
pana Michala Polmana /Mšeno/.
POHÁDKOVÉ HÁDÁNÍ /Šumava/.

SOUTĚŽ
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan
vyhlašuje 7. ročník amatérské fotogra-
fické soutěže na téma: S TEBOU MĚ
BAVÍ SVĚT. Pravidla: 
http://bit.ly/fotosoutez2015. Své příspěvky
zasílejte do pátku 15. května 2015.
Pokračujeme v luštitelských
soutěžích a hrách
O ZLATOU MAKOVICI, ZNÁTE
-VÍTE-TUŠÍTE, LOVCI PEREL 2015

NOVÉ VÝSTAVY
VELKÝ MALÝ SVĚT. Své fotografie
v prostoru schodiště představí
Jaroslava Fojtíková.
FOTOSOUTĚŽE 2009–2014. Expozice
fotografií z minulých ročníků na chodbě
k multimediálnímu oddělení.

■ ZUŠ
Podhorská 47 a Horní nám. 1, 
Jablonec nad Nisou, www.zusjbc.cz
tel.: 488 880 300, 488 880 308

10. 3. /úterý/ 17.00 hodin
U PROTINOŽCŮ
Vernisáž výstavy výtvarného oboru.
Horní nám. 1, Jablonec nad Nisou.

18. 3. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ. Podhorská 47, Jbc

24. 3. /úterý/ 17.00 hodin
O ALENCE
Vernisáž výstavy výtvarného oboru.
Podhorská 47, Jablonec nad Nisou.

30. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ. Podhorská 47, Jbc

■ DDM Vikýř
Telefon na pracovníky
na www.vikyr.cz, info@vikyr.cz.

6. 3. /pátek/ 20.00 hodin
PLES NEPLES
Již tradiční akce Vikýře v Chronosu,
předprodej vstupenek od 9. 2. v DDM
Vikýř, cena 170 Kč, informace ve Vikýři.

14. 3. /sobota/ 
SETKÁNÍ S KRAKONOŠEM
Výlet do Harrachova, kde se půjdeme
mrknout na příjezd Krakonoše, projdeme
se s průvodem masek a mrkneme se
k Mumlavským vodopádům, najdeme
nějakou kešku a pojedeme domů. Výlet
vhodný pro děti od 7 let, cena 50 Kč,
přihlášky do 9. 3., A. Tauchmanová.

14. 3. /sobota/ 9.00 hodin
ZPĚVÁČCI
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní z regionu, regionální kolo se
uskuteční 25.4. v Městském divadle
v Jablonci n. N., přihlášky do 9. 3., 
S. Příhonská

14. 3. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a natěšené bruslaře, akce se koná 
ve spolupráci se Sport, s. r. o, a HC
Vlci, děti zdarma, dospělí 40 Kč, 
informace P. Dostál.

21. 3. /sobota/ 14.00 hodin
MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ
Městský zimní stadion, soutěže, 
bruslení, vystoupení kouzelníka, volba
Miss maškara 2015, děti zdarma,
dospělí 40 Kč, informace P. Dostál.

26. 3. /čtvrtek/ 16.30–18.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA NEJEN
PRO RODIČE S DĚTMI
Přijďte si k nám uplést pomlázku,
vyrobit velikonoční dekoraci, netradič-
ní přáníčko, upéci jidáška nebo jen
ochutnat velikonoční atmosféru, akce
vhodná pro děti od 8 let, v doprovodu
rodičů od 3 let, cena 50 Kč, přihlášky
do 23. 3., A. Tauchmanová

28. 3. /sobota/ 10.00–13.00 hodin
DIY – NAUŠNICE
Do it yourself. Vyrobíme si několik
druhů korálkových náušnic. Dílna
vhodná pro děti i dospělé. Cena dílny
80 Kč. Přihlášky do 5. 3., 
A. Tauchmanová.

28. 3. /sobota/ 15.00–18.00 hodin
JARNÍ COUNTRY BÁL VE VIKÝŘI
Taneční odpoledne ve stylu country,
výuka tanců nejen pro handicapované.
Hraje hudební kapela VERANDA,
vstupné 20 Kč, informace I. Literová,
A. Francová.

OLYMPIÁDY
9. 3. /pondělí/ 8.30 hodin
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIE D
Okresní kolo olympiády pro žáky
8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií.
Prezence od 8.00 do 8.30 hodin. Koná
se v ZŠ Pasířská.

21. 3. /sobota/ 8.30 a 11.00 hodin
DĚTSKÁ SCÉNA
Dětská recitační soutěž pro přihlášené
žáky, prezence od 8.30 hodin kategorie
0, I, II; od 11.00 hodin kategorie III, IV;
koná se v DDM Vikýř, přihlášky 
S. Příhonská.

26. 3. /čtvrtek/ 8.15 hodin
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 
KATEGORIE E, F
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymná-
zií. Prezence účastníků 8.00–8.15 hodin,
koná se v ZŠ Mozartova. Přihlášky ke
všem olympiádám S. Příhonská.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
2. 4. /čtvrtek/ 8.00–15.30 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA
Rukodělná dílnička pro děti školou po-
vinné s výrobou velikonoční dekorace,
cena 280 Kč, přihlášky a informace do
30. 3., S. Příhonská

2. 4. /čtvrtek/ 8.00–15.00 hodin
JARNÍ PRÁZDNINOVÝ DEN PRO
HANDICAPOVANÉ
Prázdninový program pro děti a mlá-
dež se zdravotním handicapem, veliko-
noční dílnička, písničky, hry. Cena
280 Kč. Přihlášky do 23.3., I. Literová.

2. 4. /čtvrtek/ 8.00–14.30 hodin
FLORBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Sportovní soustředění oddílu florbalu
ve spolupráci s Fbk Jablonec n. N., cena
300 Kč, Přihlášky do 30. 3., P. Dostál.

3. 4. /pátek/ 8.00–16.00 hodin
VELIKONOČNÍ VÝLET
Výlet za poznáním, za velikonočními
tradicemi pro děti školou povinné,
cena 280 Kč, přihlášky do 30. 3., 
S. Příhonská.

■ Univerzitní 
galerie N
Jehlářská 14/520, Jablonec nad Nisou
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

do 26. 3.
STÍNOHRY
Tomáš Pilař, práce na papíře.

od 31. 3. 
STUDENTI UJEP 
Z ÚSTÍ NAD LABEM
Vernisáž v úterý 31. 3. 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.

VÝSTAVA
Do 12. 4.
ZEMĚ ORNAMENTU
Spínadla a šperky z Balkánského polo-
ostrova. Výstava představí jedinečný
soubor spínadel, šperků a oděvů z ob-
dobí mezi lety 1850–1920, pocházejících
ze zemí Balkánského poloostrova.
BECHEROVKA – POHÁR ČESKÝCH
DESIGNERŮ
Od poloviny března budou ve vestibulu
muzea představeny vítězné práce ze
soutěže.

Galerie Belveder
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad
Nisou, tel.: 483 310 947

VÝSTAVA
do 29. 3. /čtvrtek–neděle/
13.00–17.00 hodin
GLASS X MASS
Skleněné vánoční ozdoby pro země za
mořem. Zámořské země jsou zásad-
ním trhem pro české vánoční ozdoby.

Dámský dýchánek ve Vikýři

8. 3. /neděle/ 14.00 hodin
Mezinárodní den žen si v neděli 8. března můžete připomenout ve
Vikýři, kde se uskuteční Dámský dýchánek. Na akci se setkáte s vizážist-
kou, která poradí, jak se líčit do práce, na slavnostní příležitosti či party,
a to i s praktickou ukázkou. Pro všechny, a zejména ženy, je připraven
zábavný program a občerstvení.
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■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

4. 3. /středa/ 20.00 hodin
VLOŽTE KOČKU 
Koncert jedné z nejzajímavějších čes-
kých kapel s novým albem Hedvika.

5. 3. /čtvrtek/ 19.30 hodin
TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU 
Promítání Dana Přibáně těsně před
startem do Austrálie.

6. 3. /pátek/ 20.00 hodin
BEN POOLE (GB)
Zajímavý skladatel, virtuózní kytarista,
soulově procítěný zpěvák, naděje
britské blues rockové scény.

7. 3. /sobota/ 20.00 hodin
1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU
aneb Tvoje bába je komedie. Uvádí
Studio PalmOFFka a Divadlo F. X.
Kalby. Následuje Js actor’s veselá party.

11. 3. /středa/ 19.00 hodin 
FOTODÍLNA OPRAVDU 
PRO KAŽDÉHO
Základní úpravy fotografií v PC
v programu Zoner. 

13. 3. /pátek/ 20.00 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC 
slaví 40 let kapely i s Olinem
Nejezchlebou, Gumou Kulhánkem,
Kláskem Kubešem a Pájou Bohatým.

14. 3. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2015 
Ve II. kole 8. ročníku soutěžního festi-
valu vystoupí Johny John, Dark Side,
Invalidní Sourozenci, ArtisHarT.

16. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Vše o nadcházejícím zatmění Slunce,
jak jej bezpečně pozorovat či
fotografovat a další.

17. 3. /úterý/ 19.30 hodin
OLGA ŠPÁTOVÁ
Hovory na Rampě s talentovanou reži-
sérkou a kameramankou spojené
s projekcí dokumentu Po tmě světlo
natočený pro Nadační fond Světluška.

18. 3. /středa/ 20.00 hodin
AYNSLEY LISTER (GB)
Skvělý kytarista, jehož bluesově laděný
rock v sobě obsahuje srdce a duši.
Support: Hladokop

20. 3. /pátek/ 21.00 hodin
THE ORIGINAL 50’S PARTY
Rokenrol párty ve stylu 50. let s kape-
lou Twisted Rod. Stylový ohoz se cení.

21. 3. /sobota/ 20.00 hodin
LANUGO
Nadžánrové seskupení hrající moderní
pop, jazz a soul s jemnými doteky 
elektroniky. 

22. 3. /neděle/ 17.00 hodin
LOUPEŽNÍCI A ZVÍŘÁTKA
Pohádku pro děti od 4 let zahrají lout-
káři DDM Vikýř.

FF JeDen svět 2015
Festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech

23. 3. /pondělí/
16.30 BUGARACH (Německo)
19.30 Zahájení festivalu spojené s pro-
jekcí filmu CUKR BLOG (ČR/79 min.)

24. 3. /úterý/
17.30 VÁLKA ZE LŽI (Německo/89 min.)
20.00 STÁLE SPOLU (ČR/75 min.)

25. 3. /středa/
17.30 DANIELŮV SVĚT (ČR/75 min.)
20.00 MADE IN BY (Bělorusko, Itálie/
52 min.) 

26. 3. /čtvrtek/
17.30 BOJOVNÍCI ZE SEVERU
(Dánsko, Somálsko/54 min.)

20.00 EVANGELIUM PODLE
BRABENCE (ČR/86 min.)
Projekce pro školy: 23.–27. 3. 

27. 3. /pátek/ 20.00 hodin
JABLKOŇ
Svérázná hudba pražské kapely, která
se s nadhledem pohybuje na hranicích
moderní vážné hudby a popu.

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

1. 4. /středa/ 20.00 hodin
JACK CANNON BAND (HU)
Energický blues-rockový kvartet v čele
se zpěvákem a foukačkářem Zozó.

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

1. 3 /neděle/ 15.00–17.30 hodin 
MAŠKARNÍ BÁL PRO NEJMENŠÍ
Program pro celou rodinu, děti vstup
v maskách, dětská diskotéka, bonbó-
nový déšť a tombola. Koná se ve
velkém sále Spolkového domu,
přihlášky předem.

5. 3. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
TĚŠÍME SE NA ŠKOLKU
Co by mělo dítě zvládat při nástupu do
MŠ? Jak to vypadá tento rok s naplně-
ním školek? Za jakých podmínek bude
vaše dítě přijato? Co s sebou vzít
k zápisu? Mnoho informací se dozvíte
od vedoucí odd. školství, Mgr. Zdeňky
Květové. 

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

Od 10. 3 do 31. 3 /úterý/ 
16.00–18.00 hodin
NÁVRAT DO PRÁCE
Workshop na téma jak se vrátit do prá-
ce. Na workshopy se hlaste předem. 

12. 3. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
RÝMA U MALÝCH DĚTÍ
Přednáška, na které se dozvíte, jak rý-
mě předcházet, jak jí léčit, jaký je roz-
díl mezi rýmou virovou a bakteriální.

13. 3. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ – TÉMA
OČISTA TĚLA
Koná se v rámci projektu Láska,
rodina, zdraví.

16. a 30. 3. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
VZTAHOVÝ PORADCE 
Nevíte si už rady s dětmi či rodiči,
manžely, partnery či ex-partnery?
Řešíte problémy v práci nebo se souse-
dy? Individuální poradenství zdarma
v rámci hravého dopoledne.

17. 3. /úterý/ 16.30–18.30 hodin
SCRAPWORKSHOP MINIALBUM II.
Volné pokračování scrapbook
minialba. Přihlášky u lektorky Lenky
Pilekové – info@alsinedesing.cz.

19. 3. /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata….? Přijďte se
podělit o své radosti i starosti
s ostatními. Děti s sebou.

19. 3. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
KOMUNIKACE V PARTNERSTVÍ 
ANEB MÁM DOMA TATARA
Beseda o komunikaci ve vztazích.

20. 3. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
PÁTEČNÍ SETKÁVÁNÍ 
– TÉMA SEBEPOZNÁVÁNÍ
Koná se v rámci projektu Láska, 
rodina, zdraví.

26. 3. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
SPRATEK NEBO ZLATÍČKO?
Beseda o výchově dětí – co vám
pomůže nezbláznit se z dětí.

27. 3. /pátek/ 14.00–19.00 hodin
VELIKONOČNÍ PEČENÍ S HELČOU 
Upečeme si perníková velikonoční
vajíčka, zajíčky a slepičky. Přihlášky
předem.

28. 3. /sobota/ od 15.00 hodin
ZÁVODY KOČÁRKŮ
Více informací na str. 22, webových
stránkách a na plakátech.

■ 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

19. 3. /čtvrtek/ 19.00 hodin
BERUŠKY V LA KAVÁRNĚ

Koncert. Předkapela místní lokálka
z kavárny – Dpos triou.

25. 3. /středa/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ
Tamatické odpoledne o Francii nejen
pro francouzsky mluvící.

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

11. 3. /středa/ 18.00 hodin
MUDr. JAN ADAMEC
Ajurvéda z pohledu západní medicíny 1.

13. 3. /pátek/ 18.30 hodin
HELENA DOUDOVÁ A MAREK
KOPEC
Tištěná architektura 25.

18. 3. /středa/ 18.00 hodin
ILONA ŠVIHLÍKOVÁ
Přelom – od velké recese k velké
transformaci.

19. 3. /čtvrtek/ 7.00 hodin
VELKÝ KNIŽNÍ ČTVRTEK
Zveme vás na snídani.

■Galerie FR
Dům česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org
Galerie FR
otevřeno út–so 13.00–19.00 hodin

7. 3. a 8. 3. /sobota a neděle/ 
9.00–17.00 hodin 
OSVĚŽUJÍCÍ NĚMČINA
Konverzační víkendový kurz pro mír-
ně pokročilé. Přihlášky 732 551 425.

12. 3. /čtvrtek/ 18.00 hodin
CO BYLO PŘED 100 LETY
Pád pevnosti Přemyšl a osud jablonec-
kého Landšturmu. Vyprávění a promí-
tání etnoložky Christy Petráskové
s ochutnávkou válečné polévky podle
receptu z roku 1915. 

18. 3. /středa/ 18.00 hodin
PORTRÉTY
Umělci, manažéři, spisovatelé, vědci,
politici, kněží nebo novináři. Sudetští
Němci, Češi, Židé – lidé, kteří se po
desetiletích politického sevření odvážili
umožnit vzájemné sblížení. Výstava
fotografii Petry Flath. 

26. 3. /čtvrtek/ 18.00 hodin
HOVORY O VŠEM
Poezie, autorská próza a hudba. Večer
s Milan Brožem a jeho hosty.

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

25. 3. /středa/ 16.00 hodin
TEMATICKÝ WORKSHOP 
Vyrobíme si doplněk – sportovní,
elegantní, společenský. Záleží na
zvoleném materiálu a na typu závěsu 
– ŠITOU KULIČKU. 
Tematický workshop povede designerka
Iva Mastníková.

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

6. 3. /pátek/ 20.00 hodin
JAH ARMY SOUND SYSTEM
Djs NTO Weedman, Onedreadman/
Ušis, Mc Mista Deck +guest.

13. 3. /pátek/ 20.00 hodin 
WITCHHAZARD SOUND SYSTEM 
Reggae, dub, dancehall.

Ben Poole (GB) v Klubu Na Rampě

6. 3. /pátek/ 20.00 hodin
Ben Poole je považován za nový příslib britské bluesové školy, jeden
z nejlepších, jaký se v Evropě v posledních letech objevil. Doprovázet ho
bude slečna Pepe Le Moko na basu, Craig Bacon na bicí a Sam Mason na
klávesy. Nenechte si koncert tohoto talentovaného šestadvacetiletého hu-
debníka ujít! 
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Městská hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webu. 
www.sportjablonec.cz

CAPOEIRA
www.vemcamara.cz

7. 3. a 8. 3. /sobota a neděle/
PÁSKOVÁNÍ STUDENTŮ CAPOEIRY
Pořádá Vem Camará Capoeira
Jablonec n. N., o. s.

FLORBAL
21. 3. /sobota/ 18.00 hodin
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Pořádá 1. FbK Jablonec, centrkurt.

FUTSALL
1. 3. /neděle/ 17.00 hodin
LEGNEX – REAS ČESKÁ LÍPA
Krajský přebor, centrkurt.

8. 3. /neděle/ 19.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– GL LITOMĚŘICE
II. liga západ, centrkurt.
HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/

1. 3. /neděle/ 9.00 hodin
ELP JABLONEC – SEZIMOVO ÚSTÍ
II. liga dorostu, centrkurt.

1. 3. /neděle/ 11.00 hodin
JABLONEC – ÚSTÍ NAD LABEM
II. liga mužů, centrkurt.

28. 3. /sobota/ 13.00 hodin
ELP JABLONEC 
– LOKOMOTIVA LIBEREC
II. liga dorostu, centrkurt.

28. 3. /neděle/ 15.00 hodin
JABLONEC – ČESKÉ BUDĚJOVICE
II. liga mužů, centrkurt.

JUDO
14. 3. a 15. 3. /sobota a neděle/
9.00 hodin
VELKÁ CENA JABLONCE
Judo klub pořádá Velkou cenu
Jablonce n. N. – Český pohár mladších
a starších žáků a žákyň, dorostenců
a dorostenek, juniorů a juniorek,
centrkurt.

MODERNÍ GYMANSTIKA
22. 3. /neděle/ 10.00 hodin
JABLONECKÝ KORÁLEK
TJ Sokol Jablonec n. N.-Sportcentrum
pořádá závod jednotlivkyň v ZPMG
a kombinovaném programu moderní
gymnastiky Jablonecký korálek, kurty
2 a 3.

VOLEJBAL
1. 3. /sobota/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE A – SK HLINCOVKA
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

7. 3. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONEX – LOKO LIBEREC
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

21. 3. /sobota/ 9.00 hodin
KP KADETEK A JUNIOREK
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

Stadion Střelnice
Atletická hala
www.atletikajbc.cz, 
www.sportjablonec.cz,
www.sportgym.cz

28. 2. a 1. 3./sobota a neděle/ 
14.00 a 9.30 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
ŽACTVA V HALE
atletické závody nejlepších žáků
a žákyň z celé republiky

14. 3. /sobota/ 10.00 hodin
HALOVÝ POHÁR DRUŽSTEV
MUŽŮ A ŽEN
Závody družstev dospělých

21. 3. /sobota/ 10.00 hodin
VELIKONOČNÍ HALA ŽACTVA
Tradiční závody žactva.

28. 3. a 29. 3. /sobota a neděle/ 
9.00 hodin
ČESKÝ HALOVÝ POHÁR MLÁDEŽE
Hasičská soutěž.

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

14. 3. /sobota/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– AC SPARTA PRAHA
Synot liga, 20. kolo

21. 3. /sobota/ 17.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– 1 FK PŘÍBRAM
SYNOT liga, 21. kolo.

Lyžařský areál Břízky
6.–8. 3. /pátek–neděle/ 9.00 hodin
IV. ČP DOSPĚLÝCH A JUNIORŮ
Ski Klub Jablonec n. N. pořádá v lyžař-
ském areálu Břízky MČR žáků.

6.–8. 3. /pátek–neděle/ 9.00 hodin
II. M-ČR DOROST
Ski Klub Jablonec n. N. pořádá v lyžař-
ském areálu Břízky MČR žáků.

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz

14.–15. 3. /sobota–neděle/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU ŽACTVA,
DOROSTU A DOSPĚLÝCH 
A ZÁVOD OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ
Pořádá SKP Kornspitz Jablonec.

21. 3. /sobota/ 16.15 hodin
a 22. 3. /neděle/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU MUŽŮ A ŽEN
Pořádá SKP Kornspitz Jablonec.
Supersprint a rychlostní závod..

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz

14. 3. /sobota/ 9.00 hodin
CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA
JABLONCE N. N.
Plavecký oddíl TJ Bižuterie pořádá
v plaveckém bazénu 26. ročník závodů
plaveckých oddílů z celé republiky.

ČSTS Přátelé přírody
www.prateleprirody-jablonec.cz,
jotovova@seznam.cz, tel. 606 901 561

Každý čtvrtek
5. 3. – Pasecký Vrch – Lučany –
Jindřichov, sraz v 10.00 hodin
v Pasekách.
12. 3. – Bedřichov – Liberecká výšina
– galerie Liberec odjezd 8.49 hodin
MHD č.1 z ČSAD do Bedřichova.
19. 3. – Březina – Mužský – Valečov
odjezd 8.12 hod. MHD č. 1 z ČSAD do
Rychnova, 8.50 hod. vlak do Turnova
a Březiny.
26. 3. – Příšovice – Chlum - Hlavatice
odjezd 8.12 hod. MHD č. 1 z ČSAD do
Rychnova, 8.50 hod. vlak do Turnova
a Příšovic.
Podrobný program na webu nebo na
nástěnce na ekonomické škole.

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

7. 3. /sobota/ 10.00–11.30 hodin
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO 
NEJMENŠÍ
Hry, soutěže, hudba, tanec. Další info
ve vývěsce.

28. 3. /sobota/ 9.00–11.00 hodin
BAZÁREK JABLONECKÝCH 
MAMINEK
Info R. Valešová 604 731 740

28. 3. /sobota/ 9.30–11.30 hodin
SOKOLÍK – HERNA PRO NEJMENŠÍ
Zábavné cvičení, hry, kreslení, Zpívání
oblíbených písniček. Vstupné dobrovol-
né. Sportovní obuv a oblečení.

Nabídka sportovních pořadů

14. 3. /pátek/ 20.00 hodin
FISHPARTY VOL 18.
Beazet kritikz, Loopstation, 
Djs Zak/P-illa.

20. 3. /pátek/ 20.00 hodin
TUNES!
DaRoot KaDEL Amdman, Funky
Beasts, Karneval-filmové kostýmy
//Domča+3kočky narozeniny.

27. 3. /pátek/ 20.00 hodin 
RAVE WAVE VOL. 2 
Djs Houbass (Hustej Nazef), Nexen
(Audio Pandora), Aphx (Audio
Pandora), DnB, NeuroFunk, ragga
jungle.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

6. 3. /pátek/ 20.00 hodin
TECHNOPSY VOL. 2
Minimal – techno – psytrance party,
special guests from France:
Djs:Kromar (K-TA / Fr) Daj (K-TA /
Fr), PESS DJs (MRTy + Ziky), full
PESS audio + lights + deco.

7. 3. /sobota/ 20.00 hodin
SEAT ROADSHOW AFTERPARTY
Live djs, trenažér.

13. 3. /pátek/ 19.00 hodin
HORKÝŽE SLÍŽE
Koncert úspěšné slovenské kapely

20. 3. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drumęn ębass párty. Djs: B-COMPLEX
(Slovensko, HOSPITAL RECORDS),
Ladis, Simba, Drumshot.

22. 3. /pátek/ 14.00 hodin
ŽONGLOVACÍ WORKSHOP 
FireshowJBC.

28. 3. /sobota/ 20.00 hodin
MONOKL
Tekk – dnb – tribecore. Virtual brain
sound. Djs: Josh, NTO. Ušoun

29. 3. /neděle/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
diskotéka pro děti se soutěžemi 

3. 4. /pátek/ 20.00 hodin
IRIE UP!
Reggae bashment. Live: Wilda panda +
DR. Kary.

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

6. 3. /pátek/ 20.00 hodin
RETRO PARTY
VeeJay Lizard.

13. 3. /pátek/ 20.00 hodin
THE BROKEN DAM

20. 3. /pátek/ 20.00 hodin
ROCKOTÉKA
VeeJay Lizard.

27. 3. /pátek/ 20.00 hodin
JUKEBOX BAND

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

4. 3. /středa/ 16.00–17.00 hodin
PŘEDÁVÁNÍ ZLATÝCH
A STŘÍBRNÝCH MEDAILÍ
Proběhne tradiční oceňování zlatými

a stříbrnými medailemi prostorách
obřadní síně.

14. 3. /sobota/ 8.00–13.00 hodin
SCHŮZE HUMANITÁRNÍ JEDNOTKY
Chceš se přidat i ty? Pravidelné setkání
dobrovolníků, kteří mají zájem udělat
více než jen to co je nutné. Spolkový
dům – Jablonec n. N.

19. 3. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
4 HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první
pomoci pro veřejnost a hlavně pro
uchazeče o řidičský průkaz. Učebna
ČČK Jablonec n. N. 

Připravujeme:
SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 
41. ročník, 6. května
Nejen zdravotnická soutěž pětičlenných
družstev dětí od 7 do 15 let. Informace
na www.cck-jablonec.cz.

LETNÍ PRÁZDNINY – TÁBORY ČČK
Již přijímáme přihlášky na týdenní
příměstské letní tábory a týdenní letní
pobytový tábor ČČK MASH. 

Více informací na www.cck-jablonec.cz 
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■ Z knihovny
S tebou mě baví svět
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Bal-
van vyhlašuje 7. ročník amatérské
fotografické soutěže na téma: S te-
bou mě baví svět. Do soutěže se
mohou přihlásit všichni bez roz-
dílu věku. Snímky nominované do
soutěže nesmí být starší než rok.
Fotky společně s kontaktními údaji
a názvy snímků posílejte na e-mail:
soutez@knihovna.mestojablonec.cz.
Pravidla: http://bit.ly/fotosoutez2015.
Příspěvky zasílejte do pátku
15. května 2015.

Ekonomie bez mýtů a iluzí
Co říká pravice a levice a jak je to
doopravdy. Srozumitelná a čtivá
publikace z nakladatelství Grada
je určena všem lidem, kteří se
chtějí orientovat v ekonomicko-
politických názorech a nespoko-
jují se s jednoduchými a populis-
tickými řešeními. „Kniha se zabý-
vá nejčastějšími mýty a předsud-
ky bez ohledu na politickou pro-
venienci jejich vzniku,“ říká ředi-
tel knihovny Zbyněk Duda. Pří-
ručku si lze prezenčně půjčit ve
studovně každý pracovní den od
8.00 do 18.00 hodin.

(end)

■ Poděkování
V rámci akce Přijďte si prohlédnout
jablonecké školy jsem navštívil
ZŠ v Sokolí ulici – 5. května. Chtěl
bych tímto poděkovat vedení ško-
ly a všemu personálu za ochotu,
s jakou jsem byl seznámen s pro-
vozem této školy, vše mě bylo dle
mého přání ukázáno s příslušným
komentářem. Školu jsem navště-
voval jako žák a skončil jsem v ro-
ce 1959.

Josef Kundera, Jablonec n. N.

Domov a Centrum denních služeb
Jablonec n. N., p. o., navštívili dva
strážníci městské policie - pan
Lejsek a pan Novák. Oba si za-
slouží velikou pochvalu za to, s ja-
kou trpělivostí, laskavostí a vstříc-
ností pracovali s našimi uživateli,
osobami s mentálním postižením.
Oba byli ochotní odpovídat na
veškeré, někdy až naivní otázky.
Brali naše uživatele vážně. Před-
nášku měli skvěle připravenou.
Velkou radost všem udělali, když
jim dovolili vyzkoušet si některé
pomůcky, reflexní vestu, čepici
atd. Jejich spolupráce s naší orga-
nizací je dlouhodobě velmi dobrá.

Petra Pilná, vedoucí CDS

Ráda bych poděkovala hlídce MP
Jablonec za pomoc ve středu 11. 2.
Zaparkovala jsem na parkovišti
u autobusového nádraží a než
jsem se vrátila, parkovala kolem
mého auta ze všech čtyř stran au-
ta. Z obklíčení mi po zavolání na
linku 156, pomohl člen hlídky,
která přijela. Strážník měl číslo
0702 (jméno neznám), autem mi
vyjel. Vlasta Fischerová

Jaký máte vztah k autům a zejména k truckům?
Veskrze pozitivní. O auta se zajímám od dětství. Co se
týče kamionů, vyrůstal jsem v době, kdy nákladní vo-
zy LIAZ a TATRA pravidelně sbíraly dakarské vavří-
ny, a to mě ovlivnilo natolik, že se účast na Dakaru
stala mým životním snem.

V minulosti jste jezdil off road, jak jste se k němu
dostal?
Byl jsem se jednou podívat na offroadové trialové zá-
vody. Docela se mi to zalíbilo. Koupil jsem Nissan
Patrol a začal také jezdit. Tematicky to zapadalo do
konceptu mého snu. Trialy byly fajn, ale stále mě to
více táhlo k rychlosti. Tak jsem upravil Jeep Cherokee
a účastnil jsem se několika závodů v rámci seriálu
Offroad Maraton v kategorii Amater. Pokaždé jsem
skončil do třetího místa. 

Následně jste se účastnil evropských offroadových
závodů trucků. S kým jste je jezdil a s jakými ús-
pěchy?
Od roku 2006 jezdím také jako navigátor závodní tat-
ry společně se slovenským řidičem Ladislavem Cse-
keyem. Zpočátku jsme se účastnili Rallye Berlin-
Wroclaw, později to byly závody typu Baja, například
Baja Saxonia nebo Baja Hungaria, kde jsme obsadili
třetí místo. 

Minulý rok jste dostal nabídku jet Dakar a přijal
ji. Jaké byly přípravy na závody?
Přípravy byly hektické, jelikož nabídka přišla dva mě-
síce před startem. Bylo téměř nemožné se na tento zá-
vod zodpovědně připravit. Nejobtížnější bylo v tak
krátkém čase se dostat do potřebné fyzické formy.

S jakým týmem jste závody absolvoval a co bylo
vaším hlavním úkolem?
Závod jsem absolvoval za team RallyOZ jako navigá-
tor závodní tatry společně se slovenským řidičem
Robertem Kasákem. Šéfem tohoto týmu je Čechoaus-
tralan Peter Jerie, který sám byl pilotem Toyoty Hilux.
Dle reglementu závodu je jediná povolená pomoc
v případě poruchy pouze od jiné posádky v soutěži,
a tudíž naším cílem nebylo umístění na předních po-
zicích, ale poskytnutí případné asistenční pomoci své
týmové jedničce. Vezli jsme náhradní díly na Petrovu
Toyotu a v případě jeho poruchy či nehody bylo naším
úkolem auto zprovoznit či dotáhnout do cíle, resp. do
bivaku. 

V celkovém hodnocení kamionů jste skončili 29.
a vyhráli jste kategorii Rapid Assistance. Berete to
jako úspěch?
Ano. Úspěch to je jednoznačně. Je třeba si uvědomit,
že jsme s naší naloženou tatrou porazili mnohé ostré
závodní kamiony daleko prestižnějších závodních tý-
mů. Kategorii Rapid Assistance jsme vyhráli s velkým
náskokem osm a půl hodiny před v pořadí druhým
kamionem. Při mé dakarské premiéře je to v podstatě
snový výsledek.

Byl to váš první Dakar, byl těžší, než jste očekával?
Je pravda, že za ty roky sledování Dakaru u televize
jsem si tento závod maličko zidealizoval. Atraktivní
záběry vozidel řítících se po nekonečných pláních na-
vozují v divákovi pocit, že dakarské etapy jsou přede-
vším o rychlosti, ale tak nějak se zapomínají zmínit
o neskutečně rozbitých etapách v kamenitých kory-
tech vyschlých řek, v kterých jedete třeba padesátkou.

Dakar prostě bolí a i dle vyjádření zkušených dakar-
ských matadorů letos byly tratě zase o něco extrém-
nější než loni. 

Co bylo během dlouhých a horkých etap nejhorší?
Tak nebyly to pouze horké etapy. Jedna rychlostní
zkouška se jela ve výšce okolo 4000 metrů a tam už
byla naopak pěkná zima. Ale horko nebo chlad člověk
přestane vnímat ihned po startu rychlostní zkoušky.
Nicméně nejtěžší během dlouhých rychlostních zkou-
šek asi bylo udržet koncentraci. Ztráta koncentrace
v navigátorském pojetí znamená v lepším případě za-
bloudit, v tom horším pak i nehodu.

Co vás na závodech překvapilo?
Nadšení a davy místních fanoušků. To bylo něco, co
jsem nikdy na žádném jiném závodu nezažil. Diváci
stáli podél trati rychlostních zkoušek, ale především
na spojovacích etapách. Stáli ve špalírech na obou
stranách vozovky a mávali argentinskými nebo čil-
skými vlajkami. Byl to moc příjemný pocit. Dodávalo
nám to energii a motivaci dokončit tuto nejnáročnější
rallye světa.

Pojedete příští rok zas?
Když jsem se vždycky bavil s někým, kdo tuto rallye
absolvoval, tak mi říkal, že Dakar je jako droga. Je to
silně návyková záležitost. Nikdy jsem tomu nevěřil.
Dnes je to prakticky měsíc od návratu z Argentiny a je
mi naprosto jasné, že se tam příští rok musím vrátit,
protože z rozjetého vlaku jménem Dakar se jen těžko
vystupuje. Jiří Endler

Jaroslav Kolář
Snažím se navázat na úspěchy jabloneckých truckerů v Dakaru

■ Osobnost Jablonecka

Jedenačtyřicetiletý rodák z Jablonce vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, je ženatý,
má syna a dceru. V současné době pracuje na pozici vedoucího konstrukce brzdových
posilovačů v jabloneckém TRW.
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Zveme na Euroregion Tour 2015
Kam jet s rodinou na dovolenou nebo o ví-
kendu? Kde zhlédnout Liberecký kraj jako
na dlani? Kde vidět zatmění Slunce nebo vy-
hrát kapitánský kurz a získat průkaz vůdce
malého plavidla? 

Tradiční veletrh cestovního ruchu Euroregion
Tour 2015 představí kraje, regiony a města Čes-
ké republiky, Německa, Polska a Slovenska.
Návštěvníky čeká bohatý program – novinky
v cestovních ruchu, turistické zajímavosti, be-
sedy, filmy pro děti, fotovýstavy, oblíbené sou-
těže o ceny, kulturní vystoupení a mnoho dal-
ších překvapení. 

Eurocentrum Jablonec nad Nisou 
19.–21. března 
čt–pá 10.00–18.00 hodin 
so 9.00–12.00 hodin

Informace na www.eurocentrumjablonec.cz,
www.euroregiontour.cz

Doprovodný program:

■ Klub na Rampě 
19. 3. /čtvrtek/
11.30–15.30 hodin: Diskuzní fórum OHK
SKLÁŘSTVÍ – staronové lákadlo v cestovním
ruchu.

20. 3. /pátek/ 
Odborné přednášky na téma Od papíru
k mobilu
9.30–9.50 hodin: Moderní příležitosti marketin-
gu cestovního ruchu.
9.50–10.20 hodin: Po stopách Liebiegů.
10.20–10.40 hodin: Timegarden.
10.40–11.00 hodin: Jablonecké novinky.

■ Velký sál Eurocentra 
19. 3. /čtvrtek/
11.00–17.30 hodin: Prezentace novinek z oblas-
ti cestovního ruchu, soutěže o ceny, barmanská
show, taneční a hudební vystoupení.

14.00 hodin: Přednáška Astronomického ústa-
vu k očekávanému zatmění slunce.

20. 3. /pátek/
10.00–17.30 hodin: Prezentace novinek z oblas-
ti cestovního ruchu, soutěže o ceny, barmanská
show, taneční a hudební vystoupení.

15.30–16.00 hodin: Vyhlášení vítězů o nejlepší
REGIONÁLNÍ PRODUKT a SUVENÝR.

21. 3. /sobota/
9.00–12.00 hodin: Prezentace novinek z oblasti
cestovního ruchu, hudební a taneční vystoupení.

11.00 hodin: Vyhlášení návštěvnické ankety.

20.00 hodin: Koncert skupin Polemic a Fast Food
Orchestra (vstupné 250 Kč, v předprodeji 200 Kč).

■ Venkovní areál Eurocentra
19. 3. /čtvrtek/
10.00 hodin: zahájení veletrhu za doprovodu
hudební skupiny ARIES a Studia Kokos.

20. 3. /pátek/
10.00–18.00 hodin: 70% zatmění slunce – mož-
nost pozorování dalekohledy astronomického
ústavu.

■ Kino Junior
19. 3. /čtvrtek/
9.00 hodin: Pohádky z hor – promítání pro MŠ

Filmový minifestival Cestou necestou 
16.00 hodin: Roadshow Dakar

17.00 hodin: Horní Dolpo – Radka Tkáčiková

18.00 hodin: Lezení v Namibii – Pavel Jonák
VSTUP ZDARMA!

20.00 hodin: Nanga Parbat 
Film 140 min. Drama o nejslavnějším horolez-
ci všech dob Reinholdovi Messnerovi a jeho
bratrovi, který zahynul na hoře Nanga Parbat.
Vstupné 90 Kč.

20. 3. /pátek/
10.00 hodin: Století Miroslava Zikmunda – pro-
mítání pro 2. stupeň ZŠ. Životopisný dokument
přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dva-
cátého století očima muže, který poznal celý
svět. Vstup zdarma. 

17.30 hodin: Proti přírodě. Film 80 min. Cesta
do drsné norské krajiny a do hlavy třicátníka
Martina. Přímočarý a humorný portrét muže,
který se touží vymanit ze zajetých kolejí.
Vstupné 100 Kč.

20.00 hodin: Divočina. Film 115 mim. Skutečný
příběh ženy, která se s nulovou zkušeností s di-
vokou přírodou rozhodne úplně sama zdolat
1770 km dlouhou vysokohorskou trasu – nej-
delší a nejdivočejší stezku v Americe vedoucí
od Mohavské pouště přes Kalifornii a Oregon
do státu Washington. Vstupné 120 Kč. 

■ Eurocentrum – výstavy
Hřebenovka a rozhledny Libereckého kraje.
Živá paměť.

■ Ekocentrum
19.–20. 3. /čtvrtek–pátek/
10.00–18.00 hodin: Jablonecké toulky přírodou.
Sál S4. Atrakce pro děti.

Bad Schlag byly v 19. století významné lázně
pracující na principech vodoléčebných me-
tod doktora Kneippa, za 2. světové války la-
zaret pro zraněné německé vojáky, později
porodnice. Od 60. let minulého století to byl
chudobinec, dnes příspěvková organizace Do-
mov důchodců Jablonecké Paseky.

V průběhu let prošlo zařízení několika rekon-
strukcemi, nyní slouží jako Domov pro seniory
pro 59 osob a Domov se zvláštním režimem pro
36 seniorů. Součástí základních činností podle
zákona o sociálních službách je mimo jiné také
aktivizace klientů. „Vedle klasických aktivit, ja-
ko jsou různá procvičování jemné motoriky,
cvičení na židlích, posezení při hudbě, sledová-
ní filmů či prohlížení společných fotografií, po-
řádáme pro klienty besedy a přednášky, v létě
venkovní posezení s grilováním masa a posle-
chem hudby či zahradní slavnost. Velmi oblíbe-
ná jsou také paměťová cvičení nebo dámský
klub a výlety do blízkého okolí. Ale ze všeho
nejvíce oblíbené jsou taneční terapie,“ říká so-
ciální pracovnice Šárka Petříčková.

Taneční terapie je určená klientům, kteří se
pohybují pouze s pomocí francouzských holí,

chodítek či na vozíku, a klientům s různými ty-
py demence, převážně s Alzheimerovou choro-
bou. Vše probíhá pod vedením zkušeného lek-
tora, který dovede tanečníky vhodně motivovat
k výkonům přímo nevídaným. „Výsledky tera-
pie se dostavují prakticky ihned. Již v průběhu
jedné lekce je vidět potěšené reakce klientů.
Dlouhodobým efektem je zlepšení hybnosti,
uvolnění, nové kontakty a celková spokoje-
nost,“ vypočítává klady Petříčková a dodává, že
pro smysluplnou terapii je třeba pravidelné o-
pakování nejméně po tři měsíce. „Bohužel, to
stojí peníze, s nimiž náš rozpočet nepočítá, a je
třeba získat je jinde.“

Pomáhají drobní dárci, opakovaně přispívá ta-
ké město ze svého rozpočtu. „Jsme za to velmi
rádi a díky tomu se bloky tanečních terapií
mohly konat v posledních dvou letech vždy na ja-
ře a na podzim,“ konstatuje sociální pracovnice.

Stejně důležité je i personální zabezpečení
každé lekce. Klienty je nutné připravit, dopravit
na místo a po celou taneční hodinu být k dispo-
zici. „Ne vždy je možné to zvládnout jen s per-
sonálem ve službě. Významný a nezastupitelný
podíl mají naši dobrovolníci, kteří asistují při
transportu klientů a jsou partnery při tanci,
když je klient upoután na invalidní vozík či
používá chodítko,“ chválí Šárka Petříčková
a doufá, že i do budoucna bude dost peněz
i dobrovolníků. 

Domov důchodců v Jabloneckých Pasekách
je určený klientům ve všech ohledech závislým
na pomoci druhých, klientům, jimž terénní so-
ciální služby už nestačí. Dostatek dobrovolných
pracovníků je v tomto případě nutný. „Pokud
má někdo chuť pomáhat, neočekává za to fi-
nanční odměnu a má v týdnu pár hodin, které
by věnoval našim klientům, může se ozvat na
číslo 724 964 160. Bude vítán,“ uzavírá Šárka
Petříčková. (red)

Chcete pomáhat? Staňte se dobrovolníky!

Foto Iva Mošnová
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Mírové náměstí
Kulturní program

Škaredá středa 1. dubna
Jablonecké soubory se představují
9.30 ZDOBENÍ MÁJEK (děti z jab-

loneckých MŠ)
VÍTÁME JARO (pásma písní
a říkadel dětí z pěveckých sborů
z jabloneckých mateřských
a základních škol)

9.45 DPS SLUNÍČKO 
– MŠ MOTÝLEK

10.00 DPS POD PEŘINKOU 
– MŠ Havlíčkova

10.15 SPECIÁLNÍ MŠ
10.30 DPS SKŘIVÁNEK 

– MŠ Mšeňáček
10.45 DPS PASTELKY 

– MŠ Nová Pasířská
11.00 DPS JABLÍČKO 

– MŠ Hřbitovní
11.15 MŠ SLUNEČNICE 

– MŠ Slunečná
11.30 ŽLUTÁ ŠKOLKA 

– MŠ Jugoslávská
12.15 HUDEBNÍ STUDIO KOKOS 

pod vedením Aleny Vítové se
představí jablonecké začínající
kapely K.A.P., VéDéVéčka, Made
By Parents a další.

13.30 MALÝ DECHOVÝ ORCHESTR
ZUŠ známé lidové melodie v po-
dání žáků ZUŠ Jablonec n. N.
pod vedením Miroslava Halamy
a Oleksandra Grygorenka.

14.45 NAUTICA 
úspěšný folkový kvartet při ZUŠ
Jablonec n. N.

15.45 PUERI, GAUDETE! 
velikonoční říkadla a písničky
předvedou nejmenší děti
z přípravného sboru ze ZUŠ
Jablonec n. N.

16.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
Velikonoční slavnosti zahájí
primátor statutárního města
Jablonec nad Nisou 
Petr Beitl.

16.05 NISANKA A MALÁ NISANKA
vystoupení folklorních souborů.

Zelený čtvrtek 2. dubna 
10.00 O KAČENCE A RARÁŠKOVI

s pohádkou děti pobaví Divadlo
Láryfáry z Prahy.

11.30 MUZIKA FOLKLORNÍHO
SOUBORU NISANKA 
písničky z Podještědí, Pojizeří
a Podkrkonoší představí
jablonecký folklorní soubor.

13.00 TUTABOTA 
hudba a tanec v rytmech západní
Afriky v podání jabloneckého
uskupení.

14.30 KOUZLA A ČÁRY TAJEMNÉ
PRAHY 
Staré pověsti české formou
pohádky pro děti zahraje
Divadlo Láryfáry z Prahy.

16.00 JITKA ŠURANSKÁ TRIO 
jeden z nejvýraznějších mladých
hlasů moravské písňové tradice
z Uherského Hradiště,
držitelka ceny Anděl za nejlepší
album pod názvem 
Nezachoď slunečko v kategorii
world music za rok 2013.

Velký pátek 3. dubna
10.00 O MEDVÍDKOVI

MEDOUŠKOVI 
pohádka v podání divadla
100 opic z Prahy.

11.30 JITKA MALCZYK &
VOJTĚCH JINDRA 
současná irská hudba v originál-
ním osobitém podání – housle
a akustická kytara.

13.00 ZAJÍČEK A VELKÁ
MRKVOVÁ ZÁHADA 
pohádku zahraje divadlo 
100 opic z Prahy.

14.15 HUMĚV 
Hudba u města Vídně lidové
písně starého Žižkova v podání
jablonecké hudební skupiny.
SPOLEK JABLONECKÝCH
DAM A PÁNŮ kramářské písnič-
ky ze sbírky Josefa V. Scheybala.

16.00 CIMBAL CLASSIC 
hudba ovlivněná folkem, folkló-
rem, ale i vážnou hudbou plující
někde na rozhraní těchto žánrů
z Brna.

V rámci programu Velikonočních slav-
ností bude v průběhu programu v hlav-
ním stanu na Mírovém náměstí probí-
hat Velikonoční výtvarná dílna v režii
Mateřského centra Jablíčko. Přijďte si
s dětmi vyrobit velikonoční dekorace
ve středu, čtvrtek a pátek vždy od 10.00
do 17.00 hodin. V případě velmi nepříz-
nivého počasí dílna neproběhne.

STYLOVÝ STÁNKOVÝ PRODEJ
Denně 9.00–18.00 hodin
Mírové a Farského náměstí, pěší zóna
Velikonoční zboží – vyřezávané i sou-
stružené dřevěné výrobky (lžíce, talíře,
misky, naběračky apod.), zdobené per-
níčky, keramika, bylinné polštářky, ba-
tikované výrobky, kožená galanterie,
ručně malované obrázky na skle, dřevě-
né hračky, maňásci, velikonoční zboží
(kraslice i pomlázky), sušené květiny
i velikonoční vazby, medovina, víno,
mazance, jidáše, med, pečené sele, tu-
recký sekaný med, marcipán, sýrové
speciality, šperky, cukrovinky,
velikonoční ubrusy a dečky, loutky,
formičky, proutěné košíky apod. 

Na čtvrtek a pátek 2. a 3. 4.
Ekocentrum připravilo velikonoční
dílnu zdobení vajíček různými techni-
kami, živá zvířata atd. Otevřeno od
9.00 do 17.00 hodin. 

Občerstvení s posezením v hlavním
stanu před radnicí denně od 9.00
do 18.00 hodin. Vstup zdarma. 
Akci financuje statutární město
Jablonec nad Nisou. 

www.slavnosti.mestojablonec.cz

Bratrská jednota baptistů
Kostel v Máchově parku
tel.: 608 825 760, www.bjbjablonec.cz

3. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Velkopáteční bohoslužba

5. 4. /Velikonoční neděle/ 9.30 hodin
Slavnost vzkříšení

Církev bratrská
Smetanova 26, Jablonec nad Nisou
www.cbjablonec.cz

3. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohuslužba

5. 4. /Neděle vzkříšení/ 9.30 hodin
Bohuslužba

Církev Československá husitská
Chrám Dr. Farského

29. 3. /Květná neděle/ 9.00 hodin
Bohoslužba – žehnání ratolestí

2. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Památka poslední večeře Páně

3. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

5. 4. /Neděle Vzkříšení/ 9.00 hodin
Vzkříšení – bohoslužba,
obnova křestních slibů

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
www.ksdz.cz

5. 4. /neděle/ 10.00 hodin
Velikonoční shromáždění
ve velkém sále Spolkového domu

Ochranovský sbor při ČCE
Máchova 29, www.jednotabratrska.cz

31. 3. /úterý/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

1. 4. /středa/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

2. 4. /čtvtek/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

3. 4. /pátek/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

5. 4. /neděle/ 9.30 hodin
Rodinné bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně

Českobratrská církev evangelická
Pod Baštou 10, tel.: 481 120 033
jablonec@evangnet.cz

2. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašijové bohoslužby

3. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

5. 4. /Neděle Boží hod velikonoční/
9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Římskokatolická farnost
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz

29. 3. /Květná neděle/ 7.30 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

29. 3. /Květná neděle/ 9.00 hodin
Žehnání ratolestí – kostel sv. Anny
a následně průvod městem do kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

31. 3. /úterý/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
9.00–18.00 hodin – Zpovídání

1. 4. /středa/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
17.30–18.00 hodin – Zpovídání

2. 4. /Zelený čtvrtek/ 16.00 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

2. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
Po mši sv. je příležitost k adoraci
do 21.00 hodin.

3. 4. /Velký pátek/
8.00 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály – Jablonec n. N. (kaple)
12.00 hodin – Modlitba během dne –
Jablonec n. N. (kaple)
17.15 hodin – Křížová cesta v Jablonci
18.00 hodin – Obřady Velkého pátku
Po obřadech možnost tiché adorace
do 21.00 hodin.

3. 4. /Velký pátek/ 16.00 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

4. 4. /Bílá sobota/
8.00 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály – Jablonec n. N. (kaple)
8.00–18.00 hodin – Možnost tiché
adorace u Božího Hrobu
12.00 hodin – modlitba během dne
– Jablonec n. N. (kaple)
20.00 hodin – Obřady Velikonoční
vigilie v Jablonci

4. 4. /Bílá sobota/ 18.00 hodin
Obřady Velikonoční vigilie
– Rychnov u Jablonce n. N.

5. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
7.30 hodin
Mše svatá – Rychnov u Jablonce n. N.

5. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
9.30 hodin
Slavná mše svatá s obřadem
žehnání pokrmů, Jablonec n. N.

5. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
14.00 hodin
Mše svatá – Rádlo

5. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
16.00 hodin
Mše svatá – Nová Ves nad Nisou

6. 4. /Pondělí velikonoční/
9.30 hodin
Mše svatá

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže
nám. Boženy Němcové
www.starokatolici-jablonec.cz

29. 3. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Eucharistická slavnost se svěcením
ratolestí

2. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Památka Poslední večeře Páně
eucharistická bohoslužba

3. 4 /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužba památky umučení Páně

4. 4. /Bílá sobota/ 19.00 hodin
Velikonoční vigilie

5. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
10.00 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše
Krista

Velikonoční slavnosti 1.–3. dubna 2015 /středa–pátek/

Velikonoční bohoslužby

Žehnání ratolestí na Květnou neděli u jabloneckých 
starokatolíků. Foto Tomáš Frydrych
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Úzká spolupráce a výpomoc v administrativní,
koordinační, organizační a poradenské činnos-
ti v oblasti rozvoje, dotací a investic města. To je
náplň práce Otakara Kypty (ČSSD), kterému ve-
dení magistrátu v Jablonci nad Nisou zadalo na-
přímo veřejnou zakázku. Příkazní smlouva za-
ručuje za jeho služby hodinovou sazbu 450 Kč. 

„Velice mě zaráží fakt, že si najmutí pana
Kypty vyžádal náměstek primátora Lukáš Ple-
ticha (ČSSD), a to kvůli svým dalším povinnos-
tem v poslanecké sněmovně. Pokud nedokáže
plnohodnotně vykonávat funkci náměstka, pak
je na zváženou, zda by ji neměl vykonávat ně-
kdo jiný, kdo na to čas mít bude,“ říká opoziční
zastupitelka Jana Pastuchová (ANO). Dvojí od-
měna za plnění úkolů náměstka je podle
Pastuchové nepřípustná a výše odměny pro
Otakara Kyptu nepřiměřená. „Takovou činnost
běžně vykonává úředník v 11. platové třídě, kte-

rý za hodinu práce bere maximálně 200 Kč,“
upozorňuje zastupitelka.

Veřejnou zakázku malého rozsahu schválila
11. prosince 2014 Rada města Jablonec nad Ni-
sou. Rozsah zakázky podle směrnic města ne-
vyžaduje výběrové řízení. „Přesto přímý výběr
považuji za diskriminační. Jasně zde rozhodo-
vala stranická příslušnost. Navíc, příkazní
smlouva umožňuje prakticky nekonečné pro-
dlužování spolupráce, takže nikdo neví, jak
dlouho bude pan Kypta pro město pracovat
a kolik to nakonec bude stát,“ vysvětluje Pastu-
chová.

Popis práce Otakara Kypty pro město podle
Pastuchové vykazuje znaky práce závislé, pro
kterou by se hodila spíše dohoda o pracovní
činnosti či provedení práce. V rámci jednání za-
stupitelstva města Jablonec nad Nisou 22. ledna
2015 proto zastupitelka interpelovala vedení

města a vznesla několik dotazů. Reakce ná-
městka Pletichy na sebe nenechala dlouho če-
kat. „Očekávala jsem, že na všechno bude exis-
tovat nějaká směrnice, a pan Pleticha si tak bude
krýt záda. Jde tu ale především o princip, nestí-
hám práci ve sněmovně, tak mi město bude
platit spolupracovníka. Pokud nejde o proti-
právní jednání, tak nemorální je určitě,“ zdů-
razňuje Pastuchová.

Informace o veřejné zakázce, včetně příkazní
smlouvy, se objevily na webu města až po led-
nové výzvě z opozičních lavic, a to dokonce
s prosincovými termíny zveřejnění. „Manipu-
lovat s termíny zveřejnění informací k veřej-
ným zakázkám je rovněž na pováženou, ale to
už je jiná kapitola. Jako opoziční zastupitelé
proto budeme tyto procesy hlídat se zvláštním
zřetelem,“ uzavírá Pastuchová. 

Autor: Hnutí ANO Jablonec nad Nisou

Náměstek Pleticha nestíhá svoji práci, město to může stát statisíce

Ing. Kypta stál v čele územního rozvoje města
v letech 2007-2010, ve stejném oboru pracoval
i v minulosti, například na okresním úřadě. Má
zkušenosti s legislativou, zná prostředí, proce-
duru, kterou zadání na úřadě procházejí, i pod-
mínky práce s dotací. Některé projekty, jejichž
realizace by měla začít, vznikaly právě za jeho
působení. Toto vše mě vedlo k rozhodnutí na-
vrhnout radě města, aby se stal asistentem pro
administrativní, koordinační, organizační a po-
radenskou činnost v oblasti rozvoje, dotací
a investic. Jeho stranickou příslušnost jsem ne-
bral při rozhodování vůbec v úvahu. Smluvní
vztah je dále striktně časově omezen na období
mého záběhu.

Jelikož nejde o práci závislou, nevyhlašoval
magistrát výběrové řízení na asistenta, protože
nehledal na tuto dočasnou pozici nového úřed-
níka. Úloha Ing. Kypty spočívá v obstarávání

záležitostí, které požaduji, ale které znaky prá-
ce závislé nenesou a nejde ani o správní čin-
nosti. Proto je náš vztah také upravený příkazní
smlouvou, jejímž podpisem se „příkazník (Ing.
Kypta) zavazuje obstarat nějakou záležitost pří-
kazce tedy města“. 

Odměna byla stanovena standardně v soula-
du s obdobnými případy v minulosti a se směr-
nicemi magistrátu. Částka je brutto, neboť Ing.
Kypta je povinen si zaplatit sám veškeré běžné
režijní a administrativní náklady, tj. sociální
a zdravotní pojištění či daň z příjmu fyzických
osob stejně jako každá osoba samostatně výdě-
lečně činná (pracovní pomůcky, technika, SW,
telekomunikační poplatky, el. energie a teplo
v místě podnikání). Navíc nepožívá bonusů ú-
ředníka, jakými jsou např. mobilní telefon či
stravenky. V souladu se směrnicemi magistrátu
jsou také faktury Ing. Kypty proplácené, a to na

základě pokynu příkazce, jehož zastupuji.
Přílohou předložené faktury je vždy soupis ča-
su stráveného při obstarávání záležitosti včetně
hodin na tyto práce vynaložených a stav plnění
záležitosti. Jako příkazce operace vždy před
podpisem vše pečlivě zkontroluji. 

Příkazní smlouva s Ing. Kyptou je řádně zve-
řejněná od 12. prosince 2014 v sekci veřejné
zakázky, jelikož úřad razí politiku transparent-
nosti a vyvěšuje všechny smlouvy nad 20 000 ko-
run na svých webových stránkách. O den dříve,
tedy 11. 12., zmíněnou smlouvu schválila rada
města. Poznámku kolegyně Pastuchové o anti-
datování veřejných dokumentů a jejich mani-
pulování považuji přinejmenším za nepřístoj-
nou a radikálně se proti ní ohrazuji.

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha, 
náměstek primátora

Vyjádření náměstka Lukáše Pletichy

V historicky prvním přímém přenosu z jablo-
neckého zastupitelstva 22. 1. 2015 byli občané
25 let po revoluci svědky nepokrytého kádrování.
Jaroslava Krause, nyní již bývalého předsedu
dozorčí rady (DR) Jablonecké energetické (JE)
a kandidáta Změny pro Jablonec (ZpJ) na zno-
vuzvolení do DR JE, koalice odmítla schválit,
přestože přidělila opoziční ZpJ místo v DR JE.

„Důležitá je pokora a vzájemný respekt,“ tvr-
dil Petr Beitl po svém znovuzvolení za primáto-
ra v Jabloneckém měsíčníku. „Na záznamu
z lednového zastupitelstva si ho občané mohou
poslechnout, jak mluví o tom, že dozorčí rada
byla rozšířena ze tří na pět členů, aby zástupce
v orgánech JE měly všechny politické kluby
a bylo docíleno větší kontroly. Poté však koalice
Jaroslava Krause odmítla zvolit, i když toho ví
o Jablonecké energetické ze všech nově zvole-
ných členů dozorčí rady zdaleka nejvíce,“ glo-

suje zastupitelka Michaela Suchardová. Důvo-
dem je kritický postoj Jaroslava Krause k pře-
vodu JE (dříve JTR) do vlastnictví města
i k probíhající revitalizaci sítě CZT. Ačkoli by
měl fundovaný kandidát ZpJ jako jeden z pěti
členů DR JE minimální vliv, jeho jméno je
v souvislosti s angažmá v DR JE tabu. Nabízí se
otázka, zda není potřeba v rámci dalšího vývo-
je v JE něco skrývat a proč město potřebuje do
problematiky teplárenství nezasvěcené členy
DR JE.

„Funkcí dozorčí rady je poskytovat zpětnou
vazbu a napravovat či komentovat rozhodnutí
představenstva. Zájmem samotné společnosti
je mít v dozorčí radě kritiky. Jediným kritériem
pro obsazení by tak měla být odbornost, nikoliv
(ne)přijatelnost kandidáta, jak se k nominaci
Jaroslava Krause postavila koalice,“ vysvětluje
zastupitel Vladimír Opatrný.

„Pouhé dva měsíce trvalo, než primátor zapo-
mněl na slova ze svého projevu na ustavujícím
zastupitelstvu. Vyzýval v něm ke společnému
hájení zájmů města, potřebě vysvětlovat, zve-
řejňovat informace a učit občany se v nich ori-
entovat s cílem prohloubit jejich důvěru. Od-
mítáním jiných názorů toho však docílit nelze,“
dodává lídr ZpJ Jakub Macek.

Po rozšíření DR JE na pět členů, odvolání sta-
rých a zvolení čtyř nových byl klub ZpJ vyzván
k dodání jiného zástupce. K tomu však ZpJ ne-
má důvod ani vhodnějšího kandidáta. „Náš
klub trvá na nominaci Jaroslava Krause. Pokud
to koalice s otevřeností vůči opozici a jiným ná-
zorům myslí vážně, bude naši vůli na zastupi-
telstvu 19. 2. respektovat. Postup ve stylu: ,Máte
jedno místo v dozorčí radě, ale Kraus to nebu-
de,‘ je pro nás nepřijatelný,“ uzavírá předseda
klubu ZpJ Jindřich Berounský.

Faleš a kádrování v přímém přenosu

V záznamu z jednání zastupitelstva 22. ledna
2014 si může každý poslechnout (čas záznamu
1.53), zda došlo ke kádrování – tedy praktiky
oblíbené za minulého režimu. Pro později na-
rozené: kádrování znamenalo zjišťování infor-
mací o osobním či profesním životě, sociálním
původu, příbuzenských a společenských vzta-
zích, postojích a názorech jedince. Nic takové-
ho se, jak dokazuje záznam z jednání zastupi-
telů, neodehrálo. Zastupitelé v Jablonci nad
Nisou použili nejdemokratičtější způsob - hla-

sování a každý zastupitel hlasoval dle svého u-
vážení. Což lze bez nadsázky považovat za vr-
chol demokracie. Jméno Jaroslava Krause pad-
lo kromě hlasování v bodu č. 28 v závěru zastu-
pitelstva znovu v diskuzi, kdy Jindřich Beroun-
ský obhajoval kandidáta Změny pro Jablonec
Ing. Krause do dozorčí rady společnosti Jablo-
necká energetická pro jeho odbornou erudici.
Jedinou reakcí byla glosa primátora Petra
Beitla, který připomněl, že stále schází zápis z
jednání dozorčí rady JE ze září roku 2014, kdy

byl Ing. Kraus předsedou tohoto orgánu.
Změna pro Jablonec byla po dohadovacím říze-
ní, kterého se zúčastnili předsedové klubů poli-
tických stran zastoupených v zastupitelstvu
města, vyzvána k tomu, aby na příští, tedy
únorové zasedání nominovala za svůj klub
kandidáta, který dokáže získat podporu většiny
zastupitelstva. Jediný výsledek je ten, že Jablo-
necká energetická je mezi městskými společ-
nostmi dosud jediná, která nemá jmenované
orgány společnosti. Miloš Vele

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

1. března 1915, 58, strana 1 a 3
Nový strašný válečný vynález – plamenomet.
Francouzi hlásí, že Němci na západní frontě
v území mezi Argonami a Maasou použili
vznětlivou kapalinu k vypalování zákopů.

2. března 1915, 59, strana 4
Nové lazaretní městečko se staví u Pardubic.
Právo lidu píše: Zatím je postaveno 246 baráků
– plánováno je 299. Bude zde pracovat 200 lé-
kařů a 1 000 ošetřovatelek, pro které zatím pro-
bíhají kurzy.

10. března 1915, 67, strana 3
Dezinfekce vojenského prádla. Mnozí vojáci
posílají své použité prádlo domů k vyprání.
Tím se však může šířit nejen obtížný hmyz, ale
i těžké, nakažlivé nemoci. Ohroženy jsou ze-
jména pradleny. Prádlo nechte namočené po 24
hodin v tříprocentním roztoku Lysoformu.

11. března 1915, 68, strana 3, 4
Brutalita Rusů. 1 500 osob – židovské rodiny –
z prostoru Kamiony a Tismiecany musí dnes
přejít přes ruské linie na rakouskou stranu.
Jejich parlamentáři se bojí, že budou z naší
strany ostřelovaní.

Saloniki. Frankfurter Zeitung píše: Každý vlak
přiváží početné rodiny uprchlíků ze Srbska, utí-
kají před hrůzami války a epidemiemi. Řecká
vláda se bojí zejména skvrnitého tyfu. Proto na-
řídila lékařské vyšetření všech cestujících.
V posledních dnech zemřeli dva lékaři z ame-
rického Červeného kříže. Američané dovezli
111 beden zdravotnického materiálu, 100 se
jich však ztratilo. Boj proti hmyzím parazitům
je marný. Všeobecně jsou litováni rakouští za-
jatci, kterým Srbové odpírají přístup ke zdra-
votnickému materiálu a šatstvu. Pokračují vá-
lečné dodávky zbraní do Srbska, zejména děl,
která přivezl francouzský křižník. Na frontu
míří také americké pancéřové a nákladní auto-
mobily.

12. března 1915, 69, strana 4
Kupte rakouský válečný kalendářík na rok
1915! Knihkupec a antikvář Julius Schwedler

z Liberce nabízí hezký, elegantní a praktický
kalendář pro naše vojáky na bojišti i v kasár-
nách. Je tam vše, co musí voják vědět: kalen-
dář, údaje o organizaci vojska, seznam výzbro-
je, mapky bojišť, korespondenční lístky, tužky
a mnoho prázdných listů pro případný osobní
deník. Stojí 1 K a 30 haléřů. 

13. března 1915, 70, strana 9
Tanečnice komplikuje situaci na bojišti. Po
bojích u Mazurských jezer vydal ruský vrchní
velitel, velkokníže Nikolaj, zákaz pobytu žen ve
vojenských táborech, protože jeden ruský plu-
kovník se 4 000 muži nepřišel na pomoc bojují-
cím jednotkám z toho důvodu, že u nich právě
vystupovala jedna velmi populární tanečnice.

14. března 1915, 71, strana 1
Vídeň. Oznamuje se vydání chlebenek a další
omezení pro pekárny. Pekařům se zakazuje vý-
roba drobného pečiva z míchané mouky nebo
chlebového těsta. Cukrárny mají nadále péci
jen dva dny v týdnu.

19. března 1915, 76, strana 4
Poštovní holub z Přemyšlu. Národní listy píší,
že ve sněhové vánici minulou středu přistál ve
Štěpánovicích vysílený poštovní holub. Podle
kroužku byl z Přemyšlu a nesl šifrované zprávy,
které místní policie předala vojenskému velitel-
ství v Praze.

22. března 1915, 79, strana 1
Z karpatského bojiště. Rusové doplňují své
velké ztráty novými oddíly. Pochvala platí ob-
klíčené posádce Přemyšlu, která provedla vý-
pad směrem ke Grodecké silnici. Po sedmihodi-
novém boji se však musela stáhnout zpět.
Schyluje se k rozhodujícímu boji. Zprávy o pá-

du pevnosti jsou však jen hloupým fantastic-
kým žvástem.

23. března 1915, 80, strana 1
Pevnost Přemyšl padla! Rakouské vrchní veli-
telství oznamuje, že z důvodu vyhladovění byla
pevnost předána nepříteli, když předtím bylo
zničeno vojenské vybavení a zbraně.

27. března 1915, 84, strana 1
Zpráva o posádce a výzbroji Přemyšlu. V po-
sledním týdnu obležení měla posádka pod vele-
ním generála Kuzmanka 44 000 mužů pěchoty
a dělostřelců, z toho dvě třetiny byli domobran-
ci (Landsturm), dále 45 000 mužů v pomocných
sborech – dělníci, kočí, podkoní, železniční, te-
legrafní a telefonický personál, dále 28 000 ne-
mocných a zraněných v nemocnicích. 1 000
mužů padlo při posledním výpadu 19. března.
V pevnosti bylo 1 050 děl všech kalibrů, většina
z nich z roku 1861 a 1875. Poslední útok Rusů
v noci z 21. a 22. března byl odražen palbou
z pušek a kulometů, protože většina děl byla
posádkou zničena.

28. března 1915, 85, strana 1,
Vídeň – Železný rytíř (Wehrmann in Eisen) je
nový pomocník pro vybírání peněz do vdovské-
ho a sirotčího fondu. Do dřevěného korpusu si
můžete za 1 K zatlouci hřebík. U 25. pěší divize
pod velením arcivévody Karla Albrechta se vy-
bralo 18 000 K.

30. března 1915, 87, strana 1 a 4
Kijev. Zajatý generál Kuzmanek, velitel Pře-
myšlu, dorazil rychlíkem do Kijeva. Byla mu
ponechána šavle i vyznamenání a ruští důstoj-
níci mu vystrojili ovace.

Karlovy Vary. 24-letá liliputánka z kočovné ro-
diny Hermannovy z Prahy porodila v místní ne-
mocnici zdravé dítě. Její tlupa se zdržuje v be-
čovských lesích. Matka měří 1 metr, dítě 45 cm.
Otec dítěte se však ke své rodince nechce znát.

31. března 1915, 88, strana 5, večerní
vydání
Jablonec. Na Velikonoční pondělí 5. dubna se
bude hrát v našem divadle Tosca od Pucciniho.
V hlavní roli vystoupí slečna Anna Neuburgová
z Bazileje jako host.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

■ Došlo do redakce

Chodník v Želivského ulici
Dobrý den, v prosincovém vydání Jablonec-
kého měsíčníku píšete, že Želivského ulice je
opět v provozu a město muselo postavit další
neplánovaný chodník vzhledem k velmi nebez-
pečné situaci pro chodce. Chodníky jsou sku-
tečně přínosem a jsou pěkné, jenomže nebez-
pečnou situaci pro chodce zcela neřeší. Pokud
totiž projdu od Intersparu po chodníku
k Ostrému rohu, tam chodník i moje cesta kon-
čí, mohu se otočit a jít zpátky, poněvadž přes
křižovatku se nedostanu. Není tu přechod
a chodník je zakončen do ztracena. A poněvadž
to žádný chodec neotočí, je pro něho přechod
křižovatky na Ostrém rohu velmi nebezpečnou
situací a potěšením i pro řidiče, kteří se zde
s chodci potom potkávají. Na MÚ jsem na toto
upozorňoval již asi před šesti lety, jako horký
brambor byl poslán na dopravní inspektorát
PČR, odtamtud zpět na MÚ, kde mi bylo řeče-
no, že vše se vyřeší při celkové rekonstrukci
Želivského. Nevyřešilo. Na Ostrém rohu rovněž

začíná (dopravní značka) jedna z jabloneckých
mini cyklostezek. Dostat se na ni z Želivského
není pro cyklistu nejjednodušší a ani nejbez-
pečnější. A ještě jedna připomínka. Po oprave-
ném můstku přes potok za fotbalovým hřištěm
se sice bezpečně dostanu přes vodu, ale už vů-
bec ne na nově zbudovaný chodník na Želiv-
ského. Tam totiž nebyl znovu vyznačen již dří-
ve existující přechod pro chodce, i když nájezd
k silnici vydlážděn je. Myslím, že tyto záležitos-
ti se budou v budoucnu asi řešit. Přeji pěkné
dny.

M. Toušek, Jbc.

Nový chodník v ulici Želivského záměrně kon-
čí před křižovatkou s ulicí Čs. armády, neboť již
v době projektové přípravy tohoto chodníku se
uvažovalo o vybudování nové okružní křižovat-
ky na Ostrém rohu. V rámci tohoto projektu
okružní křižovatky má být kompletně vyřešena
dopravní situace včetně chodníků i přechodů
pro chodce.

Město nechalo již v roce 2009 zpracovat studii
řešení této okružní křižovatky. Protože však je
navržená okružní křižovatka na silnici III. tř.
v majetku Libereckého kraje, je její výstavba
plně v rukou Libereckého kraje.

Původní přechod pro chodce z ulice Mozar-
tova (od nově opraveného mostku) přes ulici
Želivského byl z pohledu Policie ČR – Dopravní
inspektorát velmi nebezpečný, neboť zde pro
chodce i řidiče nebyly splněny dostatečné roz-
hledové poměry. Proto při přípravě nebylo Do-
pravním inspektorátem Policie České republiky
umístění přechodu pro chodce povoleno a bylo
rozhodnuto, že zde bude umístěno pouze místo
pro přecházení (snížená obruba, prvky pro ne-
vidomé a slabozraké). Tudíž ani vodorovné do-
pravní značení (zebra) zde umístěno nebude.

Přes tyto skutečnosti, předáme váš podnět
Dopravnímu výboru, aby znovu zvážil možnos-
ti a posoudil situaci. 

Markéta Hozová, tisková mluvčí

Francouzský bajonetový útok
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Ohlédnutí
Už sa fašank krátí, 
už sa nenavrátí
Fašank, ostatky neboli masopust je
rozverný, dovádivý a provoněný
koblihami, slaninou a dalšími la-
hůdkami, je to čas lidového veselí
a karnevalových rejů. Tradiční
masopustní radovánky si nene-
chali ujít ani členové klubů senio-
rů, kteří v průběhu února společně
tancovali, zpívali a ochutnávali
tradiční dobroty. Vyzdobené pros-
tory, hudba a masky navodily ve-
selou atmosféru a povzbudily
všechny přítomné k příjemně ná-
ladě. O zábavu se postarali sami
senioři, kteří za hudebního dopro-
vodu vytvořili masopustní průvod
masek. (mj)
Masopustní pranostiky: 
Masopust na slunci – pomlázka
u kamen; 
Konec masopustu jasný – len krásný;
Na ostatky lužky – budou jabka,
hrušky; 
Krátký masopust – dlouhá zima. 

Historická módní přehlídka
Móda v běhu staletí byla předmě-
tem speciální historické módní
přehlídky, kterou měli možnost
zhlédnout ti, co v úterý 17. února
zavítali do velkého sálu Spolko-
vého domu Centra sociálních slu-

žeb. Přehlídka členů souboru his-
torického tance Villanella zavedla
diváky přes období gotiky, rene-
sance, baroka až do 70. let minulé-
ho století a připomenula jednotlivé
etapy nejen výpravnými kostýmy,
ale také hudbou z dané doby
a mluveným slovem. (mj)

■ Z bloku seniorů
Svaz důchodců ČR Jablonec
nad Nisou žije aktivně
Svaz důchodců ČR Jablonec n. N.
je neziskovou organizací, která má
v náplni své činnosti připravovat
pro své členy volnočasové aktivity.
Členem SD ČR se může stát každý
senior. Členský příspěvek činí 50 Kč

na rok. Nyní má organizace 140 pla-
tících členů. 

Scházíme se každou středu od
14.00 hodin ve velkém sále Spolko-
vého domu a členům nabízíme
jednou měsíčně hudbu k poslechu
a k tanci, přednášky nebo besedy
na různá témata, a to právní, zdra-
votní, z oblasti dopravy nebo
s představiteli města. Jednou mě-
síčně pořádáme výlety v rámci
Libereckého kraje, dvakrát do ro-
ka autobusový výlet. A ti, co si
chtějí jen popovídat, mají možnost
společně posedět s ostatními u ká-
vy, nechat si změřit tlak či si pro-
hlédnout fotografie z uskutečně-
ných akcí nebo si zahrát Bingo.
Členové rovněž využívají nabídky
aktivit, které pořádá CSS. Do čin-

Informace z Centra
sociálních služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.

V březnu zveme na pravidelné
pondělní tréninky do kuželny TJ
Bižuterie, na úterní zdravotní a re-
laxační cvičení na židlích, na pá-
teční odpoledne do Tančírny nebo
na pravidelný výcvik s turistický-
mi holemi. Pro zájemce o tanec je
připraveno odpoledne s hudební
skupinou Jizerské trio nebo Fial-
kový bál či komponovaný pořad
Pomlázka se čepejří. V tomto měsí-
ci bude zahájen další, v pořadí již
třetí cyklus vzdělávacího projektu
Akademie seniorů.

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

Změny v Radě starších
Do poradního sboru Rady starších
přistoupil od měsíce ledna senior-
ský klub TJ KARDIO, z. s., jehož
předsedou je Hynek Posselt za-
stoupený Karlem Křivánkem. S na-
výšením počtu členů došlo ke
změně stanov RS. 

Novou vedoucí klubu seniorů
Opletalka je od nového roku
Lidmila Hovorková, která vystří-
dala Ludmilu Justovou. 

Národní týden trénování 
paměti
Být v kondici je stav mysli. Bo-
hužel ne mnozí z nás vědí, že být
v dobré kondici jde ruku v ruce
s tím, v jakém stavu je naše paměť.
Proto si také letos v rámci celosvě-
tové akce Týden uvědomění si
mozku spolu s Danou Steinovou,
trenérkou mozku a předsedkyní
České společnosti pro trénování
paměti a mozkový jogging, připo-
meneme, že s pomocí paměťových
technik si lze zapamatovat poměr-
ně snadno a bez velké námahy to,
co ostatní populace považuje za
nezapamatovatelné.

(mj)

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

Senior plus

■ Aktivní věk

■ Programy klubů 
ve Spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace B. Svobodová – tel.: 774 722 945

3., 10., 17., 24., 31. 3. /úterý/ 
10.00 hodin
Zdravotní a relaxační cvičení
na židlích s Hankou.

10. 3. /úterý/ 13.30 hodin
Žena květina – komponovaný
pořad k svátku žen.

18. 3. /středa/ 
Výlet do Jilemnice.

26. 3. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna.

Dia-club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367

3., 10., 17., 24., 31. 3. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu.

26. 3. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Pravidelné setkání členů klubu.

Svaz důchodců ČR
Informace L. Caránková – tel.: 723 510 256

4. 3. /středa/ 15.00 hodin
Oslava svátku žen tancem 
v Klubu Ex Jablonec.

11. 3. /středa/ 14.00 hodin
Zdravotní přednáška s ředitelkou
OS ČČK Kateřinou Havlovou.

18. 3. /středa/ 
Výlet na zámek Sychrov, odjezd
z AN v Jbc. v 8.36 hodin 
z nástupiště č. 7.

25. 3. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy, měření tlaku,
BINGO.

KARDIO Jablonec
Informace K. Křivánek – tel.: 728 366 951

Program naleznete na webu
www.centrumjablonec.cz – sekce
Aktivity seniorů – Kluby seniorů
– KARDIO Jablonec.

nosti lze zařadit i přátelská setká-
ní s vrstevníky z Budyšína, kdy si
vzájemně organizujeme různý
program. 

Činnost je finančně podporová-
na z dotací statutárního města
Jablonec n. N. a Nadace Preciosa.
Touto cestou také děkujeme pri-
mátorovi Petru Beitlovi za finanč-
ní příspěvek, který jsme použili na
financování návštěvy přátel z Bu-
dyšína. 

Za Svaz důchodců ČR 
Jablonec n. N. 

předsedkyně Ludmila Caránková

Dana Steinová pro trénování 
paměti radí

1. Denně si pozorně přečtěte určitý
článek z novin.

2. Po přečtení text zakryjte a snažte
se ho doslova přepsat.

3. Když se svou pamětí budete takto
pracovat každý den, postupně bu-
dete přidávat delší texty, paměť se
vám začne zlepšovat. Je to skvělá
technika na koncentraci a na zlep-
šení schopnosti zapamatování.

Masopust KS DZU Palackého. Foto CSS

Členové SD ČR – výlet do Nymburka. 
Foto L. Caránková

Foto Michal Vele
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P L E S O V Á  S E Z Ó N A  2 0 1 5
v Eurocentru Jablonec nad Nisou 

• • • BŘEZEN • • •
pátek 6. 3., 20 hodin

MA4 SPŠT LIAZ, maturitní ples

sobota 7. 3., 20 hodin
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES

hraje skupina Rytma, 
bohatá tombola, 200 Kč

pátek 13. 3., 19 hodin
PÁTEK 13, ANEB VIDÍME 

TO RŮŽOVĚ!
maturitní ples S4A, 

Gymnázium Dr. Ant. Randy
moderuje Petr Cerha, 

hraje Bohemia Universal Band,
140/160 Kč

sobota 14. 3., 20 hodin
SLAVNOSTI SVATÉHO 

PATRIKA
nejnovější choreografie 

tanečních skupin Irské sestry, 
Keltský tygr a Divokej Ir, 

150/170/200 Kč, 
předprodej v pokladně

Eurocentra

pátek 27. 3., 19.30 hodin
PLES ARBESOVKY

hraje Bohemia Universal Band, 
vystoupí taneční skupiny Image,

200/150 Kč, předprodej v kanceláři 
ekonomky školy

Setkání s obãany 

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

zve na tradiãní

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

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

VÏdy od 17.00 hodin v pfiíslu‰né lokalitû.

10. bfiezna 2015
ÎiÏkÛv Vrch, ‰kolní jídelna Z· Pasífiská

24. bfiezna 2015
Mûsto – centrum, mal˘ sál Eurocentra Jablonec

20152015
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SEBEROZVOJOVE AKTIVITY PRO ÎENY
ProÏitkové kurzy a semináfie.
Techniky osobního rozvoje.
Ukázkové setkáni zdarma.

BliÏ‰í info: www.cantara.cz

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 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.

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
dvefie vãetnû obloÏek od 2320 Kã! 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2500 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 %.
V˘prodej obloÏek za 500 Kã, 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

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

Jan Rejsek – PODLAHY
vzorkovna  RÛÏová 29, Jablonec n. Nisou

Víte, Ïe lze oÏivit lak na dfievûné podlaze 
za cenu od 170 Kã/m2  za pomoci nov˘ch

diamantov˘ch kotouãÛ a jedné vrstvy laku
pro silnou zátûÏ? 

Nabízíme také kompletní renovace dfievûn˘ch
podlah ‰védsk˘mi laky a oleji BONA.

AUTOSERVIS – PNEUSERVIS MOKO·ÍN
!!! jsme brzdové centrum ATE = certifikovan˘
specialista na brzdy – bezkonkurenãní ceny !!!
Na‰e pfiednosti: profesionalita, zku‰enosti, 
kvalita, poctivost, záruky, osobní pfiístup,

vozy bûhem opravy zaparkovány v bezpeãí
(v hlídaném prostoru-v dílnách nebo za plotem).

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

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

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 

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE,
dekoraãní techniky, mramory, batiky, 

malba bytÛ, firem, ‰kol, 
zdravotnick˘ch zafiízení atd.

R. First, 607 886 687, 483 714 042
e-mail: first.r@centrum.cz

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz

NOV¯ KURZ pro zaãáteãnice Ïeny
pondûlí 16.30 hod. POP ORIENT

Kurz hubnutí od 3. 3. v 16.30 hod.
CELODENNÍ WORKSHOPY:

21. 3. – 5 TIBEËANÒ
4. 4. – HOGUDO, cviãení súf. mnichÛ

sídlo: ul. 28. fiíjna 23, JBC
! PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

KVALITNÍ KO¤ENÍ A âAJE
âESKÁ V¯ROBA, 

ulice Smetanova 4999/6, dárkov˘ obchod
ZuzanaHynkova@email.cz, 

tel: 728 822 109

EDUCA - KURZY PRO VÁ· PROFESNÍ RÒST
velká nabídka jazykÛ a úrovní, rÛzní lektofii,
mluvení i legrace, mal˘ poãet posluchaãÛ,

JE·Tù P¤IJÍMÁME ZÁJEMCE.
Otevfiené kurzy, firemní a individuální.
MZDOVÉ ÚâETNICTVÍ, ÚâETNICTVÍ,
DA≈OVÁ EVIDENCE – rekvalifikace. 

Pfii minimálním poãtu posluchaãÛ otevíráme
INTERNETOV¯ MARKETING: 

pro firmy a podnikatele
- nauãte se efektivnû rozesílat nabídky sv˘m 

zákazníkÛm – termín bude upfiesnûn. 
POMATURITNÍ STUDIUM 2015/16

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

Firma PAÎOUT – Ïaluzie, rolety, sítû
komplet stínící technika, rekonstrukce

Prodej, montáÏ, opravy
Tel.: 604 980 398

www.pazoutinterier.cz

PÒJâKY NA COKOLIV
pro zamûstnance, dÛchodce, podnikatele.

VOLEJTE 603 445 449
Zprostfiedkovatel zastupuje v˘hradnû

jednoho vûfiitele, jeho jménem
uzavírá smlouvy a jejich dodatky.

www.pujckyrychle.eu 

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE 
pfieváÏnû drobného charakteru,

údrÏbu zamûfienou na rÛzné opravy a úpravy
dle poÏadavkÛ zákazníka jako napfi:

strÏ. tapet s moÏnosti ‰tuk. omítek a bílení,
opravu vnûj‰ích i vnitfiních omítek, betonÛ, 

komínÛ, garáÏi, bytÛ, chat a rod. domkÛ 
jak pro soukromé osoby, tak pro RK, 

druÏstva, SVJ apod.
Dodáni vãetnû materiálÛ.

BliÏ‰í info na tel. 732 570 702 
e-mail: reslvladislav@seznam.cz 

VY¤E·ÍME VA·E DLUHY A EXEKUCE!
OddluÏení dle insolvenãního zákona.

SníÏení dluhu aÏ o 70 %
tel. 723 383 334 (staãí sms).
andrea.elgheriani@seznam.cz

OPTIK DO DOMU
Zdarma náv‰tûva optického poradce

u vás vám umoÏní zakoupit dioptrické br˘le
aÏ o 50% levnûji neÏ v kamenn˘ch optikách. 

Tel. 778 814 717 
www.levnebryle.webnode.cz

OPRAVNA OBUVI A BRA·NÁ¤STVÍ
LEVNÉ opravy obuvi v Jablonci

ulice Smetanova 4999/6, dárkov˘ obchod
ZuzanaHynkova@email.cz, tel. 728 822 109

Prodej KONOPN¯CH v˘robkÛ CARUN
Konopná mast, semínka, sirup, víno, olej...

Tel.: 773 961 032
www.autosabi.cz

AUTO-PNEU-SERVIS AUTOSABI
âi‰tûní interiéru a ruãní mytí vozidel.

Ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch
vozidel. Antikorozní nástfiiky spodkÛ a dutin.
Plnûní, servis a opravy AUTOKLIMATIZACÍ

Îelivského 13 (areál SBD Liaz), Jablonec n. N.
www.autosabi.cz, tel. 608 961 363

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV,
Prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,

Malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství ZDARMA.

www.interierynovotny.cz, tel. 604 503 848

NABÍZÍM SUPER LEVNù ROZSÁHL̄  
SORTIMENT

KorálÛ – sklo dfievo plast, ãást unikáty –
a kovodoplÀky. 

V‰e v men‰ích mnoÏstvích.
Tel. 705 214 678

ZPRACUJI ÚâETNICTVÍ, DA≈OVOU EVIDENCI 
a mzdy OSVâ a malé nebo stfiední firmû

vãetnû daÀového pfiiznání, 
pfiehledÛ, DPH a silniãní danû.

jifab@centrum.cz, mob: 774 500 777 

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ
horolezeckou technikou, ozdravné fiezy 

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

www.vyskovyservis.cz

BOWLING ZÁSADA
200 Kã/hodina

Pfiíjemné nekufiácké 
prostfiedí

Tel.: 702 065 724

www.bowlingzasada.cz

ORISTA s. r. o.
přijme

zámeãníka
Požadujeme

• výuční list v oboru, 
příp. v oboru příbuzném

• flexibilitu
• řid. průkaz sk. „B“

• zdravotní způsobilost

Praxe vítána a řid. průkaz sk. „T“.
Nástup možný ihned.

ORISTA s. r. o.
Želivského 13, Jablonec n. N.
tel. 483 306 365, 737 248 414
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

• 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

DA≈OV¯ PORADCE Bc. Gabriela Sedláková 

DA≈OVÁ A ÚâETNÍ KANCELÁ¤

Tel.: 603 233 148
sedlakova.g@seznam.cz

daÀové poradenství
zastoupení pfied úfiady
vedení úãetnictví – mzdy
zpracování daÀov˘ch pfiiznání

w w w . d a n o v y p o r a d c e C Z . c z

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (naproti Intersparu), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 893, mobil: 606 608 997, 602 466 148

JAKOB, s. r. o.

tel. 603 161 915 
732 108 472

Podhorská 48
Jablonec nad Nisou

PRONÁJEM
KANCELÁ¤Í

• V centru Jablonce n. N.
• MoÏnost pronájmu jedné

i více kanceláfií (od 22 m2)

• MoÏnost parkování
(i pro návštěvy)

• Zabezpeãení kanceláfií
• Pfiíznivá cena pronájmu

a sluÏeb
www.jakob.cz

Ochutnejte kvalitní 
hořkou, mléčnou i bílou čokoládu 

v centru Jablonce nad Nisou
Nabízíme:

• velikonoční čokoládové figurky
• tradiční ručně vyráběné čokoládové bonbony

• čokoládu s oříšky na váhu
• kvalitní čerstvě mletou kávu Segafredo s sebou

Podhorská 4963 (v blízkosti Eurocentra)

âokoláda 
de Luxeâokoláda 
de Luxe

Přijmeme nové kolegy 
do našeho týmu na pozici osobní asistent 

pro práci převážně se seniory.

Životopis a motivační dopis zasílejte 
na e-mailovou adresu: 

stana.stovickova@rodina24.org

www.rodina24.org/aktualne 

www.heat-jablonec.cz
info@heat-jablonec.cz

Pfiirozenou
chÛzí 

na hudbu 
k super 

figufie 
a kondici

tel. 
605 958 177

TANDEMOVÉ LETY
30 minut / 1 500 Kã • Dárkové poukazy

www.tandemcentrum.cz

Tel. 602 439 889


