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Přistupme k řešení s rozumem
Vážení spoluobčané,

v posledních týdnech se na stránkách regionál-
ních i celostátních deníků objevilo téma, které je
hojně diskutováno i na stránkách Jabloneckého
měsíčníku. Mám na mysli obnovení původního ur-
banistického řešení okolí kostela Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova na Horním náměstí. Toto téma roz-
vířilo poměrně širokou diskuzi. Jsem tomu rád, je-
likož to svědčí o zájmu občanů o dění v našem
městě.

Zatím jsem nezaznamenal ani jeden názor, že
současný stav Horního náměstí je vyhovující a pro
naše město důstojný. Motoristé jistě vítají, že mo-
hou v samém centru snadno zaparkovat, ale využi-
tí největšího náměstí pouze jako odstavné asfaltové
plochy v této podobě neodpovídá ani významu ná-
městí, ani odkazu těch, kteří toto místo kdysi
s umem vytvořili. 

Řešení veřejných prostranství je a vždy byla citli-
vým tématem. Ideální neexistují, důležité je myslet
na funkčnost, estetiku a skloubit požadavky mo-
derní doby s historickými prvky. Dominantou
a historickým prvkem Horního náměstí je již
zmíněný kostel od významného architekta a jab-
loneckého rodáka Josefa Zascheho. Bohužel jeho
současný dojem je degradován nejen sousedním
parkovištěm, ale i neutěšeným a architektonicky
neřešeným bezprostředním okolím, které nese sto-
py minulosti nedávné. Vyspělá města ctí své tradi-
ce a uvědomují si hodnotu urbanistického dědictví.
Ale to není možné bez určitého nadhledu.
Oprostěme se proto od emocí spojovaných pouze

s Metznerovou kašnou, která zde stála, a přistupme
k řešení Horního náměstí s rozumem.  

Původně navržený celek kostela s okolím pozdě-
ji doplněným kašnou měl svoji urbanistickou
a uměleckou logiku i hodnotu a my bychom to při
dalších úvahách o budoucí podobě Horního ná-
městí neměli opominout. I z tohoto důvodu jsme
zvolili zodpovědný přístup a spojili se s odborníky.
V současné době jsme oslovili i předního českého
experta – profesora Václava Girsu, vedoucího ústa-
vu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT
v Praze, jehož celoživotním zaměřením je obnova
historického stavebního fondu a péče o architekto-
nické památky.  Mezi jeho realizace patří mimo ji-
né obnova zámeckého divadla a zámku v Českém
Krumlově nebo v našem okolí obnova hradu Grab-
štejn či části hradu Valdštejn. Požádali jsme pana
profesora o zpracování znaleckého posudku pů-
vodního řešení a návrhu dalšího postupu při revi-
talizaci celého prostoru náměstí. Komunikujeme
i s historiky a odborníky na umělecká díla a jejich
symboliku; připravuje se diskuse o významu
a možnostech využití tohoto prostranství pro veřej-
nost včetně zapojení různých pohledů současných
architektů v části, která již nenese historickou pa-
měť. Chtěli bychom zcela určitě, aby rozhodování
o tak důležitém místě, jako je ona „jablonecká
Akropole“ či „jablonecké Hradčany“ u kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, bylo činěno nikoliv
pouze na základě emocí, ale především odpovědně
a v souladu s argumenty odborníků.

Petr Beitl, primátor

Mezinárodní atletický mítink JABLONEC 
INDOOR GALA 2016 se uskuteční 

v sobotu 5. března. Foto Václav Novotný

Tradiční Velikonoční slavnosti se v Jablonci uskuteční od středy 23. do pátku 25. března. Foto Ivana Mošnová
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My si letos tento důležitý mezník v historii našeho
města připomeneme dvakrát – v březnu i v květnu.
K rozhodnutí císaře došlo 28. března, což letos při-
padá na Velikonoční pondělí, a proto využijeme at-
mosféru Velikonočních slavností. Budeme mít tu
čest přivítat císařského posla, který oznámí jablonec-
kým občanům dobrou zprávu o povýšení. Jsem zvě-
davý, jak mu zachutná letošní ročník Jablonecké
jablkovice. Dobrou zprávou je, že bude v prodeji
právě na slavnostech.

A květnové oslavy? Před 150 lety byly velkolepé
a zapojil se snad každý. Konal se velký průvod jablo-
neckých spolků, slavnostní mše, došlo i na obdaro-
vání chudých velkorysou almužnou. Současnost prů-
vodům příliš nepřeje a ani spolkový život není tak
bohatý jak býval. Proto jsme od myšlenky na průvod
ustoupili a události z doby před 150 lety si připome-
neme slavnostním koncertem v kostele sv. Anny.

V plánu oslav během letošního roku nás čekají
i další novinky. Jednou z nich jsou reprezentační ša-
ty symbolizující naše město, které představíme na
plese města. Do letošního programu akcí přibyla již
zmíněná květnová reminiscence na oslavu povýšení
v roce 1866 – koncert souboru Schola Gregoriana
Pragensis v kostele svaté Anny, rockový festival na
Tajvanu o prvním srpnovém víkendu nebo Jablo-
necké pivní slavnosti na konci prázdnin. Na gala-
večeru, který chystáme v městském divadle o Pod-
zimních slavnostech, poděkujeme občanům, kteří
pracují pro město. Navržených osobností již máme
pěknou řádku a nominace se uzavírají koncem
března. Takže pokud víte o někom ve svém okolí,
kdo by si poděkování za práci pro Jablonec zaslou-
žil, dejte nám vědět.

7. prosinec 1906 – den, kdy Jablonec získal měst-
ský znak s jabloní, si připomeneme výstavou v pros-
torách radnice a také odhalením kopie znaku města
z radniční fasády přímo na schodišti. 

Nabídka roku 2016 je opravdu pestrá. I letos se
krom uvedených akcí můžete těšit na řadu dalších.
Např. již tradiční Město plné tónů, výstavy a před-
nášky na historická i kulturní témata. Přes léto při-
pravuje Městská galerie MY výstavu fotografií z mi-
nulosti našeho města nazvanou Zmizelý Jablonec,
která bude k vidění i v ulicích. Informace k historii
města, staré fotografie i aktuální kalendář akcí nebo
logo ke stažení naleznete ve speciální sekci měst-
ského webu a na facebooku Jablonec 150. 

Věřím, že rok 2016, rok s šestkou na konci, se do
historie města zapíše jako rok úspěšný a něčím
zvláštní. 

Petr Beitl, primátor

Povýšení na město
V době, kdy Jablonec získal povýšení od císaře Franze Josefa I., byl prosperujícím městysem
s rychle se rozvíjejícím sklářským a bižuterním průmyslem a obchodními vztahy po celém světě.
Už tehdy byl také sídlem okresního soudu. O status města žádali Jablonečtí již v roce 1849,
ale žádost zůstala pravděpodobně pouze založena kdesi na vídeňském ministerstvu vnitra.
Podruhé to zkusili v říjnu 1865 a povedlo se. Městys Jablonec se stal městem císařským nařízením
tehdejšího mocnáře Františka Josefa I., oficiálně bylo nařízení vydáno 28. března 1866. 
Dva týdny nato, 11. dubna, tuto skutečnost úředně zveřejnilo české místodržitelství v Praze 
ve své vyhlášce a starostu Jablonce Josefa Pfeiffera o tom informoval oficiální dopis
z libereckého hejtmanství. Jablonečtí zastupitelé významnou událost projednávali
na mimořádném zastupitelstvu 3. května a rozhodli o tom, že oslava k povýšení na město
proběhne o svátku Nanebevstoupení Páně 10. května. Jak je vidět, navzdory moderním
komunikačním prostředkům i internetu se úřední procesy od té doby příliš nezkrátily
a od císařského rozhodnutí ke schválení zastupitelstvem, a tedy do doby, než se mohli
jablonečtí občané radovat, uplynul více než měsíc.

■ Výběr z pestré
nabídky letošního
roku
12. 3. Ples města, Eurocentrum
23.–25. 3. Velikonoční slavnosti 
30. 4. Ohňostroj a lampionový

průvod na přehradě
10. 5. Slavnostní koncert v kostele

sv. Anny – Schola Gregoriana
Pragensis

20. 5. Muzejní noc
9. 6. Mezinárodní den archivů,

jablonecký archiv představí
své poklady

10. 6. Noc kostelů
15. 6. Oceňování nadaných žáků
14.–16. 7. 4x Relevations – světový

pohár ve fourcrossu, Dobrá
Voda

5.–6. 8. JBC FEST, hudební festival,
Tajvan

11.–14. 8. Křehká krása, reprezenta-
tivní výstava skla a bižuterie

27. 8. Jablonecké slavnosti piva
4. 9. Jablonecká neděle – nabídka

sportovních volnočasových
aktivit

17. 9. Den památek
23.–24. 9. Jablonecké podzimní

slavnosti
7. 12. Vzpomínka na udělení

znakového práva
14.–17. 12. Vánoční slavnosti

Celoročně probíhají tematické
výstavy v Městské galerii MY, 
městské knihovně i Památníku
manželů Scheybalových.

Více na www.mestojablonec.cz, 
facebooku Jablonec 150 

■ Fotosoutěž
Město stopadesátileté

Fotoklub NEKRAS pořádá při příleži-
tosti 150 let povýšení Jablonce na
město fotografickou soutěž s tematic-
kým zaměřením na toto výročí. 

Akce probíhá za podpory Magistrátu
města Jablonec nad Nisou.

• Fotografie budou přijímány do 30.
září 2016 na adrese: Jiří Bičiště,
Konečná 17, Jablonec nad Nisou,
466 02, nebo v provozovně Foto
Laccer, Lidická ulice.

• Práce (bez ohledu na fotografický
žánr) musí místopisně i obsahově
souviset s Jabloncem nad Nisou.

• Přijímány budou záběry ze součas-
nosti i dob dřívějších.

• Předepsaný formát: 15 x 20 cm – 18
x 24 cm a snímky mohou být poří-
zeny na film, digitálními přístroji,
černobíle i barevně.

• Snímky posoudí odborná porota;
autoři pěti nejlepších obdrží hod-
notné ceny.

• Vybrané fotografie budou prezento-
vány ve výstavních skříňkách foto-
klubu Nekras na budově obchodní
akademie a v Lidické ulici.

• Po ukončení akce budou fotografie
k odběru v prodejně Foto Laccer. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo použít
vystavené fotografie k propagaci
soutěže a města Jablonec nad Nisou.

Snímek Mšeno z ptačí perspektivy bude součástí výstavy
Zmizelý Jablonec z cyklu Retro v Městské galerii MY.

Foto Ota Mrákota
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Centrálu začínají růst stěny
Na místě bývalé velkoprodejny Jabloň vzni-
ká nová nákupní galerie Central Jablonec,
jejímž investorem je developerská skupina
Crestyl. Stavba v samotném srdci města je
nepřehlédnutelná a veřejnost jí věnuje vel-
kou pozornost.

V lednu už se nedemolovalo, ale stavba se roz-
jela na plné obrátky. Přes plot mohou zvědavé
oči nahlížet, jak se zpevňuje stavební jáma, a to
až do poloviny února. „Ještě v průběhu ledna se
dokončovaly hrubé terénní úpravy. Zejména

bylo třeba zlikvidovat staré kamenné základy
původních staveb pod dřívějším parkovištěm,
které se nacházelo za nákupním centrem,“ po-
pisuje díl stavebních prací mluvčí skupiny
Crestyl Ondřej Micka. 

Podle jeho slov je už hotová část hlubinných
základů. „Postupně se pracuje na konstrukci
základových desek, pokládce jednotlivých úse-
ků kanalizace a začaly už i práce na části nos-
ných stěn a sloupů,“ konstatuje Micka.

Stavba je velká a úměrně k velikosti také
hlučná. Mluvčí skupiny Crestyl však ujišťuje, že

průběžný monitoring dopadu stavební činnosti
na okolí stále probíhá, stavebníci nechtějí Jab-
lonečany bydlící v bezprostředním okolí, ani
město samotné, zbytečně obtěžovat. „Dosa-
vadní měření potvrzují, že vše běží bez kompli-
kací. I z výstupů průběžného geodetického sle-
dování objektů v okolí stavby, které má těsnou
návaznost na dříve provedenou pasportizaci
okolních budov, vyplývá, že stávající běh sta-
vebních prací nemá na okolní objekty negativ-
ní vliv,“ připomíná Ondřej Micka. 

(jn)

II. etapa revitalizace CZT se blíží
Několik týdnů zbývá do zahájení prací na
II. etapě revitalizace CZT v Jablonci nad
Nisou. Přípravy, jako jsou jednotlivé stupně
projektové dokumentace či výběrová řízení,
jsou již v plném proudu. Samotné stavební
práce odstartují během měsíce dubna a bu-
dou probíhat velmi podobně, jako tomu by-
lo v loňském roce. Na co se tedy mají obyva-
telé lokalit, kde se bude stavět, připravit,
shrnujeme v následujících otázkách a odpo-
vědích:

V jakých lokalitách budou práce probíhat
a kdy?
II. etapa se týká centra města a jeho okolí, Žiž-
kova Vrchu, Horní Proseče, stávajících firem-
ních zákazníků a padesátky institucí, jako jsou
školy a školky, radnice či kino. 

Jak stavba ovlivní každodenní život obyva-
tel okolí?
Nové kotle budou umístěny do výměníkových
stanic. Přesto je však třeba počítat místy s vý-
kopy sítí, pohybem těžší techniky a s tím spoje-
nou vyšší prašností a hlučností.

Kdy budeme přepojeni na nový způsob vytá-
pění a budou s přepojením spojené nějaké
odstávky?
Všichni zákazníci budou přepojeni nejpozději
do konce října 2016. Odstávky tepla a teplé vo-
dy jsou pro přepojení nezbytné. Na základě
zkušenosti z první etapy víme, že odstávky jsou
skutečně minimální, v řádech jednotek dnů. 

Klesne po přepojení cena zákazníkům druhé
etapy?
Stejně jako u zákazníků, kterých se týkala revi-
talizace v roce 2015, dojde i u odběratelů, kteří
spadají do II. etapy, po přepojení na nový
systém vytápění k poklesu ceny. Ta se bude po-
hybovat maximálně do výše 650 Kč/GJ. 

V jakém čase budou práce probíhat, budou
nás rušit i o víkendu?
Práce budou probíhat v denních hodinách, o ví-
kendu či večer se omezí pouze na výjimečné si-

tuace tak, aby okolí nezatěžovaly nadměrným
hlukem. O konkrétním postupu prací budou
obyvatelé jednotlivých domů vždy informováni
přímo ve svých vchodech.

Plánujete opět nějaké setkání se zákazníky?
Zveme všechny naše zákazníky ve středu 13.
dubna od 15.00 do 18.00 hodin na Den otevře-
ných dveří do jednoho z nových zdrojů tepla,
dřívějšího výměníku v ulici U Přehrady (mezi
Městskou sportovní halou a obchodem Tesco).
Zde si bude možné udělat reálnou představu
o tom, v čem revitalizace spočívá. Pro zákazní-
ky na trase ze Žižkova Vrchu budeme organizo-
vat také dopravu přímo ke kotelně. 

Kde najdu informace o revitalizaci?
Na webových stránkách www.jabloneckaener-
geticka.cz, v samostatné sekci Revitalizace a na
facebooku Jablonecké energetické. Své dotazy
můžete také zasílat na speciální e-mailovou ad-
resu revitalizace@jabloneckaenergeticka.cz.
Na YouTube kanálu Jablonecká energetická ta-
ké najdete krátké video, které shrnuje celou
I. etapu revitalizace. (lv)

Přehled II. etapy revitalizace CZT
Počet domácností: 2 250
Městské části: Centrum města a okolí,

Žižkův Vrch, Horní Proseč
Počet institucí: 50
Celková investice: 150 mil. Kč
Datum zahájení: duben 2016
Datum ukončení: říjen 2016

Srdečně vás zveme na výstavu

Cesta tepla 
v Jablonci nad Nisou 
Kde: Obchodní centrum Rýnovka (bývalý Interspar)
Kdy: do 22. března
Otevřeno: 7–20 hodin
Vstup zdarma

Výměník nahradily moderní plynové kotelny. 
Takto vypadá kotelna v Březové ulici.

Radnice vydala historické poklady
Při rekonstrukci prostor pro archiv vodo-
právního úřadu se ve čtvrtém patře radnice
našly poklady v podobě původních detailů.
Objevily se porcelánové vypínače a zásuvky
nebo protipožární výbava – hydrant s hadi-
cí či razítková barva ze 30. let. 

Podle dochovaných záznamů sloužily prostory
pod střechou ve východním křídle radnice jako
prádelna. „Zrcadlově stejný prostor v západním
křídle, kde je nyní uskladněna dokumentace
vodoprávního úřadu ještě z dob okresního úřa-
du, byl původně užíván jako byt,“ prozradil ta-
jemník jabloneckého magistrátu Marek Řehá-
ček. Současný archiv vodoprávního úřadu je
zcela nevyhovující a nepřehledný. Veškerá do-
kumentace o vodních dílech (např. vodovodní
a kanalizační řady, čistírny odpadních vod,
studny apod.) ve městě a obcích jabloneckého
správního obvodu se přestěhuje do nově upra-
vených prostor. Při stěhování dojde k přetřídění

dokumentů, k částečné digitalizaci a vznikne
elektronická databáze dokumentů. „V únoru
jsme začali dokumentaci přesouvat, třídit a sca-
novat, archiv by mohl naplno do půlroku začít
sloužit pracovníkům vodoprávního úřadu, po-
tažmo veřejnosti,“ předpokládá Ivana Řimná-
čová, vedoucí odboru stavebního a životního
prostředí.

Rekonstrukce tří místností o zhruba 50 met-
rech čtverečních trvala asi měsíc, většinu prací

prováděli pracovníci veřejně prospěšných pra-
cí. Pouze pokládku podlahových krytin, elektro-
instalační práce a stropní podhledy objednala
radnice u odborných firem. Při rekonstrukci
prostor, kde se nacházela původně prádelna,
čekala mnohá překvapení. „Místnosti dlouhá
léta nikdo nevyužíval, našli jsme tu původní
porcelánové vypínače a elektrické zásuvky
a také hydrant s hadicí připojený na dnes již ne-
funkční potrubí. Německé nápisy ve vestavě-
ných skříňkách původních rozvaděčů prozra-
zují, odkud se ovládal výtah pater noster nebo
kuchyně,“ dodal tajemník Řeháček. Ten pod
trámem na sousední půdě objevil dokonce tři
plné lahve razítkovací barvy ze 30. let, tedy
z doby, kdy byla jablonecká radnice postavena.
Jedné z místností dominuje původní nýtované
potrubí vzduchotechniky. „Zachovali jsme také
původní vypínače i zásuvky jako nostalgickou
připomínku minulosti,“ uzavřel jablonecký ta-
jemník. (mh)

Foto Jiří Endler
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Nové plochy pro legální
graffiti
Dosud byly v Jablonci tři legální plochy pro
graffiti – opěrná zeď v ulici Polní, myší díra
z ulice U Nisy do ulice Na Vršku a opěrná zeď
podél ulice Harrachovská u OBI. V polovině
února jablonečtí radní schválili další dvě
plochy ve Mšeně.

„Povolené plochy využívají sprejeři pro tvor-
bu, aniž by museli své návrhy nechávat předem
na magistrátě schvalovat. Jedinou podmínkou
je, že motiv nebude mít rasistický podtext a ne-
bude obsahovat vulgarismy,“ vysvětluje ná-
městek primátora Pavel Svoboda.

Na magistrát od loňského dubna, co existují
tři schválené plochy pro legální graffiti, nepři-
šly žádné negativní ohlasy veřejnosti. „V přípa-
dě, že by nastaly, máme kontaktní osobu,
Ondřeje Beneše, pro zjednávání nápravy. Sku-
tečnost je však opačná. I sami sprejeři byli pře-
kvapení kladnou odezvou Jablonečanů,“ říká
vedoucí humanitního odboru Miroslava Rý-
žaková.

Ondřej Beneš nyní požádal město o povolení
užívat další dvě plochy ke stejnému účelu.
„Tentokrát vytipoval nevzhledné tenisové zdi ve
Mšeně,“ konstatuje Rýžaková. Nová místa jsou
opět označená popisem: „Toto je legální plocha
pro umělecké graffiti, statutární město Jablo-
nec n. N.“ Platí zde stejná pravidla pro jejich
užívání.“

„Graffiti je výtvarný styl, jenž se stal běžnou
součástí veřejného prostoru. Volné plochy láka-

jí k nějakému označení, jakémusi znesvěcení.
Proč tedy nedat příležitost sprejerům, respekti-
ve writerům, aby různé opěrné zdi či myší díry
nebyly snůškou nevkusu a vulgarit, ale aby se
jejich přičiněním staly zajímavými a nápaditý-
mi galeriemi pod širým nebem,“ zamýšlí se ná-
městek Svoboda.

Legální plochy pro graffiti v Jablonci nad
Nisou: Abeceda (plocha podél ulice Polní), Myší
díra (z ulice U Nisy do ulice Na Vršku), U OBI
(plocha podél ulice Harrachovská), Dvě teniso-
vé zdi na sídlišti Mšeno (v blízkosti ulice Josefa
Hory). (jn)

Podobu lesoparku určí také
účastníci veřejného setkání
Kokonínský lesopark, respektive jeho sou-
časný stav, trápí místní obyvatele i jablonec-
ký magistrát. 

„Chceme, aby lesopark sloužil veřejnosti
a obsahoval to, co si zdejší obyvatelé přejí.
Vytvořili jsme organizační tým, jehož členy
jsou aktivní obyvatelé Kokonína, zástupci měs-
ta a krajinářská architektka – facilitátorka,“
konstatuje náměstek primátora pro rozvoj měs-
ta Lukáš Pleticha a dodává, že organizační tým
kromě jiného připravuje a pořádá právě i set-
kání s veřejností, z nichž první proběhne ve
čtvrtek 10. března od 17.00 hodin v Kulturním
domě v Kokoníně. „Zveme všechny obyvatele
Kokonína i blízkých Vrkoslavic a ty, kdo se o le-
sopark zajímají,“ říká náměstek Pleticha. 

Na březnovém setkání ze společné diskuze
mezi zadavatelem projektu (městem), projek-
tantem a veřejností bude vznikat konkrétní za-
dání. 

„Na setkání stanovíme hodnoty lesoparku.
Pojmenujeme problémy, jež je třeba v projektu
řešit. Stanovíme, co bychom v lesoparku chtěli
dělat, jaké aktivity by měl umožňovat a jaký by
měl mít charakter,“ vysvětluje krajinářská ar-
chitektka Eva Klápšťová. Na základě informací
z veřejného setkání, od správce (vlastníka) po-
zemku a od příslušných orgánů státní správy se
vytvoří dvě až tři varianty studie možné podoby
lesoparku.

Druhé setkání s veřejností organizační tým
plánuje na přelom dubna a května. Konečná
verze se pak zpracuje do dalších stupňů doku-
mentace tak, aby podle ní bylo možné jednotli-
vé části návrhu realizovat a případně žádat
o dotace. „Část obnovy lesoparku by mohla
proběhnout také svépomocí,“ věří Pleticha. 

(red)

Strážníci ve školách 
pomáhají s prevencí 
kriminality
Městská policie v Jablonci nad Nisou stejně
jako loni i letos pokračuje ve svých preven-
tivních aktivitách. 

Podle harmonogramu činnosti v oblasti pre-
vence kriminality byly v lednu a v únoru orga-
nizovány přednášky a besedy na jabloneckých
základních školách. „Strážníci navštěvují žáky
pátých a sedmých ročníků, pro které připravili
různá témata. Pro žáky pátých tříd je to kyber-
šikana a počítačová kriminalita, sedmáky infor-
mujeme o činnosti MP, o tabákovém zákonu
a dopravě,“ říká Miloš Lejsek, preventista měst-
ské policie. I přesto, že byly v únoru týden jarní
prázdniny, MP zrealizovala všechny napláno-
vané přednášky pro přibližně 450 žáků pátých
a 380 žáků ročníků sedmých ročníků.

„V dalším měsíci se strážníci zaměří na střed-
ní školy a učiliště, zejména na první ročníky
středoškoláků,“ tvrdí Lejsek.

(end)

■ Informace z města

Svoboda: S dobrou knihou žiju její svět
Od 15. února do konce března běží v Jab-
lonci projekt Daruj knihu – dejme knihám
druhou šanci. Už druhý den po vyhlášení se
ve školách začaly scházet knihy a jedna
z nich tak začala uvažovat o založení vlast-
ní knihovny, která v ní nikdy nebyla. Co si
však představit pod výzvami: daruj knihu či
dejte knihám druhou šanci? To je otázka
pro nositele myšlenky, náměstka Pavla
Svobodu.

Projekt, který jsme se letos rozhodli zahájit nul-
tým ročníkem. Chceme si tak oťukat odbornou
i laickou veřejnost, jak se do realizace zapojí.
První myšlenka se objevila už v roce 2014, kdy
jsme hned na začátku funkčního období při čte-
ní rozpočtu řešili nedostatek městských pro-
středků pro knihovnu a chtěli jsme jí nějak po-
moci. Tehdy jedna kolegyně přišla s nápadem
na tento Book Giving day, který je stanovený na
14. února. 

Co očekáváte?
Když jsme vše tvořili, chtěli jsme primárně po-
moci městské knihovně. Pak nám došlo, že si
napoprvé bereme asi příliš velké sousto, proto

jsme s pokorou zahájili nultým ročníkem
a zkusili jsme to nejprve s dětskou knihou spo-
lečně s knihovníky ze základních škol i s měst-
skou knihovnou. 

Jaký máte vy vztah ke knihám?
Knihy miluju. Jsem asi hodně ovlivněný svou
maminkou, která má obrovskou knihovnu
o několika tisících svazcích. U nás v rodině se
vždycky četlo a četlo se ve velkém. Nejsem nej-
větší čtenář z rodiny, musím přiznat, že posled-
ní dobou už nemám tolik na knihy čas, ale kaž-

dopádně si myslím, že přečíst jednu knihu za
dva až tři měsíce je běžný standard.

Co je na knihách to zvláštní, krásné, přitaž-
livé? Proč bychom jim měli dát tu druhou
šanci?
Rád bych řekl, že nejsem nepřítelem elektro-
nických knih jako takových. Pro mě je důležité
udělat si čas na čtení, které je i takovým tříbe-
ním jazyka. Co si budeme namlouvat, všechna
vyjmenovaná slova si asi nepamatujeme po ce-
lý život, ale pokud máme načteno a v hlavě
schováno, budeme psát gramaticky správně.
Dobrá kniha by měla dokázat vtáhnout mě do
sebe, abych její svět s hlavním hrdinou sdílel,
abych uschovanou emoci dokázal aspoň trochu
prožít. Čtu-li knihu jako kuchařský recept, pak
mi nic nedává. Musím se u ní zasmát, poplakat,
bát se s ní, musím se těšit na rozuzlení, být pře-
kvapený detektivní zápletkou. 

Co byste vzkázal těm, kteří chtějí darovat
knihu a dát jí tak druhou šanci? 
Především bych jim chtěl poděkovat. Poděkovat
za to, že čtou, za to, že se o svůj zážitek a svoji
oblibu knih chtějí s někým podělit. (jn)

Foto Radka Baloghová

Foto archiv MMJN Foto archiv MP Jablonec n. N.
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Obklopena svou rodinou, zemřela v polovině
ledna Ingrid Schlevogtová, dcera jablone-
ckého sklářského podnikatele Henryho G.
Schlevogta a Charlotty, rozené Hoffmannové.
Byla „skrytou tváří“ značky světoznámé ko-
lekce jabloneckého dekorativního skla, díky
které se dostala do širokého povědomí i ze-
lená sklovina JADE, tak typická právě pro
Jablonecko. V roce 2012, pod názvem „INGRID
– víc než jen značka“, připravil o této kolek-
ci v Muzeu skla a bižuterie velkorysou vý-
stavu a výpravný katalog Petr Nový. 

Ingrid se narodila v liberecké porodnici a její
matka zemřela několik dní po porodu. Pokřtěna
byla v jabloneckém kostele sv. Anny 26. srpna
1930 děkanem Karlem Vogelem. V Jablonci
bydlela nejdříve v rodinném domě ve Hřbitovní
ul. 27–29, později v Liberecké ul. 20. V prvních
letech ji vychovávala babička „Millie“ Schle-
vogtová, která v ní vypěstovala lásku k lidem
a vzbudila smysl pro humor. Tato babička
Emilie je jedinou příslušnicí rodiny Schlevogtů,
která odpočívá na jabloneckém hřbitově, v mi-
mořádně výtvarně pojaté hrobce od sochaře
Maria Petrucciho (mj. autora nejslavnější skle-
něné plastiky Racek na vlně). 

Ingrid navštěvovala obecnou dívčí školu
u pošty (Kronenschule) a poté měsťanskou dív-

čí školu v dnešní ulici 5. května. Jablonec opus-
tila 25. února 1945. Po krátkém pobytu
v Bavorsku v roce 1949, kde i maturovala, pře-
sídlila do Francie. Na Sorbonně vystudovala
němčinu a angličtinu. Ještě při škole pomáhala
v otcově sklářské firmě v Paříži, po studiích pak

jako tlumočnice ve farmaceutické firmě či pro
UNESCO aj. Po svatbě v Německu působila ja-
ko asistentka svého manžela, gynekologa dr.
Freda Maleiky v Ludwigsburgu. Narodila se jí
dcera Karin, nyní žijící na jihu Francie. V letech
1971–1983 byla výhradní zástupkyní několika
německých, švédských a italských sklářských
firem pro Francii. Od roku 1984 se věnovala so-
ciální a kulturní práci pro německojazyčnou
katolickou farnost v Paříži. S rodným krajem
zůstala v občasném kontaktu díky otcovým
předválečným přátelům a obchodním partne-
rům. V roce 2009 společně se svým bratrem ob-
držela od jabloneckého zastupitelstva stříbrnou
pamětní medaili Josefa Pfeiffera. Naposledy
navštívila Jablonec v květnu 2012 u příležitosti
konání vernisáže výše zmíněné výstavy. Zde ta-
ké došlo k dosud největšímu rodinnému srazu
Schlevogtových.

Paní Ingrid byla člověkem s dobrým srdcem,
až do poslední chvíle vzorem trpělivosti, stateč-
nosti a také noblesního smyslu pro humor. To
vycházelo jak z její přirozeně dobré povahy, tak
z pevného zakotvení ve víře, díky které překo-
nala mnohé životní trable. Svým smyslem pro
smíření přispěla i k návratu svého bratra prof.
Pierre Ch. Schlevogta do rodného města. Po-
hřbena byla v obci Uzos na jihu Francie, téměř
dva tisíce kilometrů od rodiště. (bt)

Zemřela tvář značky Ingrid

Z návrhů lidí sestavili mapu
Tipy na výlety s dětmi v Liberci a Jablonci
nad Nisou, vybrané a doporučené přímo je-
jich obyvateli, nabízí nová mapa Direction
Liberec & Jablonec, která je nyní zdarma
v češtině i angličtině k dostání v informač-
ních centrech obou měst.

Na přípravě se podílely téměř čtyři stovky
Liberečanů a Jablonečanů. Díky nim se podaři-
lo uskutečnit ojedinělý projekt mapující nejza-
jímavější a nejlépe hodnocená místa, kam mo-
hou turisté s dětmi zamířit na výlet. Direction
Liberec & Jablonec není jen obyčejný výčet
těchto míst. Její součástí jsou totiž i komentáře
nebo doporučení a dojmy těch, kteří je už navští-
vili a chtěli se o svou zkušenost podělit. Tím se
liší od běžných turistických plánů a map. 

Turisté z České republiky i zahraničí získali
unikátní mapu s vyznačením dětských hřišť,
sportovišť, turistických cílů nebo restaurací, jež
zajímavé služby pro rodiny s dětmi nabízejí.
„Vytvořili jsme speciální dotazník a požádali
jsme jablonecké a liberecké rodiče, aby jej vy-
plnili a vybrali ta místa, kam by se v našem
souměstí měli turisté s dětmi vydat,“ vysvětlil
Jiří Šmída, kartograf a proděkan pro vnější
vztahy Fakulty přírodovědně-humanitní a pe-
dagogické Technické univerzity v Liberci. 

Průzkum se uskutečnil od loňského dubna do
konce června a zapojilo se do něj bezmála 400
účastníků. Nejstaršímu bylo 75 let, nejmladší-
mu osm. Průměrný věk respondentů činil 31
let. Navrhli více než 120 míst v Liberci, Jablonci
a jejich okolí. Nejčastěji (20x) doporučovali
jabloneckou přehradu, Dinopark v Liberci
(13x) a Libereckou ZOO (13x).

„Tím, že mapa je společná pro Liberec
a Jablonec, propagujeme města navzájem. To je
dobrá myšlenka. Navíc rodiny s dětmi jsou cílo-
vá skupina, které u nás máme co nabídnout. Na
rodinnou politiku se Jablonec zaměřuje dlou-
hodobě,“ upozornil Petr Vobořil, ředitel Jablo-
neckého kulturního a informačního centra.

Mapa určená rodičům s dětmi je druhým dí-
lem Direction Liberec & Jablonec. První díl byl
určený mladým lidem. Nyní se připravují další
tematicky zaměřené tituly, ve kterých nebudou
opomenuti ani aktivní senioři. Postupně vznik-

ne série unikátních map připravených přesně
pro potřeby dané cílové skupiny. (rs)

Fotoklub NEKRAS slaví 
dvacetiny
Jedním ze subjektů obohacujících kulturu
v Jablonci nad Nisou v oblasti fotografie je
Fotoklub NEKRAS, z. s. Je to již 20 let, kdy
místní amatérský fotograf Jiří Bičiště při ná-
hodném setkání oslovil majitele fotoslužeb
v ulici Stavbařů Karla Rakušana s nápadem
založení fotoklubu. Ze zakládajících členů
dnes působí v tomto sdružení již jen Zdeněk
Holubec z Desné a Jiří Bičiště jako stálý
předseda.

Fotografické hnutí a zakládání různých tvůr-
čích kolektivů má v České republice obrovskou

tradici a v mnoha městech sahají kořeny hlu-
boko do počátků minulého století. I nyní najde-
me napříč republikou desítky různých sdruže-
ní. Fotoklub NEKRAS datuje svůj vznik k roku
1996, přičemž od počátku aktivně rozvíjel svou
činnost. Nosným pilířem byla a doposud je účast
v mapových okruzích u nás i na Slovensku.

Jedná se o obesílání kolekcí fotografií jednot-
livých fotoklubů mezi sebou předem určeným
oběhovým plánem tak, aby každý fotoklub hod-
notil všechny kolekce. Soutěž vyvrcholí závě-
rečným hodnocením, kde je zveřejněno pořadí
všech zúčastněných fotoklubů i jednotlivců. Ale
nezůstalo jen u mapových okruhů, kde byl NE-
KRAS již čtyřikrát pořadatelem a třikrát se
v Českobudějovickém mapovém okruhu umís-
til na prvním místě. Vedle okresních tematic-
kých soutěží byly uskutečněny dva celostátní
projekty: Přehrada Jablonec nad Nisou a Čer-
nobílá fotografie.

Pravidelná výstavní činnost celého kolektivu
i jednotlivců zasluhuje zmínit i s ohledem na
dlouholetou spolupráci s německým fotoklubem
UNIFOK JENA, který v Jablonci již několikrát
své fotografie prezentoval. I přes určitou jazy-
kovou bariéru byly součástí společných výstav
vždy bohaté doprovodné akce s fotoaparáty.

Do Jablonce nad Nisou zavítalo zásluhou NE-
KRASU i mnoho významných fotografů na
přednášky a besedy. Jedním z nich je z ASČF
Jiří Bartoš z Hejnic, který se později stal čest-
ným členem jabloneckého sdružení.

Fotoklub NEKRAS by velice těžko realizoval
svou činnost bez každoročního finančního při-
spění Magistrátu města Jablonec nad Nisou.
Fotoamatérská činnost je poměrně nákladná
záliba a na hrazení nájemného, vstupních po-
platků atd. je každá koruna dobrá.

Z asi padesáti zájemců, kteří zde v minulosti
působili, čítá dnes Fotoklub NEKRAS asi deset
aktivních členů; ti vedle aktivit tradičních pra-
videlně utužují přátelství při víkendových po-
bytech s fotoaparátem napříč republikou či při
každoročních letních setkáních u ohniště.

Ke 150. výročí povýšení Jablonce nad Nisou
na město Fotoklub NEKRAS připravil zajíma-
vou fotosoutěž (více na 2. straně) věnovanou
současnosti i minulosti Jablonce.

(jb)

Foto archiv JKIC

Foto archiv Jiří Bičiště
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Mírové náměstí
Kulturní program

Škaredá středa 23. března
9.30 PRŮVOD CÍSAŘSKÉ

JEDNOTKY V DOPROVODU
DOBOVÉ HUDBY

9.30 ZDOBENÍ MÁJEK (děti z jab-
loneckých MŠ)

VÍTÁME JARO (pásma písní a říkadel
dětí z pěveckých sborů z jabloneckých
mateřských 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 MŠEŇÁČEK 

– MŠ Mšeňáček
11.00 DPS JABLÍČKO 

– MŠ Hřbitovní
11.15 MŠ SLUNEČNICE 

– MŠ Slunečná
11.30 ŽLUTÁ ŠKOLKA 

– MŠ Jugoslávská
12.00 PRŮVOD CÍSAŘSKÉ

JEDNOTKY V DOPROVODU
DOBOVÉ HUDBY

12.45 Hudební škola YAMAHA
(Oříšek – studio pro děti se před-
staví zobcovým a klávesovým
oddělením FUN KEY KIDS)

13.15 ZPĚVÁČCI
dětští zpěváci lidových písní oce-
nění na oblastním kole soutěže
Zpěváček za hudebního dopro-
vodu Romany Halamové

14.00 PRŮVOD CÍSAŘSKÉ

JEDNOTKY V DOPROVODU
DOBOVÉ HUDBY

14.30 GAUDÍCI I a II (velikonoční
říkadla a písničky předvedou
nejmenší děti z přípravných
sborů ZUŠ Jablonec n. N.) 

15.05 NISANKA (lidové písně v podá-
ní dětské kapely jabloneckého
folklorního souboru)

15.30 NISANKA A MALÁ NISANKA
(vystoupení jabloneckých
folklorních souborů)

15.45 CÍSAŘSKÝ POSEL (slavnostní
předání listiny o povýšení Jab-
lonce nad Nisou na město pri-
mátorovi statutárního města
Petrovi Beitlovi)

16.00 NISANKA A MALÁ NISANKA
(vystoupení jabloneckých folk-
lorních souborů) 

Zelený čtvrtek 24. března 
10.00 JAK SE HLEDAJÍ PRINCEZNY

(s pohádkou děti pobaví Divadlo
Bořivoj)

11.00 HUDEBNÍ STUDIO KOKOS
(lidové písně v podání studentů
jabloneckého hudebního studia.)

12.00 POITÍN (Plzeň, tradiční irská
hudba v podání plzeňské
skupiny Poitín)

13.00 DVA KAŠPAŘI (pohádka
v podání Divadla Bořivoj)

14.30 DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
(známé lidové melodie zahrají
žáci ZUŠ Jablonec n. N. pod
vedením Miroslava Halamy
a Oleksandra Grygorenka)

15.45 DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA (chodské lidové písně

milostné, darebné, hospodské
i robotní za zvuku tradičních
dud doplněné humorným vyprá-
věním ze života Chodů)

Velký pátek 25. března 
10.00 KLAUN PINGU (pohádka v po-

dání Bilbo Compagnie pobaví
i nejmenší děti, Jiří Bilbo
Reidinger)

11.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA
TRNKA (Praha, repertoár cim-
bálové muziky tvoří písně z ob-
lasti Valašska, jižní Moravy
a Slovenska)

12.30 DOCUKU a Jitka Šuranská
(Valašské Meziříčí, docuku zna-
mená ve valašském nářečí sviž-
ně, skočně, rychle. Skupina
Docuku šikovně kombinuje
prvky folklóru s bigbeatem, na
Balkán odkazující world music,
romskou hudbou a swingem.
Jako vzácný host vystoupí Jitka
Šuranská.)

14.00 SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ
A TANCŮ ČTYŘLÍSTEK (tra-
diční folklor středních Čech před-
staví soubor z Nového Strašecí)

15.00 HUMĚV (Hudba u města Vídně,
lidové písně starého Žižkova v po-
dání jablonecké hudební skupiny)
SPOLEK JABLONECKÝCH
DAM A PÁNŮ (kramářské
písničky ze sbírky Josefa
V. Scheybala) 

16.30 SOUBOR LIDOVÝCH PÍSNÍ
A TANCŮ ČTYŘLÍSTEK
(tradiční folklor středních Čech
představí soubor z N. Strašecí)

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,
batikované výrobky, kožená galanterie,
ručně malované obrázky na skle,
dřevěné hračky, maňásci, velikonoční
zboží (kraslice i pomlázky), sušené
květiny i velikonoční vazby, medovina,
víno, mazance, jidáše, med, pečené
sele, turecký sekaný med, marcipán,
sýrové speciality, šperky, cukrovinky,
velikonoční ubrusy a dečky, loutky,
formičky, proutěné košíky apod. 

V rámci Velikonočních slavností bude
v průběhu programu v hlavním stanu
na Mírovém náměstí probíhat
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
nepříznivého počasí dílna nebude.

Čtvrtek a pátek 24. a 25. 3.
Ekocentrum připravilo velikonoční
dílnu: zdobení vajíček různými techni-
kami, výrobu velikonočních dekorací,
práci s papírem. 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 statu-
tární město Jablonec nad Nisou.

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

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

27. 3. /Velikonoční neděle/ 9.30 hodin
Slavnost vzkříšení

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

25. 3. /Velký pátek/ 9.30 hodin
Bohoslužba

27. 3. /Neděle vzkříšení/ 9.30 hodin
Bohoslužba

Církev Československá husitská
Chrám Dr. Farského

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

24. 3. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Památka poslední večeře Páně

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

26. 3. /Bílá sobota/ 20.00 hodin 
Vigilie – modlitební bdění

27. 3. /Neděle Vzkříšení/ 9.00 hodin
Vzkříšení – bohoslužba,
obnova křestních slibů

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
www.ksdz.cz

27. 3. /neděle/ 15.30 hodin
Velikonoční shromáždění
ve velkém sále Spolkového domu

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

22. 3. /úterý/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

23. 3. /středa/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

24. 3. /čtvtek/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

25. 3. /pátek/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

27. 3. /neděle/ 9.30 hodin
Rodinné bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně

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

24. 3. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašijové bohoslužby

25. 3. /Velký pátek/ 9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

27. 3. /Neděle Boží hod velikonoční/
9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

Římskokatolická farnost
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz

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

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

20. 3. /Květná neděle/ 14.00 hodin
Mše sv. – Janov nad Nisou

20. 3. /Květná neděle/ 18.00 hodin
Mše sv. – Jablonec nad Nisou

21. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
Mše sv. – Jablonec nad Nisou

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

23. 3. /středa/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
17.30–18.00 hodin – Zpovídání

24. 3. /Zelený čtvrtek/ 16.00 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

24. 3. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin
Mše sv. – Lučany n. N.

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

25. 3. /Velký pátek/
8.00 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály – Jablonec n. N. (kaple)
11.00 hodin – Křížová cesta –
Bedřichov
18.00 hodin – obřady Velkého pátku
Po obřadech možnost tiché adorace
do 21.00 hodin.

25. 3. /Velký pátek/ 15.00 hodin
Mše sv. – Lučany nad Nisou

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

26. 3. /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

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

26. 3. /Bílá sobota/ 19.00 hodin
Obřady Velikonoční vigilie
– Lučany n. N.

27. 3. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
7.30 hodin
Mše svatá – Rychnov u Jablonce n. N.

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

27. 3. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
14.00 hodin
Mše svatá – Rýnovice

27. 3. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
18.00 hodin
Jablonec nad Nisou

28. 3. /Pondělí velikonoční/ 9.30
a 18.00 hodin
Mše svatá

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

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

24. 3. /Zelený čtvrtek/ 17.00 hodin
Památka Poslední večeře Páně
eucharistická bohoslužba

25. 3. /Velký pátek/ 17.00 hodin
Bohoslužba památky umučení Páně

26. 3. /Bílá sobota/ 19.00 hodin
Velikonoční vigilie

27. 3. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
10.00 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše
Krista

Velikonoční slavnosti 23.–25. března /středa–pátek/

Velikonoční bohoslužby
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■ Oslavujeme
Diamantová svatba
Šedesát let společného života – dia-
mantovou svatbu oslaví 31. března
manželé Jan a Zdenka Pultarovi.
Hodně zdraví a lásky do dalších
let přeje celá rodina.

■ Vítání dětí
sobota 30. 1. 2016
Tomáš Fráňa, Anna Němcová, Mar-
kéta Brandová, Jakub Brodský,
Emma Zelená, Lukáš Prouza, Ši-
mon Jelínek, Nikol Uhnavá, Matěj
Patera, Kristýna Chrpová, Kryštof
Štolba, Ema Sofie Zázvorková,
Anna Piskáčková, Dominik Pešta,
Amálie Trdlová, Denisa Štubnerová,
Eliška Zezulková, Adam Tomiška,
Jakub Mitáček, Sofie Paldusová,
Matěj Němec, Markéta Stanislava
Holomková, David Brož, Tereza
Kyselová, Matouš Kožíšek, Kryštof
Razym, Matěj Kadela, Filip Ma-
tějec, Barbora Petrová, Nella Janů,
Anna Váchová, Mína Kocourková,
Josef Karel.

sobota 20. 2. 2016
Marek Förster, Richard Nesmě-
rák, Vít Rekciegel, Zora Vanclová,
Veronika Havlová, Hedvika Horá-
ková, Madlen Hynková, Frederik
Balásek, Valentýna Haková, David
Dědek, Theodor Vácha, Kryštof
Školník, Vendula Musilová, Matyáš
Sidel, Mia Magdaléna Křišťanová,
Anna Vošvrdová, Laura Dojivová,
Adam Vonšovský, Lukáš Linke,
Laura Pacholíková, Adam Formá-
ček, Vincent Skalník, Klára Čílová,
Jan Terkoš, Kryštof Hanák, Anna
Hájková, Ondřej Bárta, Filip Kelt-
ner, Tereza Dvořáková.

O titul miss bojuje
i jablonecká kráska
Korunkou z jablonecké bižuterie
z dílny firmy Šenýr bude v dubnu
ozdobená nejkrásnější dívka naše-
ho kraje. V soutěži Miss Liberecké-
ho kraje 2016 Jablonec zastupuje
půvabná Nikol Kloudová s číslem
6. Pošlete jí svůj hlas na webové
adrese www.misslibereckykraj.cz.
Hlasovat můžete až do 20. dubna. 

Předjarní pohlazení
v nemocnici
V úterý 8. března se od 17.00 hodin
v kapli jablonecké nemocnice
uskuteční koncert sólistů Národ-
ního divadla Stanislava Jirků a Ma-
rie Fajtové. Na klavír je doprovodí
Lenka Navrátilová. Vstup volný.

Den učitelů oslaví 
v divadle
V pondělí 21. března se otevřou
dveře městského divadla pro peda-

gogické pracovníky jabloneckých
škol. Město Jablonec nad Nisou
jim touto tradiční formou při příle-
žitosti Dne učitelů vyjádří velké
poděkování za záslužnou a trpěli-
vou práci, kterou vynakládají na
výchovu a vzdělávání našich dětí,
žáků a studentů. Tentokrát jim
Divadlo Kalich přiveze představení
Noela Cowarda s názvem Zamilo-
vat se…, ve kterém se na jevišti
představí úžasná dvojice, Jana
Paulová a Pavel Zedníček. 

Febiofest v dubnu 
v Jablonci
Ve dnech 13. až 15. dubna budou
jablonecká kina za podpory statu-
tárního města Jablonec nad Nisou
poprvé hostit regionální ozvěny
mezinárodního filmového festiva-
lu Febiofest. Diváci se mohou těšit
na program, přinášející v širokém
záběru ty nejlepší filmové novinky
z celého světa. Slavnostní zahájení
proběhne ve středu 13. dubna od
19.00 hodin v kině Radnice. Pro-
jekci uvede delegace tvůrců a ce-
lým večerem bude provázet mode-
rátor Petr Svoboda. Další projekce
se v rámci festivalu objeví na plát-
ně kina Junior ve čtvrtek 14. a pátek
15. dubna v časech od 17.30 a 20.00
hodin. Program bude zveřejněný
a předprodej vstupenek zahájený
ve středu 9. března. Vstupenky bu-
dou k dostání v pokladnách jablo-
neckých kin (Radnice, Junior)
a v recepci Eurocentra. Cena vstu-
penky je 89 Kč. 

Změny jízdních 
řádů MHD 
od 28. února
Jízdní řády Městské hromadné do-
pravy v Jablonci nad Nisou se mě-
ní od 2. února 2015 následovně:

Linka 104 – spoj 15 s odjezdem
v 6.59 z Lukášova a v 7.15 z AN
(autobusové nádraží) bude pro-
dloužen z Lučan až do Maxova,
v opačném směru bude začínat
spoj č. 16 v 7.49 v Maxově.

Linka 118 – všechny spoje ze za-
stávky Hlavní nádraží pojedou
o 5 minut později v 6.05, 7.05,
13.35, 14.35, 15.35 a v 16.35. 

Odpolední spoje jedoucí ze Mše-
na do centra budou v časech 13.06,
14.06 a v 15.06 obsluhovat nově
zřízenou zastávku Arbesova, zá-
kladní škola (na chodníku na stra-
ně parku u křižovatky ulice Arbe-
sova a Mládí).

Linka 119 – spoje od nádraží Jab-
lonecké Paseky pojedou o 1 minu-
tu dříve v 19. a 49. min. Příjezd na
AN bude zachován v 30. a 00. min.

Fotosoutěž městské 
knihovny
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Bal-
van vyhlašuje 8. ročník amatérské
fotografické soutěže na téma: S fo-
ťákem na cestách. Pravidla nalez-
nete na: http://bit.ly/fotosoutez2016.
Své příspěvky zasílejte do pátku
13. května 2016.

Divadelní plesání na téma
Tajemství a neznámo
Krásné prostředí působilo ještě důstojněji
než jindy. Taneční parket na jevišti, vy-
šperkované rautové stoly v předsálí i bufe-
tu a všudypřítomná slavnostní nálada,
přesně tohle si mohli vychutnat návštěvní-
ci jubilejního 10. reprezentačního plesu
Městského divadla v Jablonci. Ples mode-
rovala Jitka Schneiderová, která spolu
s Markem Dědíkem také tančila. Na pódiu
se postupně představili David Deyl, Lenka
Konvičková, Vrabčáci, Bohuš Matuš a Jitka
Zelenková. K tanci hrál Big Band Relax.

U jablonecké přehrady v zátoce pod 
bývalou Bižuterií provedlo Povodí Labe, s. p.,

úpravu břehů. Přístup k vodě zde byl
zdrojem častých připomínek návštěvníků,
protože vlivem eroze byl velmi obtížný až

nebezpečný. Foto archiv Povodí Labe

I letos se vydal za doprovodu živé muziky
masopustní průvod napříč městem. Své

putování zakončil před radnicí, kde ho
přivítal náměstek Pavel Svoboda. Program
plný her, hudby, zábavy a tance připravilo 

MC Jablíčko. Foto Radka Baloghová

Zápis do prvních tříd na školní rok 2016–17 
se uskutečnil ve čtvrtek 4. února v devíti

jabloneckých základních školách zřizovaných
městem a také v ZŠ Montessori. Pro přijaté

děti, jejichž počet bude teprve upřesněn, bude
otevřeno dvacet prvních tříd. Foto Jiří Endler

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Martin Kubišta

Foto archiv rodiny

Foto Miss LK
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V sobotu 12. března ve 20 hodin se jablo-
necké Eurocentrum roztančí v pořadí již 21.
plesem města Jablonec nad Nisou. 

V úvodu primátor Petr Beitl představí reprezen-
tační šaty města Jablonce z dílny módní návr-
hářky Marie Zelené. „Šaty symbolizující Jablo-
nec vznikly při příležitosti 150. výročí povýšení
na město a jsou součástí projektu Návraty
k hodnotám, kterým Marie Zelená upozorňuje
na krásy naší země. Půvabným doplňkem je
štrasová korunka z jablonecké bižuterie, kterou
zhotovila firma Šenýr Bijoux,“ prozrazuje tis-
ková mluvčí magistrátu Markéta Hozová. 

Moderátorem a zároveň hudebním hostem
večera bude temperamentní a nejen duchem
stále mladá Yvetta Blanarovičová. „K tanci a po-
slechu zahraje Big Band Relax a jeho sólisté.
Návštěvníci se mohou těšit na módní přehlídku

Marie Zelené, chybět nebude ani bohatá tom-
bola a profesionální taneční vystoupení,“ vy-
počítává Lucie Kocourková z odd. školství,
kultury a sportu, které má organizaci plesu na
starosti. 

I letošní ples je charitativní a součástí pro-
gramu bude předání šeku. Centrum SeniA, jež
získá výtěžek z 21. plesu v tradiční výši 25 tisíc
korun, poskytuje denní péči nesoběstačným
a zdravotně postiženým seniorům s demence-
mi (převážně Alzheimerovou chorobou), je-
jichž zdravotní stav vyžaduje pomoc, péči nebo
dohled další osoby. Finanční dar SeniA využije
na nákup speciálních polohovacích křesel
a dalších kompenzačních pomůcek pro seniory
v denním centru.

Věnovat část výtěžku z plesu města jako
výraz podpory organizacím, které se zabývají
prací s dětmi, postiženými, seniory, sociálně
slabými apod., se vedení města rozhodlo popr-
vé v roce 2002. 

Vstupenky na 21. ročník jsou v prodeji od 22.
února v pokladně Eurocentra.

. (end, mh)

Ples města představí šaty s korunkou

Přes 400 tisíc korun určilo Ministerstvo kul-
tury Jablonci na zachování a obnovu nemo-
vitých kulturních památek mimo památko-
vé rezervace a zóny, jež nevlastní stát ani
nejsou národními kulturními památkami.
Jejich majitelé nyní mohou žádat o příspěv-
ky z programu Podpory obnovy kulturních
památek. 

Cílem programu je podpora obnovy a zachování
nemovitých kulturních památek, které se nachá-
zejí mimo jabloneckou městskou památkovou
zónu, nevlastní je stát a nechrání je označení
„národní kulturní památka“. Finanční pro-
středky z programu mají pomoci nemovitým
kulturním památkám, popř. na obnovu movité
kulturní památky pevně spojené se stavbou (ja-

ko jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech),
pokud je tato stavba kulturní památkou.

„O příspěvek z programu může požádat
vlastník kulturní památky, jenž se musí podílet
minimálně 10 % na celkových nákladech opra-
vy, přičemž nejnižší možný příspěvek z MK je
50 tisíc korun,“ říká náměstek primátora Lukáš
Pleticha s tím, že příspěvek z programu nelze
poskytnout, jestliže byl na stejnou kulturní pa-
mátku (s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP) ve
stejném roce poskytnutý jiný příspěvek z ostat-
ních programů Ministerstva kultury v oblasti
památkové péče. „Toto neplatí pouze v případě,
kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým
číslem ÚSKP vlastní více vlastníků, avšak o pří-
padných výjimkách rozhoduje Ministerstvo
kultury,“ připomíná vedoucí odboru stavebního

a životního prostředí Ivana Řimnáčová a dodá-
vá, že žádosti je třeba na jablonecký magistrát,
oddělení životního prostředí a státní památkové
péče odevzdat nejpozději do 30. dubna 2016. 

Ministerstvo kultury registruje v Jablonci jed-
nu městskou památkovou zónu a 213 památek,
z nichž 84 je vhodných pro čerpání finančních
prostředků z programu. V něm pro Jablonecko
alokovalo ministerstvo částku 449 tisíc korun.

Podmínky nutné k podání žádosti najdou
zájemci na www.mestojablonec.cz, všechny
potřebné formuláře jsou ke stažení na webu
www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-
fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kul-
turnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsi-
renou-pusobnosti-2432/. 

(jn)

Vlastníci památek mohou požádat o příspěvek

Magistrát přispěje na letní
příměstské tábory
Od roku 2009 poskytuje jablonecký magist-
rát finanční příspěvky dětem na příměstské
tábory v době letních prázdnin. Na zabezpe-
čení tohoto příspěvku počítá město s částkou
210 tisíc korun. 
Jablonecké mateřské školy přeruší v létě pro-

voz na šest až sedm týdnů. „Po tu dobu zajistí
prázdninový provoz pět až devět školek, které
se postupně vystřídají. Přesný počet a harmo-
nogram střídání vyplyne z počtu přihlášených
dětí v jednotlivých týdnech,“ vysvětluje způsob
zajištění prázdninového provozu vedoucí oddě-
lení školství, kultury a sportu Zdeňka Květová
s tím, že systém zápisu, přijímání i placení bu-
de jasný na začátku dubna a rodiče o něm bu-
dou včas informovaní.

„Kromě dětí z mateřských škol jsme rozšířili
nabídku také na prvňáky, kdy na prázdninový
provoz město přispívá 100 korun každému dítě-
ti na jeden pobytový den u městem registrova-
ného poskytovatele služby,“ připomíná náměs-
tek Pavel Svoboda a dodává, že maximální přís-
pěvek na jedno dítě o hlavních prázdninách
může dosáhnout až 500 Kč. „Na tuto podporu
městský rozpočet pamatuje částkou 210 tisíc
korun - odhadujeme 140 tisíc pro předškolní
děti a 70 tisíc pro žáky 1. tříd základních škol,“
doplňuje Svoboda.

Stejně jako v minulých letech mohou rodiče
příspěvek využít na jedno dítě po dobu nejvýše

pěti prázdninových dnů. „To zpravidla odpoví-
dá délce jedné prázdninové aktivity, kterou na-
bízí soukromé subjekty,“ podotýká Květová. 

Více informací najdou rodiče na stránkách
města www.mestojablonec.cz v sekci Vzdělává-
ní nebo v sekci Životní situace – školství. (jn)

Pravidla poskytování příspěvku: 
– dítě dochází k poskytovateli služby nejméně

na 4 hodiny denně v pracovní dny
– dítě má trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou,

je tříleté a starší, ve školním roce 2015/2016
celoročně navštěvovalo některou z jablonec-
kých MŠ, 1. třídu ZŠ nebo zařízení poskytují-
cí výchovně-vzdělávací služby pro děti od
3 do 7 let registrované u města (soukromou MŠ)

– rodič doloží vyplněné potvrzení o docházce
a bezdlužnosti, kterou mu vydá kmenová MŠ,
ZŠ či soukromá MŠ

– rodiče využijí služeb u poskytovatelů, kteří se
předem zaregistrují u města

Město vyzývá k registraci 
pro prázdninový provoz
O letních prázdninách město Jablonec nad
Nisou zabezpečuje prázdninový provoz ma-
teřských škol a přispívá dětem na příměstské
tábory u městem registrovaných poskytova-
telů až pěti sty korunami. Proto vyhlašuje vý-
zvu pro zájemce o registraci pořadatelů pří-
městských táborů.

Výzva na registraci je určena subjektům, kte-
ré splňují dle platné legislativy zákonná krité-
ria pro péči o předškolní děti nebo děti z 1. tříd
ZŠ. Zájemci musí podat přihlášku na předepsa-
ném formuláři nejpozději do 11. března a dolo-
žit povinné přílohy včetně živnostenského
oprávnění a platného výpisu z rejstříku trestů. 

„S těmi, kteří splní podmínky registrace, uza-
vře město smlouvu o zabezpečení dětí na dobu
letních prázdnin. Registrovaní poskytovatelé
poníží požadovanou úplatu od rodičů o stoko-
runový příspěvek města na jedno dítě a jeden
pobytový den,“ říká náměstek primátora pro
oblast humanitní Pavel Svoboda. Nejpozději do
9. září pak odevzdají městu vyúčtování společ-
ně s docházkovými listy dětí potvrzenými od
rodičů. Příspěvek uhradí magistrát poskytova-
telům služeb nejpozději do konce listopadu to-
hoto roku. 

Výzva pro registraci poskytovatelů péče je
zveřejněná na www.mestojablonec.cz v sekci
Vzdělávání a na úřední desce. 

(jn)

■ Město – prázdniny – děti – tábory...

Foto Laccer

Foto archiv DDM Vikýř
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Jablonecká pedagogicko-psychologická po-
radna má vyhrazený měsíc na vyšetření při-
pravenosti předškoláků na školu. Výkony
předškoláčka např. v lednu a v srpnu se mo-
hou velmi lišit. Nelze ale vyšetřit všechny
předškoláky až o letních prázdninách, pro-
tože školy i školky potřebují do konce května
znát počty dětí, které k nim od 1. září na-
stoupí. Duben je tedy přijatelným kompro-
misem. 

Loni jsme vyšetřili 244 předškoláků. Asi 80 %
z nich od nás odchází s doporučením odkladu.
Je ale potřeba si uvědomit, že pokud už někdo
do poradny přijde, pak právě proto, že cítí prob-
lém.

Vyšetřením předcházejí přednášky pro rodiče
předškoláků. Letos si je vyžádalo devět mateř-
ských škol. Na podzim 2015 spustila naše po-
radna nově screeningové vyšetření školní zra-
losti přímo ve školkách. Od října do ledna nám
screeningem prošlo téměř 170 dětí ze 21 ško-
lek. Cílem screeningů je pokusit se předejít co
nejvíce zbytečným odkladům, proto se zaměřu-
jeme jen na vytipované rizikové děti. Pokud dí-
tě projde na podzim tímto orientačním vyšetře-
ním, můžeme poradit, co je ještě třeba docvičit.
Ideální je, pokud dítě do dubnového vyšetření

opoždění dožene a odklad není nutný. S napě-
tím nyní očekáváme, zda a jak se tato naše no-
vá služba promítne do počtu žádostí i procenta
odkladů.

Rozvoji předškoláků se snažíme napomoci
i nabídkou poradny. Rodiče se u nás mohou
s dítětem hlásit do několika programů, u kte-
rých ovšem očekáváme i jejich aktivní spolu-
práci. Nabídku najdou na našich webových
stránkách www.pppjbc.cz.

Hodinové vyšetření rozvoje dítěte
Dubnová vyšetření jsou pro doporučení odkla-
du nutná, nelze je nahradit screeningem. V po-
radně jde o vyšetření individuální, zhruba ho-
dinové, zaměřené na všechny důležité oblasti
rozvoje dítěte. Odklady doporučíme těm dětem,
u kterých vidíme závažná nebo vícečetná vývo-
jová oslabení. Nikdy není důvodem odkladu jen
drobná nezralost, pak se spíše snažíme poradit,
ukázat procvičovací sešity (nabízíme k zakou-
pení publikace nakladatelství Tobiáš), nebo pří-
mo vést rodiče v práci s dítětem. Rodič se pak
rozhodne, zda doporučený odklad využije.

Pohled na zralost dětí se neliší
Každý rok se k nám na podzim bohužel vrací
několik dětí, jejichž rodiče se pro nástup do

školy rozhodli navzdory našemu varování.
Z našeho pohledu je ale menším zlem pro dítě,
jestliže se ve školce možná i trochu nudí, než
aby bylo traumatizované obtížným školním
startem a následným dodatečným odkladem.
Navíc se nerozhodujeme jen podle vlastního
názoru. 

Mluvíme s rodiči, školky nám u většiny dětí
ochotně vyplňují dotazníčky, v nichž nám sdě-
lí svůj pohled na fungování dítěte v běžném re-
žimu školky. A v naprosté většině případů se
pohled poradny a školky příliš neliší. Přitom
nelze opomíjet ani tak podstatné oblasti jako je
pracovní a emoční zralost nebo schopnost sou-
středění. Navíc se k odkladu musí vyjádřit i dal-
ší odborník – dětský nebo odborný lékař, kli-
nický logoped, klinický psycholog. 

Nebojte se s vaším předškoláčkem do porad-
ny objednat, pokud máte jakoukoliv pochyb-
nost o zralosti svého dítěte pro nástup do školy.
Kontaktní telefon je 602 102 833 a ihned dosta-
nete konkrétní dubnový termín.

Přejeme všem novým školáčkům, aby se jim
ve škole dařilo a aby pomoc poradny raději vů-
bec nepotřebovali. 

Za kolektiv PPP Jablonec nad Nisou
Ivana Ullmannová

Je dítě zralé pro nástup do základní školy?

V průběhu března a začátkem dubna se
otevřou jablonecké mateřské školy všem ro-
dičům, kteří se v letošním roce chystají po-
dat žádost o přijetí 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. Třináct jabloneckých
mateřských škol pořádá dny otevřených dveří,
v rámci kterých se budou pracovníci školky ro-
dičům věnovat a poskytovat jim všechny po-
třebné 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 osmnáct mateřských škol, jež v součas-
né době navštěvuje 1 613 dětí předškolního vě-
ku. Kapacita je v tuto chvíli dostačující pro to,
aby byly u zápisu přijaty všechny děti, které
k 31. srpnu 2016 dovrší věku tří let, tedy děti,
pro něž je dle školského zákona předškolní
vzdělávání určeno.

Dny otevřených dveří v MŠ
8. 3. /úterý/ 16.00–18.00 hodin
MŠ Kostička
Dolní 3969, ředitelka Dana Farkašová

12. 3. /sobota/ 9.00–11.00 hodin
MŠ Kapička
Husova 3, ředitelka Mgr. Lucie Papoušková

16. 3. /středa/ 15.30–18.00 hodin
MŠ Pod Peřinkou
Havlíčkova 4, ředitelka Jolana Stejskalová

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

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

23. 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

24. 3. /čtvrtek/ 14.00–16.00 hodin
MŠ Mšeňáček
Josefa Hory 31, ředitelka Bc. Eva Tuhá

29. 3. /úterý/ 10.30–14.00 hodin
MŠ Adélka
28. října 16, ředitelka Mgr. Světlana Bartůňková

30. 3. /středa/ 15.00–16.30 hodin
MŠ Pastelka
Nová Pasířská 10, ředitelka Ivana Novotná 

30. 3. /středa/ 9.30–15.00 hodin
MŠ Motýlek
Střelecká 14, ředitelka Eva Čáchová

31. 3. /čtvrtek/ 8.00–17.00 hodin
MŠ Slunečnice
Slunečná 9, ředitelka Iveta Jeriová

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

5. 4. /úterý/ 8.30–11.00 hodin
MŠ Hláska
Palackého 37, ředitelka Mgr. Jana Brethová 

Informační předzápisová 
schůzka
16. 3. /středa/ 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 Slunečnice
Slunečná 9, ředitelka Iveta Jeriová, 
tel.: 608 600 051

Mateřské školy zvou na Dny otevřených dveří

Foto Jiří Endler
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■ Krátce
Stavbu silnice zahájí 
29. března
Na konci března bude zahájena
stavba silnice mezi Jabloncem
nad Nisou a Libercem. Stávající
komunikace bude 29. března na
šestadvacet měsíců uzavřena, což
přinese dopravní komplikace.

Nová silnice se dvěma pruhy do
Jablonce a jedním do Liberce by
měla být dokončena v květnu
2018. Silnice I/14 – (Kunratice–
Jablonec nad Nisou) je hlavní tra-
sa nové komunikace. Měřit bude
2 514 metrů, plánovány jsou dva
mosty o celkové délce 161 metrů.
Zbudováno bude šest protihluko-
vých stěn v délce 808 metrů a šest
opěrných zdí 679,6 metrů dlou-
hých.

Silnici postaví firma M-Silnice
z Pardubic, investorem je Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR. Peníze na
stavbu doputují ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Objízdná
trasa povede přes Vratislavice nad
Nisou a pro vozidla nad 12 t kolem
Rádla a Rychnova na Liberec.
Změny čekají i cestující hromad-
nou dopravou. Doporučujeme všem
sledovat jízdní řády a dopravní
značení. Podrobně o stavbě bude-
me informovat v příštím čísle
Jabloneckého měsíčníku.

Jablonec vlajku pro Tibet 
nevyvěsí
Zastupitelé v letošním roce neod-
souhlasili zapojení statutárního
města Jablonec nad Nisou do kam-
paně Vlajka pro Tibet. 

V České republice organizuje
akci Vlajka pro Tibet občanské
sdružení Lungta, které vyzývá
města a obce k zapojení do celo-
světové kampaně. Ta má připome-
nout 56. výročí povstání Tibeťanů
proti čínské okupaci. V loňském
roce vyvěsilo 10. března tibetskou
vlajku 697 z 6 248 obcí a měst
v republice. 

Zimní údržba v Jablonci 
nad Nisou
Od začátku zimního období, tedy
od 1. 11. 2015, napadlo do konce
února 111 cm sněhu, z toho 96 cm
napadlo v letošním kalendářním
roce. Od začátku roku 2016 stála
zimní údržba v Jablonci nad Ni-
sou necelých 7 milionů korun. 

Letošní zima je typická velkými
teplotními rozdíly. Slunečné dny
s teplotou dosahující až 12 stupňů
se střídají se dešťovými a sněho-
vými srážkami. Pár dní také mrz-
lo. Nejnižší teploty zaznamenal
dispečink zimní údržby v polovi-
ně ledna, kdy noční teploty klesly
až na –11,5 stupně Celsia. 

Spotřebováno je 934 t soli a 574 t
inertních posypových materiálů.

Město pro byznys
Jablonec nad Nisou získal druhé
místo ve srovnávacím výzkumu
Město pro byznys Libereckého
kraje 2015, který pořádá týdeník
Ekonom. Pro Jablonec je to posun
o jednu příčku výše oproti roku
2014. 

Informace z jednání zastupitelstva
O půjčky z fondu na bydlení je zájem
I v roce 2016 plánuje radnice půjčky z Fondu na
zlepšení úrovně bydlení (FZÚB). Dva miliony jsou
rezervovány pro půjčky na bydlení, jeden na půjč-
ky a dotace na čistírny odpadních vod a kanalizač-
ní přípojky a 750 tisíc na opravy nemovitostí
v městské památkové zóně. 

Celkový objem peněz ve fondu je pro letošní rok
10,2 mil. Kč, přičemž zůstatek z loňského roku je 5,8
milionu a 2,1 mil. Kč se očekává z prodeje městských
nemovitostí, 2,3 mil. jsou plánované splátky půjček
a úroky. 

Loni bylo vyplaceno 1,5 mil. Kč na půjčkách na byd-
lení, které vlastníci nemovitostí využili na výměnu to-
pení, oken, zateplení fasády, opravy střech či sociální-
ho zařízení. Čerpání jedné půjčky ve výši 180 tisíc Kč
na rekonstrukci fasády s původními prvky je v soula-
du s pravidly převedeno do roku 2016. Výše úrokové
sazby pro rok 2016 je 2,1 %, z původních 2,45 % byla
snížená loni v listopadu. „V roce 2013 jsme snižovali
úrokové sazby poprvé a počet zájemců o půjčky znač-
ně vzrostl, vloni jsme tento model zopakovali,“ říká
náměstek Miloš Vele. 

S programem podpory výstavby technické infra-
struktury město započalo v roce 2013, kdy bylo vyčer-
páno 1,3 mil. Kč, o rok později téměř 1,5 mil. Kč. Po
roční přestávce Jablonec vyhlásil program na podpo-
ru výstavby domovních čistíren odpadních vod a ka-
nalizačních přípojek. „Žádosti do 1. a 2. kola je mož-
né podávat letos do konce října, alokován je 1 milion,“
informuje vedoucí odd. dotací Iveta Habadová s tím,
že schválené projekty je nutné realizovat do konce
října 2017. Více informací je na webu města, v sekci
magistrát–životní situace–finance.

Dárek k 150. výročí města
Od května do září se část radnice zahalí do lešení.
Plánovaná je obnova západní fasády a věže radni-
ce i VI. etapa opravy a repase oken. Město tak ke
svému 150. výročí dostane dárek za téměř dvanáct
milionů korun.

„Při obnově fasády se vrátíme k autentickému ma-
teriálovému a barevnému řešení té původní ze začátku
20. století. Současný nevhodný povrch včetně nesou-
držných jádrových omítek bude odstraněn a nahrazen
novou probarvenou vrstvou břízolitové škrábané
omítky,“ říká náměstek Lukáš Pleticha s tím, že před-

pokládaná cena obnovy je 7,5 mil. Kč bez DPH. Sou-
běžně proběhne VI. etapa repase oken. Za opravu 33
a výměnu 15 věžních oken by město mělo zaplatit 1,8
mil. Kč bez DPH. Dalších dva miliony připadnou na
16 tzv. amerických oken ve 2. patře západní strany
radnice. Ta jsou v havarijním stavu a nejdou otevírat,
proto město nechalo vyrobit jiný, tvarově podobný
typ. 

Jablonci přidělilo Ministerstvo kultury letos 1 435 tis.
korun z fondu na obnovu památek. O přidělení dota-
ce z alokované částky budou jablonečtí zastupitelé
rozhodovat v březnu tohoto roku.

Pět neinvestičních dotací z rozpočtu města 
Zastupitelé rozhodli poskytnout pět účelových ne-
investičních dotací z městského rozpočtu. Rozdělili
tak téměř 1,3 milionu korun. 

„Příjemci musí předložit vyúčtování nejpozději do
18. prosince 2016. Pokud dotaci nedočerpají, musí
zbylou část vrátit do 15. února 2017 na účet města,“
vysvětluje podmínky náměstek Pavel Svoboda. 

O více jak milion se podělilo pět organizací na zá-
kladě svých žádostí. Jizerská, o. p. s., získala 200 tisíc
korun na úpravu a údržbu Jizerské lyžařské magistrá-
ly v roce 2016. Částka 75 tisíc korun Centru pro zdra-
votně postižené Libereckého kraje, o. p. s., je určená na
projekt Komplexní odborné terénní a ambulantní po-
moci ohroženým rodinám s dětmi. Po sto tisíc dostaly
Muzeum skla a bižuterie na výstavní projekt Mezi-
národní trienále skla a bižuterie Jablonec 2017 a Svaz
výrobců skla a bižuterie na výstavu Křehká krása
2016. K financování celoročního provozu výstavní sí-
ně Domu J. a J. V. Schejbalových použije přidělených
820 tisíc korun Městská galerie MY.

Hazard na mimořádném zastupitelstvu
Bod jednání – Změna Přílohy č. 1 k OZV 3/2015,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a ji-
ných podobných her na území města Jablonec nad
Nisou bude projednávat mimořádné zastupitelstvo
města. 

„Vzhledem k závažnosti tématu a očekávanému zá-
jmu veřejnosti jsme se dohodli na svolání mimořád-
ného jednání v odpoledních hodinách,“ řekl primátor
Petr Beitl a dodal, že s největší pravděpodobností se
bude konat ve čtvrtek 10. března od 16 hodin.

(mh/jn)

Přípravné práce před zahájením stavby silnice I/14 – Kunratice – Jablonec nad Nisou. Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

29. 2. /pondělí/
FILMY NOMINOVANÉ NA OSCARA 2016:
17.30 /R/ BROOKLYN
17.30 /J/ ROOM
20.00 /R/ REVENANT

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
20.00 /J/ SAULŮV SYN /FK/

1. 3. /úterý/
17.00 /R/ BOHOVÉ EGYPTA (2D/D)
17.15 /J/ SÁZKA NA NEJISTOTU

Nominace na Oscara 2016
20.00 /R/ DEADPOOL
20.00 /J/ ŠÍLENÝ MAX: ZBĚSILÁ

CESTA
Nominace na Oscara 2016

2. 3. /středa/
17.15 /J/ MARŤAN

Nominace na Oscara 2016
17.30 /R/ THE BOY
20.00 /R/ IMAGINE DRAGONS:

SMOKE + MIRRORS LIVE
Záznam koncertu

20.00 /J/ iSHORTS; KRÁTKÉ FILMY
2016 

NOMINOVANÉ NA CENU OSCAR –
HRANÉ 

3. 3. /čtvrtek/
17.15 /J/ AMY /FK/

Nominace na Oscara 2016
17.30 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO

ZVÍŘAT (2D/D)
20.00 /R/ POLEDNICE
20.00 /J/ iSHORTS; KRÁTKÉ FILMY

2016 
NOMINOVANÉ NA CENU OSCAR – 
ANIMOVANÉ

4. 3. /pátek/
17.30 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO

ZVÍŘAT (2D/D)
17.30 /J/ DÁNSKÁ DÍVKA

Nominace na Oscara 2016
20.00 /R/ DEADPOOL
20.00 /J/ OSM HROZNÝCH

Nominace na Oscara 2016
22.15 /R/ POLEDNICE

5. 3. /sobota/
9.00 /J/ MY STREET FILMS

WORKSHOP
Úvodní lekce přístupná pro
věřejnost – do 11.00 hodin

13.30 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO
ZVÍŘAT (3D/D)

15.30 /J/ CHLAPEC A SVĚT
Nominace na Oscara 2016

16.15 /R/ POLEDNICE
17.30 /J/ CHŮVÁK
18.45 /R/ MANON LESCAUT – 

G. PUCCINI 
Přímý přenos z Met NY

20.00 /J/ ZKÁZA KRÁSOU /FK/

6. 3. /neděle/
13.30 /J/ TVOŘÍK
15.00 /J/ PADDINGTON /RP/
Rodinné představení za speciální
zvýhodněné vstupné!
15.00 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO

ZVÍŘAT (2D/D)
17.30 /R/ DEADPOOL
17.30 /J/ LÍDA BAAROVÁ
20.00 /R/ REVENANT

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
20.00 /J/ RODINNÝ FILM

7. 3. /pondělí/
17.30 /R/ AVE, CAESAR!
17.30 /J/ MALLORY /FK/

Nominace na Českého lva 2016
20.00 /R/ THE BOY
20.00 /J/ DOMÁCÍ PÉČE

Nominace na Českého lva 2016

8. 3. /úterý/
17.30 /R/ POLEDNICE
17.30 /J/ PADESÁTKA

Nominace na Českého lva 2016
20.00 /R/ AVE, CAESAR!
20.00 /J/ KOBRY A UŽOVKY

Nominace na Českého lva 2016

9. 3. /středa/
17.30 /R/ AVE, CAESAR!
18.00 /J/ SCHMITKE /FK/

Nominace na Českého lva 2016
20.00 /R/ POLEDNICE
20.00 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ

Nominace na Českého lva 2016

10. 3. /čtvrtek/
17.00 /R/ VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH

PRACÍ NA TÉMA FILM
GYMNÁZIA DR. ANTONA
RANDY

17.30 /R/ FILMJUKEBOX
Hlasujte na www.filmjukebox.cz 
– Vstupné dobrovolné

17.00 /J/ FESTIVAL PROTIBET 2016
Pásmo filmů – Vstupné
dobrovolné

20.30 /R/ GRIMSBY

11. 3. /pátek/
17.30 /J/ LÍDA BAAROVÁ
18.00 /R/ GRIMSBY
20.00 /R/ SÉRIE DIVERGENCE:

ALIANCE (2D/T)
20.00 /J/ RUDÝ KAPITÁN
22.30 /R/ THE BOY

12. 3. /sobota/
14.30 /R/ ROBINSON CRUSOE: NA

OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK (2D/D)
15.00 /J/ ŘACHANDA
17.00 /R/ GRIMSBY
17.30 /J/ UŽ JE TADY ZAS
19.00 /R/ NOC REKLAMOŽROUTŮ
20.00 /J/ RUDÝ KAPITÁN

13. 3. /neděle/
14.30 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO

ZVÍŘAT (2D/D)
15.00 /J/ ŘACHANDA
17.15 /R/ SÉRIE DIVERGENCE:

ALIANCE (2D/D)
17.30 /J/ DÁNSKÁ DÍVKA
20.00 /R/ GRIMSBY
20.00 /J/ SUBURRA

14. 3. /pondělí/
17.30 /R/ AVE, CAESAR!
18.00 /J/ ZKÁZA KRÁSOU /FK/
20.00 /R/ POLEDNICE
20.00 /J/ UŽ JE TADY ZAS

15. 3. /úterý/
10.00 /R/ ZKÁZA KRÁSOU

Projekce pro seniory
17.30 /R/ POLEDNICE
17.30 /J/ BROOKLYN
20.00 /R/ DEADPOOL
20.00 /J/ RODINNÝ FILM

16. 3. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO: LÍDA BAAROVÁ
17.15 /R/ SÉRIE DIVERGENCE:

ALIANCE (2D/T)
17.30 /J/ CHŮVÁK

20.00 /R/ REVENANT
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

20.00 /J/ RUDÝ KAPITÁN

17. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ KUNG FU PANDA 3 (2D/D)
17.30 /J/ TRABANTEM DO

POSLEDNÍHO DECHU /FK/
20.00 /R/ DVOJNÍCI
20.00 /J/ POKLAD /FK/

18. 3. /pátek/
17.00 /J/ MY STREET FILMS:

JABLONECKÁ RADNICE
Představení projektu v rámci
Euroregion Tour 2016

17.30 /R/ KUNG FU PANDA 3 (3D/D)
20.00 /R/ DVOJNÍCI
20.00 /J/ JiFiS UVÁDÍ…

Představení projektu v rámci
Euroregion Tour 2016

22.15 /R/ POLEDNICE

19. 3. /sobota/
14.30 /R/ KUNG FU PANDA 3 (3D/D)
15.00 /J/ ŘACHANDA
17.00 /R/ GRIMSBY
17.30 /J/ DÁNSKÁ DÍVKA
19.00 /R/ HAMLET – 

W. SHAKESPEARE
Záznam představení NT Live

20.00 /J/ TRABANTEM DO
POSLEDNÍHO DECHU /FK/

20. 3. /neděle/
15.00 /R/ KUNG FU PANDA 3 (2D/D)
15.30 /J/ BIJÁSEK: TŘI LOUPEŽNÍCI
17.30 /R/ DVOJNÍCI
17.30 /J/ TRABANTEM DO

POSLEDNÍHO DECHU /FK/
20.00 /R/ DEADPOOL
20.00 /J/ RUDÝ KAPITÁN

21. 3. /pondělí/
17.30 /R/ AVE, CAESAR!
17.30 /J/ LÍDA BAAROVÁ
20.00 /R/ REVENANT

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
20.00 /J/ SAULŮV SYN /FK/

22. 3. /úterý/
17.30 /R/ POLEDNICE
17.30 /J/ MA MA /FK/
20.00 /R/ DVOJNÍCI
20.00 /J/ SUBURRA

23. 3. /středa/
17.15 /R/ SÉRIE DIVERGENCE:

ALIANCE (2D/D)
18.00 /J/ ZKÁZA KRÁSOU /FK/
20.00 /R/ QUEEN: A NIGHT IN

BOHEMIA
Záznam koncertu

20.00 /J/ NASLEPO
Tajné dramaturgické překva-
pení – Vstupné dobrovolné

24. 3. /čtvrtek/
15.00 /R/ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ:

ČIPERNÁ JÍZDA (2D/D)
15.00 /J/ ŘACHANDA
17.30 /R/ DEADPOOL
17.30 /J/ RODINNÝ FILM
20.00 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(2D/T)

20.00 /J/ KMOTR /FK/

25. 3. /pátek/
15.00 /J/ AGENTI DEMENTI
15.30 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO

ZVÍŘAT (3D/D)
17.30 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
18.00 /R/ GRIMSBY
20.00 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(3D/D)

20.00 /J/ TRABANTEM DO
POSLEDNÍHO DECHU /FK/

23.00 /R/ ČARODĚJNICE

26. 3. /sobota/
15.00 /R/ KUNG FU PANDA 3 (3D/D)
15.00 /J/ ŘACHANDA
17.30 /R/ DVOJNÍCI
17.30 /J/ UŽ JE TADY ZAS
20.00 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(2D/D)

20.00 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
23.00 /R/ ČARODĚJNICE

27. 3. /neděle/
13.30 /R/ ROZDÁVÁME PLAKÁTY!
14.00 /R/ ZOOTROPOLIS: MĚSTO

ZVÍŘAT (2D/D)
15.00 /J/ KRÁLOVÉ HOR
16.45 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(3D/D)

17.30 /J/ TRABANTEM DO
POSLEDNÍHO DECHU /FK/

20.00 /R/ ČARODĚJNICE
20.00 /J/ MUSTANG /FK/

Nominace na Oscara 2016

28. 3. /pondělí/
14.30 /R/ KUNG FU PANDA 3 (2D/D)
15.00 /J/ ŘACHANDA
16.45 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(2D/D)

17.30 /J/ OBECNÁ ŠKOLA
20.00 /R/ ČARODĚJNICE
20.00 /J/ JÁ, OLGA HEPNAROVÁ

29. 3. /úterý/
17.30 /R/ AVE, CAESAR!
17.30 /J/ MUSTANG /FK/
20.00 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(2D/T)

20.00 /J/ RUDÝ KAPITÁN

30. 3. /středa/
15.00 /R/ LÍDA BAAROVÁ

Projekce pro seniory
17.30 /R/ DVOJNÍCI
17.30 /J/ UŽ JE TADY ZAS
20.00 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(3D/T)

20.00 /J/ iSHORTS; THRILLERY

31. 3. /čtvrtek/
16.45 /R/ BATMAN VS. SUPERMAN:

ÚSVIT SPRAVEDLNOSTI
(2D/D)

17.30 /J/ RODINKA
BELIEROVÝCH /FK/

20.00 /R/ TEORIE TYGRA
20.00 /J/ OSM A PŮL /FK/

Vysvětlivky zkratek (pokud existuje ví-
ce verzí filmu):
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
/FK/ = sleva pro členy Filmového klubu
/RP/ = každou první neděli v měsíci
můžete v kině Junior navštívit odpo-
lední rodinné představení za speciální
zvýhodněné vstupné!
Změna programu vyhrazena – sledujte
naše webové stránky 
WWW.KINAJABLONEC.CZ

MY STREET FILMS v kině Junior

18. 3. /pátek/ 17.00 a 20.00 hodin
V kině Junior se v rámci doprovodného programu veletrhu Euroregion
Tour 2016 představí unikátní filmový projekt MY STREET FILMS. Jde
o filmovou mapu, která neilustruje pouze skutečná místa, ale také je-
jich rozdílné vnímání. Více informací na www.mystreetfilms.cz. Od 20
hodin pak představí Jizerský filmový spolek JiFiS svou tvorbu pro-
střednictvím tří filmů a jednoho klipu. Součástí projekcí bude i bese-
da. Vstup na akce je volný.
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■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím
informačního a rezervačního systému
www.evstupenka.cz. Divadelní pokladna
je otevřena každý pracovní den
10.00–13.00 a 14.00–16.00 a v den
konání představení do 19.00 hodin.

10.–12. 3. /pátek–sobota/ 
TANEC SRDCEM
Regionální přehlídka dětských
a dospělých tanečních skupin
scénického tance a pohybového divadla
s možností postupu na celostátní
přehlídku. 
Taneční a pohybové studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce n. N., Městské
divadlo Jablonec n. N., Nipos Artama
Praha, statutární město Jablonec n. N.
Probíhá za finanční podpory statutár-
ního města Jablonec n. N., Minister-
stva kultury ČR a Libereckého kraje. 

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

12. 3. /sobota/ 17.00 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Přehlídka dospělých skupin. 
Vstupenka platí i na inspirativní
představení od 20.00 hodin. 

12. 3. /sobota/ 20.00 hodin
INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ
Jednotné vstupné 150 Kč. 

13. 3. /neděle/ 15.00 hodin
POPELKA
Docela velké divadlo Litvínov.
Režie: Jurij Galin. Hrají: L. Lavičková,
J. Zimová, L. Masár, P. Erlitz,
J. Galinová a další. Příběh na motivy
klasické pohádky o chudé dívce.
Hudba a texty písní – Jan Turek.
Skupina RD.

14. 3. /pondělí/ 19.00 hodin
FUK!
Divadlo pod Palmovkou. 
Režie: Petr Zelenka. Hrají:
J. Langmajer, M Hruška, O. Volejník,
Z. Kupka, L Langová a další. Současná
černá komedie o úskalích mužského
středního věku. Skupina DB.

15. 3. /úterý/ 19.00 hodin
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Agentura Fanny. 
Režie: Jakub Zindulka. Hrají:
D. Homolová, M. Badinková, D. Rous,
M. Kraus. Komedie o manželských
i přátelských vztazích. Ceny vstupenek
300, 280, 250 Kč. Představení pořádá
Nadační fond GAGO ve spolupráci
s Městským divadlem v Jablonci nad
Nisou. Výtěžek z představení bude
věnován Nadačnímu fondu GAGO. 

16.–18. 3. /středa–pátek/
RODÁCI JABLONECKA XVI. ročník

16. 3. /středa/ 19.00 hodin
JAROSLAV ŠONSKÝ (Švédsko) – housle
GESINE TIEFUHR (Německo) – klavír
České světové perly pro housle
a klavír. Koncert houslového virtuosa
českého původu žijícího od roku 1975
ve Švédsku. Jabloneckému publiku se
představí společně s vynikající klaví-
ristkou Gesine Tiefuhr. 
Skupina H – prémie.

17. 3. /čtvrtek/ 19.00 hodin
BOHEMIA BALET
Taneční konzervatoř hl. m. Prahy.
Skupina ND – prémie.

18. 3. /pátek/ 19.00 hodin
PODKRKONOŠSKÝ SYMFONICKÝ
ORCHESTR
Josef Kovačič – bas. 
Dirigent: Graziano Sanvito. 

21. 3. /pondělí/ 19.0 hodin
ZAMILOVAT SE…
Divadlo Kalich. 
Zadáno.

22. 3. /úterý/ 19.00 hodin
CHAPLIN
Městské divadlo Ml. Boleslav. 
Režie: Pavel Khek. Hrají: M. Ruml,
L. Matoušková, N. Horáková,
S. Milková, P. Mikeska, R. Teprt,
T. Rumlová a další. Směšně neveselý
a nevesele směšný příběh krále komiků.
Skupina DS.

23. 3. /středa/ 19.00 hodin
PETROLEJOVÉ LAMPY
Divadlo Petra Bezruče Ostrava. 
Režie: Martin Františák. Hrají:
S. Krupanská, L. Melnik, K. Čepek,
D. Urban a další. Divadelní adaptace
známého románu Jaroslava Havlíčka.
Skupina ND. 

29. 3. /úterý/ 19.00 hodin
HRDÝ BUDŽES
Divadlo A. Dvořáka Příbram. 
Režie: Jiří Schmiedt. Hrají:
B. Hrzánová, J. Vlčková/M. Šiková,
L. Jeník. Dramatizace úspěšné stejno-
jmenné prózy spisovatelky Ireny
Douskové.

30. 3. /středa/ 19.00 hodin
SEX PRO POKROČILÉ
Studio Dva. 
Režie: Darina Abrahámová. Hrají:
J. Krausová a K. Roden. Jak získat
návod na oživení dlouholetého
manželství? 

1. 4. /pátek/ 19.00 hodin
OPERETNÍ KONCERT
GABRIELA BEŇAČKOVÁ – soprán
JAKUB PUSTINA – tenor
MARTA VAŠKOVÁ – klavír 
Koncert pod záštitou náměstka
primátora statutárního města Jablonce
nad Nisou Pavla Svobody. 

VÝSTAVY
23. 2.–23. 3.
KONFRONTACE 2010 A 2015
Bohumír Míč – pastely.

25. 3.–20. 4.
OBRAZY
Jana Krausová – David Kraus – Dan Maha. 
Vernisáž 30. 3. od 17 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 úterý–pátek

10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, 
sobota 10.00–13.00 hodin. 

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových
do 21. 4.
JABLONECKÉ MOTIVY 
VE VÝTVARNÉ TVORBĚ DRUHÉ
POLOVINY DVACÁTÉHO STOLETÍ
Město doby nedávno minulé pohledem
Viktora Vorlíčka, Václava Pokorného,
Josefa V. Scheybala a dalších výtvar-
ných umělců. Výstavu doplňují tema-
tické školní práce současných studentů
jablonecké uměleckoprůmyslové školy.
Výstava k městskému jubileu se koná
s podporou statutárního města.

15. 3. /úterý/ 17.00 hodin
O RESTAUROVÁNÍ SKLA
– z jablonecké dílny do celého světa.
Ukázky restaurování skleněných před-
mětů pro česká i další světová muzea
ukáže jablonecká rodačka Eva
Rýdlová. Akce k městskému jubileu se
konají s podporou statutárního města
Jablonce nad Nisou.

TIC sídlící v Domě Jany a Josefa V.
Scheybalových bude mít i na velký 
pátek 25. 3. v době 9.00–17.00 hodin 
otevřeno.

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

Do 19. 3. 
MĚSTO • LIDÉ • KRAJINA
Jablonečtí malíři první poloviny dva-
cátého století. Výstava ke 150. výročí
povýšení Jablonce nad Nisou na město.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

2. 3. /středa/ 10.30 hodin, kino Junior 
KOCOUR V BOTÁCH
Představení na motivy známé fran-
couzské pohádky hraje pro děti 
od 4 let Divadlo Elf.

12. 3. /sobota/ 20.00 hodin 
21. PLES MĚSTA JABLONCE N. N.
Hraje Big Band Relax a sólisté, 
moderuje Yveta Blanarovičová. 
Více na 8. straně.

13. 3. /neděle/ 14.00 hodin 
BROĎANKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory

18. a 19. 3. /pátek/ 10.00-18.00 
/sobota/ 9.00-15.00 hodin
EUROREGION TOUR 2016
16. ročník jediného severočeského 
mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu. Více na 19. straně.

23.–25. 3. /středa–pátek/ 
9.00–18.00 hodin, Mírové náměstí 
VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI
Program ve folklórním duchu, stylový
stánkový prodej, velikonoční dílny.
Více na 6. straně.

24. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin 
KRYŠTOF: SRDCEBEAT CLUB
TOUR 2016
Vstupenky na koncert jsou již vyprodané.

30. 3. /středa/ 20.00 hodin 
LADISLAV ZIBURA: 40 DNÍ PĚŠKY
DO JERUZALÉMA
Cestovatelský stand-up, příběh omylů,
pozoruhodných setkání, šťastných i ne-
šťastných náhod, puchýřů a opruzenin,
vyprávění cynického kavárenského po-
valeče s laskavě nekorektním humorem.

VÝSTAVA
2. 3.–2. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
VÝSTAVA OD A DO Z
Společná výstava fotografií Denisy
Albaniové a Petra Zbranka. 
Vernisáž: středa 2. 3. v 17.00 hodin.

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

1. 3. /úterý/ 17.00 hodin
JAK SE NÁM VESMÍR ZVĚTŠIL
O měření vzdáleností a prvních přes-
nějších číslech, které jsme získali před
stoletím. Astronomické okénko
Martina Gembece.

3. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MLADOBOLESLAVSKO
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

7. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
RUSKÝ ROMANTISMUS 
– ČAJKOVSKIJ, BORODIN aj.
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

7. 3. /pondělí/ 9.00 hodin
POHÁDKY PRO DÁŠENKU
Divadelní představení na motivy knihy
K. Čapka v rámci kampaně Daruj
knihu. Akce zadána pro děti ze
základních škol.

8. 3. /úterý/ 14.00 hodin
EVROPSKÉ NÁRODNÍ PARKY
Pravidelné promítání.

8. 3. /úterý/ 16.30 hodin
VÁCLAV HAVEL TADY A TEĎ
Setkání s Michaelem Žantovským,
diplomatem, překladatelem, publicis-
tou, spisovatelem, politikem a ředite-
lem Knihovny Václava Havla.

14. 3. /pondělí/ 9.00 hodin
OBLUDKY A STRAŠIDLÁCI
Autorské čtení spisovatelky Jindřišky
Kratschmarové v rámci kampaně
Daruj knihu. Akce zadána pro děti ze
základních škol.

15. 3. /úterý/ 17.00 hodin
PÍSMÁK JOSEF DLASK A JEHO SVĚT
Alžběta Kulíšková, pracovnice Muzea
Českého ráje v Turnově, vám představí
první kompletní edici známé Dlaskovy
kroniky, která vyšla na konci roku 2015. 

17. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
DOMOVE, TY LESE V LESÍCH…
Přednáška Jitky Noskové a Zbyňka
Dudy o životních osudech jablonec-
kých německy píšících autorů konce
19. století a první poloviny 20. století,
doplněná čtením ukázek překladů je-
jich tvorby.

Rodáci pošestnácté zpět doma

16.–18. 3. /středa–pátek/ Městské divadlo
Šestnáctý ročník festivalu Rodáci Jablonecka bude k vidění v Městs-
kém divadle Jablonec nad Nisou. Tentokrát se zde představí houslový
virtuos Jaroslav Šonský, rodák z Lomnice nad Popelkou, Bohemia Balet,
soubor Taneční konzervatoře hlavního města Prahy a Podkrkonošský
symfonický orchestr s Josefem Kovačičem.
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22. 3. /úterý/ 14.00 hodin
HRADY A ZÁMKY JIŽNÍCH ČECH
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

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

DALŠÍ AKCE K BŘEZNU, 
MĚSÍCI ČTENÁŘŮ
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
JAK SE VYZNÁŠ V ODDĚLENÍ
MLÁDEŽE
Každou středu a pátek malé testování
čtenářů.
JAK VZNIKÁ KNIHA
15. 3. beseda pro žáky čtvrté třídy. 
/zadáno/ 
PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 
16. a 23. března pro žáky třetích tříd.
/zadáno/
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
PO STOPÁCH KARLA IV.
Vědomostní kvíz o hodnotné knihy
Ludmily Vaňkové.
KAREL IV. V KNIHÁCH
Tematická výstavka knih a představení
životních osudů otce vlasti.
PRVOREGISTRACE ZDARMA
Každou středu v měsíci bezplatná půl-
roční registrace pro nové čtenáře 
v hlavní budově a pobočkách 
v den jejich otevření.
KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih i časopisů za
pouhou jednu korunu.
ZA PRŮKAZKU DÁREK
Drobný dárek pro každého nově zare-
gistrovaného čtenáře.
STUDOVNA A ČÍTÁRNA
REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJE NOVĚ
V ČÍTÁRNĚ
VÝSTAVKA Z REGIONÁLNÍHO
FONDU K 150. VÝROČÍ MĚSTA
JABLONCE N. N.

Připravujeme:
1. 4. /pátek/ 18.30–22.00 hodin
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA ANEB 
VEČER S ANDERSENEM 2016
Zábavný večer pro celou rodinu se
soutěžemi a prvoregistracemi zdarma.
Vstup pro děti do 12 let pouze v dopro-
vodu rodičů.

Pokračujeme v luštitelských
soutěžích a hrách
O ZLATOU MAKOVICI, ZNÁTE-
VÍTE-TUŠÍTE, LOVCI PEREL 2016

NOVÉ VÝSTAVY
FOTOGRAFIE Z DĚTSKÉHO 
FOTOKLUBU VIKÝŘ.
Výstava umístěna v prostoru schodiště.

ZTICHLÝ ZPĚV LESA…
Výstava věnovaná německy píšícím
literátům konce 19. století a první
poloviny 20. století, jejichž životní
osudy i tvorba jsou úzce spjaty
s Jabloncem nad Nisou.

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

10. 3. /čtvrtek/ 17.00–19.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Tvořivá dílnička pro malé i velké zá-
jemce s velikonoční tématikou: vytvo-
říme si dekorace do oken, květináčů,
na stůl a jarní věnce, cena 50 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

12. 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
Jablonec nad Nisou, děti mají vstup
zdarma, dospělí zaplatí pouhých 40 Kč,
informace P. Dostál.

12. 3. /sobota/ 15.00–18.00 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE NEJEN
PRO HANDICAPOVANÉ
Hudební a taneční odpoledne nejen
pro handicapované, cena 20 Kč, 
informace I. Literová.

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

20. 3. /neděle/ 14.00–17.00 hodin
PUTOVÁNÍ ZA VELIKONOČNÍM
ZAJÍČKEM
Akce pro celou rodinu, zábavné odpo-
ledne ve Vikýři, informace M. Šípková.

23. 3. /středa/ 16.00 hodin
VELIKONOČNÍ TRHY 
– MALÁ NISANKA
Vystoupení Malé Nisanky IA, I, II, III, IV
na Mírovém náměstí, informace 
A. Francová.

2. 4. /sobota/ 19.00 hodin
PLES NEPLES
Již tradiční akce Vikýře v Chronosu,
předprodej vstupenek od 15. 2. v DDM
Vikýř, cena 170 Kč, informace pracov-
níci Vikýře.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
24. 3. /čtvrtek/ 7.30–16.00 hodin,
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINOVÝ
DEN VE VIKÝŘI
Všeobecná nabídka pro děti školou
povinné, cena 300 Kč, přihlášky 
do 21. 3., S. Příhonská.

24. 3. /čtvrtek/ 8.00–15.00 hodin
HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Další etapa hudebního soustředění, na
kterém tvoříme společný komponovaný
program pro vystoupení, cena 150 Kč,
přihlášky do 21. 3., S. Příhonská.

25. 3. /pátek/ 8.00–15.00 hodin
VELIKONOČNÍ KOUZELNICKÝ
KURZ S ALEXEM
Další ze série kurzů pro malé i velké
kouzelníky, pro zájemce již trochu
znalé a úplné začátečníky, cena 300 Kč,
přihlášky do 21. 3., S. Příhonská.

OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE
4. 3. /pátek/ 
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 
KATEGORIE D
Okresní kolo olympiády pro žáky 
8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií. Prezence 
8.00–8.30 hodin. Koná se v ZŠ Pasířská.

14.–15. 3. /pondělí–úterý/
SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ

Okresní kolo pro kategorie dle zasla-
ných propozic, koná se v ZŠ Rýnovice,
od 8.00 hodin prezence, od 8.15 hodin
vlastní soutěž.

19. 3. /sobota/
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.

22. 3. /úterý/
PYTHAGORIÁDA
Od 9.00 hodin prezence, od 9.15 hodin
vlastní soutěž, okresní kolo soutěže
pro přihlášené žáky 5. ročníků ZŠ,
koná se v Gymnáziu Dr. Randy.

23. 3. /středa/
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 
KATEGORIE E, F
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Prezence
účastníků 8.00–8.15 hodin, koná se
v ZŠ Mozartova.

Informace a přihlášky ke všem olym-
piádám a soutěžím podá: S. Příhonská.

■ 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 8. 5.
OKOUZLENI PERLIČKAMI
Sbírka Bertranda Frieda. Perličkové
kuriozity, originální módní doplňky
a interiérové vybavení ze soukromé
sbírky francouzského sběratele
Bertranda Frieda (ve spolupráci se
společností Preciosa – ORNELA).

do 24. 4.
BAREVNÉ VÁNOCE
Vánoční ozdoby z exkluzivní muzejní
kolekce s doprovodným samoobsluž-
ným programem, který návštěvníky se-
známí s rozličnými tvary vánočních
ozdob.

MUZEJNÍ PROGRAMY
10. 3. /čtvrtek/ atelier muzea
DOBA KARLA IV.
16.30 hodin: významná výročí roku
2016 ve správních dějinách Jablonce
nad Nisou, přednáška J. Kašpara,
ředitele Státního okresního archivu
Jablonec n. N.
18.00 hodin: Výtvarná díla z doby

Karla IV. v katedrále sv. Víta v Praze,
přednáška M. Nečáskové, ak. mal.
a restaurátorky.

19. 3. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
atelier muzea
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Výroba originální vinuté perle a vlast-
ního šperku pod vedením zkušené lek-
torky. Nutná registrace předem.

27. 3. /neděle/ 10.00–16.00 hodin
vestibul muzea
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ 
Zdobení skleněného velikonočního va-
jíčka perličkovou dekorací – tvůrčí díl-
na k výstavě Okouzleni perličkami

31. 3. /čtvrtek/ 16.00 hodin
atelier muzea
(NEJEN) PERLIČKOVÉ KABELKY
Z KRUŠNÝCH HOR
Přednáška. Německá badatelka a sbě-
ratelka perličkových předmětů Bettina
Levin představí výsledky svého bádání
na fotografiích a v krátkém filmu.
Přednáška bude tlumočena do češtiny.

CELOROČNÍ PROGRAM
NAJDĚTE SKLO Z DOBY KARLA IV.
Hledejte repliky skleněných pohárů
a číší z doby Karla IV. ukryté ve stálých
expozicích bižuterie a skla. Správně
vyplněný soutěžní lístek postoupí do
slosování o hodnotnou cenu.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

do 18. 3
PLÍVA – LHOTSKÝ

29. 3.–26. 4. 
TEXTILNÍ GRAFIKA
Bohdan Mrázek – tapiserie. 
Vernisáž 29. 3. v 17.00 hodin.

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

3. 3. /čtvrtek/ 18.00 hodin
KLAVÍRNÍ RECITÁL 
A. SUCHÁNKOVÉ 
Koncertní sál ZUŠ.

9. 3. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

21. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

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

7., 14., 21. a 28. 3. /pondělí/ 19.00 hodin
SALSA TANČÍRNA S OPEN CLASS
Latino tančírna vč. výuky základů tan-
ců salsa a bachata pod vedením
Martina Rejmana.

8. a 22. 3. /úterý/ 18.30 hodin
KVÍZ NA RAMPĚ
Poskládejte 2–8členný tým a otestujte
své znalosti! 

1. 3. /úterý/ 19.30 hodin
KAM BYCH TAK BĚŽELA
Hovory a promítání s Ivanou Pilařovou,
účastnicí extrémních maratonů od 
–40 °C do +40 °C téměř po celém světě. 

4. 3. /pátek/ 20.00 hodin
HENTAI CORPORATION 
A DEBUSTROL
Thrashoví klasici Debustrol a žánrově
nezařaditelní HC na společném Bodám tě
a ty řveš jak tour 2016 oslaví kulatá výročí.

Zdobení skleněných vajíček

27. 3. /neděle/ 10.00–16.00 hodin – Muzeum skla a bižuterie
Hledáte vhodný program na Velikonoční neděli 27. března 2016? Pak
neváhejte a zavítejte do Muzea skla a bižuterie, které pro vás připravi-
lo originální tvůrčí dílnu. Pod vedením zkušené lektorky Věry Černé si
můžete vytvořit netradičně pojatou velikonoční dekoraci – skleněné
velikonoční vajíčko obšité drobnými perličkami.
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5. 3. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2016 – IX. ročník
II. kolo festivalu za účasti kapel BB69,
Stick n’OFF a Křížaly. 

9. 3. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Téma: Fotíme noční město. 
Vede Z. Cincibus z Fotoklubu Balvan. 

10. 3. /čtvrtek/ 19.30 hodin
VLAJKA PRO TIBET
Ke Dni Tibetu. Jana Kopecká o putování
dvou žen nepopsanou pašeráckou ces-
tou z Tibetu průsmykem Nangpa La. 

11. 3. /pátek/ 20.00 hodin
THE ORIGINAL 50’S PARTY
Rokenrol párty ve stylu 50. let s bezva ka-
pelou The Slapdash. Stylový ohoz se cení.

13. 3. /neděle/ 17.00 hodin
O SLEPIČCE KROPENATÉ
Pohádku pro děti od 3 let zahraje lout-
kářský soubor Na Židli Turnov.

15. 3. /úterý/ 19.30 hodin
NA STOJÁKA LIVE
Vystoupí Lukáš Pavlásek, Karel Hynek
a Petr Vydra. 

16. 3. /středa/ 19.30 hodin
NA MOTORKÁCH DO MOLDÁVIE
Film party jabloneckých motorkářů
o 3 198 km dlouhé cestě do Moldávie.
Uvádí Petr Zikl a spol. 

19. 3. /sobota/ 20.00 hodin
MŇÁGA A ŽĎORP
Koncert kapely z Valmezu. 

23. 3. /středa/ 19.30 hodin
KRÁLOVSTVÍ TONGA
Panenskou přírodu a život obyvatel
ostrůvků v Tichém oceánu přiblíží
geograf Jiří Faflák.

24. 3. /čtvrtek/ 21.00 hodin
DJ IGOREK A RAMPA NAZELENO
Nadupaná nadílka nejlepší párty muziky. 

25. 3. /pátek/ 20.00 hodin
SHARON LEWIS A GROOVE JANA
KOŘÍNKA 
Skvělá černošská blues-soulová
zpěvačka s výbornými muzikanty.

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

29. 3. /úterý/ 19.00 hodin
JAN BURIAN
Pořad písní a vyprávění známého
písničkáře.

31. 3. /čtvrtek/ 19.30 hodin
TO NEJLEPŠÍ Z MÉHO LEZENÍ 
Petr Bobuláč Čermák promítá film
a povídá o horo a skálolezení
v Americe, Francii, Sasku, Skaláku
v letech 1982–91. 

2. 4. /sobota/ 20.00 hodin
LANUGO
Pop, rock, electro, jazz a soul. Šest
špičkových mladých hudebníků
a dynamický vokál Markéty Foukalové. 

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

BĚŽNÝ PROVOZ
/pondělí–pátek/ 9.00–12.00 hodin
Pobyt v centru je 40 Kč za dospělou
osobu, dítě zdarma. Dopoledne probíhá
program pro nejmenší – pásmo písni-
ček, říkadel a tanečků. Stálý program
na webu centra, rezervace na akce
nutné. Odpolední kroužky najdete na
našich webových stránkách.

HRAVÉ ODPOLEDNE V JABLÍČKU
Probíhá každý první a třetí pátek v měsíci
a každý druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci.

1. 3. /úterý/ 16.30 hodin
NÁVRAT DO PRÁCE
Životopis, motivační dopis po rodičov-
ské může být atraktivní. Vytipujeme
pro každého vhodná pracovní místa. 

3. 3. /čtvrtek/ 10.00 hodin
POHLED SVÉMU STRACHU DO 
TVÁŘE, ANEB BOJÍTE SE O SVÉ DĚTI?
Kdy je to náš pomocník a kdy je zlý
pán? Beseda.

4. 3. /pátek/ 18.00 hodin
ŽENSKÉ KRUHY
Ženským kruhem nás provede psycho-
ložka Lucie Šmahelová .

8. 3. /úterý/ 16.30 hodin
NÁVRAT DO PRÁCE
Inzeráty a příprava na pohovor. Každý
životopis má 20 vteřin pozornosti per-
sonalisty, aby vám zajistil pozvání na
pohovor. Naučíte se rozumět inzerá-
tům, vyhledávat takové, které odpoví-
dají vašim znalostem a dovednostem.

9. 3. /středa/ a 29. 3. /úterý/ 10.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA 
A VZTAHOVÝ PORADCE V JABLÍČKU
Máte problémy a nevíte si rady? Do
poradny se vám nechce jít? Přijďte se
poradit k nám. Individuální poraden-
ství zdarma.

10. 3. /čtvrtek/ 10.00 hodin
NETRADIČNÍ VELIKONOČNÍ 
PEČENÍ
Jarní workshop plný velikonoční zába-
vy a sladkých překvapení je tu.

10. 3. a 24. 3. /čtvrtek/ 15.00 hodin
DÍLNIČKY S KÁŤOU PRO MALÉ
I VELKÉ
Věková kategorie 2–99 let, mladší děti
s doprovodem. Pro bližší informace
605 733 540.

11. 3. /pátek/ 17.00 hodin
VNITŘNÍ MOTIVACE 
Co je vnitřní motivace a jak ji můžeme
posilovat nebo ohrožovat? Besedu, kde
se společně zamyslíme nad tím, jak
s motivací naší i našich dětí co nejlépe
pracovat. 

15. 3. /úterý/ 16.30 hodin
NÁVRAT DO PRÁCE
Na co všechno se mě můžou ptát na
pohovoru? Podělíme se o zkušenosti
z výběrových řízení. Dozvíte se také
o jiných formách výběru zaměstnanců. 

17. 3. /čtvrtek/ 10.00 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? Informace se dozvíte
od vedoucí odd. školství – Zdeňky
Květové.

22. 3. /úterý/ 16.30 hodin
NÁVRAT DO PRÁCE
Podnikání ano či ne? Máte dobrý
nápad a chtěla byste začít podnikat?
Přijďte diskutovat o výhodách i nevý-
hodách podnikání. 

24. 3. /čtvrtek/ 10.00 hodin 
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Zábavné dopoledne pro děti od 1,5 do
6 let. Dopoledne plné tancování, zpívá-
ní, tvoření a zábavy. Přijde i opravdový
velikonoční zajíček!

■ Český červený kříž
ul. E. Floriánové (spolkový dům)
www.cck-jablonec.cz

2. 3. /středa/ 16.00 hodin
OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ KRVE II
Oceňování zlatými a stříbrnými me-
dailemi pro pozvané dárce s rodinami.
Předání medailí z rukou významných
osobností regionu.

17. 3. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
4 HODINY PRO ŽIVOT + Kurz PP
pro uchazeče o ŘP
Kurz věnovaný život ohrožujícím sta-
vům a následně život zachraňujícím
úkonům, aneb co dělat než dorazí sa-
nitka. Pro uchazeče o ŘP doplněné
znalostí autolékárničky a specifických
situací první pomoci při nehodách. Pro
veřejnost. 

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

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

JABLEČNÉ MĚSTO
bulvárně naučná osvěta do hlubin jab-
lečné duše vytvořená ve spolupráci
s uživateli facebookové stránky
Jablečné město. Celoroční výstava
fotografií v Cafe Galerie FR.

do 5. 3. /sobota/ 
JABLONEČTÍ ZMIZELÍ SOUSEDÉ
Z RÝNOVIC 
Výstava ZŠ Rýnovice, která pod záštitou
Židovského muzea v Praze pátrala po
někdejších žácích školy židovského pů-

vodu. Cílem bylo najít lidi, kteří během
2. světové války zmizeli beze stopy. 

9. 3. /středa/ 17.00 hodin
VEČER S NĚMECKÝM FILMEM
koprodukční historické drama
Hanussen (německy s anglickými ti-
tulky) nebo GOYA (německy s českými
titulky). Jeden z titulů si budou moci
diváci vybrat ve facebookovém hlaso-
vání. Setkání česko-německého kruhu
přátel německé kultury.

15. 3.–18. 3. /úterý–pátek/
TÝDEN VELIKONOČNÍCH
PŘEKVAPENÍ
Výtvarná dílna, velikonoční zvyky
a minitrh. 

30. 3. /středa/ 18.00 hodin
HOVORY, OVŠEM 
Autorská poezie, próza a hudba. Večer
s Milan Brožem a jeho hosty.

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

9. 3. /středa/ 19.00 hodin
POVÍDÁNÍ O SÝRECH A VÍNECH.
Tentokrát s francouzským
sommelierem Gaelem.

23. 3. /středa/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ
Mimo výseč Francie – Dánsko.

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

22. 3. /úterý/ 18.00 hodin
JAK JSME SE STALI KOLONIÍ
Beseda s autorkou Ilonou Švihlíkovou

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

10. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
SETKÁNÍ S MÓDOU – MÓDNÍ
TRENDY JARO / LÉTO 2016 
Přednášku s fotografiemi připravila
špičková designerka bižuterie Iva
Mastníková. Druhou část zajistí jedna
z nejlepších libereckých floristek Eliška
Liepoldová. Téma aranžování květin
s praktickými ukázkami, vstupné 50 Kč.

18.–20. 3. /pátek–neděle/11.00–18.00 hodin
VELIKONOCE V PALACE PLUS
Akce pro veřejnost s mnoha dílnička-
mi, předváděním výroby a zábavou,
podrobnosti na webu.

25. 3. /pátek/ 16.00 hodin
WORKSHOP
Designerka Iva Mastníková si připravila
výrobu WRAP náramků, aneb Bez čeho
si nedokážeme představit jaro/léto
2016, cena 300 Kč včetně materiálu.
Přihlášky předem.

■ Galerie Kaplička
www.placjablonec.cz – Výstavy si lze
prohlížet prosklenými dveřmi.

3. 3.–10. 4.
OIPOOIK: MARIE NÁMĚSÍČNÁ 
Hybné síly jižní tvárnosti (instalace).
Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek
3. 3. od 18.30 hodin. 

■ ZŠ Mozartova
19. 3. /sobota/ 8.00–12.00 hodin
MŠENSKÝ BAZÁREK
Nákup a prodej dětského sezónního
oblečení a sportovních potřeb ve škol-
ní jídelně ZŠ Mozartova. Rezervace
stolu do 17. 3. na mob. 720 247 167,
nebo na e-mail: lea.sirova@seznam.cz.

Sharon Lewis a Groove Jana Kořínka

25. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Oheň z Texasu je zpátky. Po roce a půl se do Klubu Na Rampě vrací
černošská blues soulová zpěvačka z Chicaga Sharon Lewis s klávesis-
tou Janem Kořínkem a jeho kapelou Groove, složenou ze špičkových
hudebníků – kytaristy Jiřího Maršíčka a bubeníka Tomáše Vokurky.
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Stadion Střelnice
Atletická hala
www.atletikajbc.cz

5. 3. /sobota/ 14.00–20.00 hodin
JABLONEC INDOOR GALA 2016
Mezinárodní atletický mítink zařazený
do Evropských halových Permit
mítinků za účasti nejlepších atletů
světa a Evropy, kteří budou startovat
na Halovém mistrovství světa
v Portlandu. 
18.00 hodin: národní program: muži –
60 m, 60 m př., koule, + finále na 50
prvňáčků, ženy – 60 m, 60 m př., dálka
+ finále na 50 m prvňaček. 19.30 ho-
din: hlavní discipliny mítinku: Muži –
60 m, 60 př., dálka, tyč, koule, ženy –
60 m, 60 m př.

12. 3. /sobota/ 10.00–17.00 hodin
VELIKONOČNÍ HALA ŽACTVA
Největší přehlídka atletických nadějí
z celé republiky

19. 3. /sobota/ 8.00–19.00 hodin
DĚTSKÁ JABLONECKÁ HALA
Závody v požárním sportu.

20. 3. /neděle/ 8.00–16.00 hodin
DĚTSKÁ JABLONECKÁ HALA
Závody v požárním sportu.

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

11. 3. /pátek/ 17.30 hodin
FK JABLONEC – FC BANÍK OSTRAVA
SYNOT liga.

16. 3. /středa/ 17.00 hodin
FK JABLONEC – FK DUKLA
PRAHA
Odveta čtvrtfinále MOL Cupu:

Městská hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviš-
tě. O případných změnách zápasů a ji-
ných akcích rozhoduje pořadatel.
Podrobné informace na webu.
www.sportjablonec.cz

FUTSALL
11. 3. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– HERD HRADIŠTĚ
II. liga západ, centrkurt.

25. 3. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– TŘEBENICE
II. liga západ, centrkurt.

JUDO
12. a 13. 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
26. 3. /sobota/ 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.

STOLNÍ TENIS
18.–20. 3. /pátek–neděle/ 8.30 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
JEDNOTLIVCŮ DOSPĚLÝCH 
VE STOLNÍM TENISU
Třídenní klání, celá hala.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu

5. 3. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC 
– TJ SOKOL TESLA STRÁŽ NAD
NISOU
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

5. 3. /sobota/ 9.00 hodin
KP MLADŠÍCH ŽÁKŮ
TJ Bižuterie Jablonec oddíl volejbalu
pořádá zápasy KP mladších žákyň.
Kurty č. 2 a 3.

5. 3. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
BIŽUTERIE A – VK PRASYL 
MLADÁ BOLESLAV
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

5. 3. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC
– ERVĚNICE.
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

6. 3. /neděle/ 9.00 a 13.00 hodin
BAREVNÝ MINIVOLEJBAL
TJ Bižuterie Jablonec oddíl volejbalu
pořádá krajské kolo. 

27. 3. /neděle/ 9.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC
– TJ KAUČUK KRALUPY N. V..
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

6. 3. /sobota/ 13.30 hodin
FK JABLONEC 
– FK MLADÁ BOLESLAV
Juniorská liga, UMT Mšeno

12. 3. /sobota/ 11.00 hodin
FK JABLONEC – FC HRADEC
KRÁLOVÉ
1. dorostenecká liga U19

20. 3. /sobota/ 14.30 hodin
FK JABLONEC – FC VIKTORIE
PLZEŇ
Juniorská liga, UMT Mšeno

12. 3. /sobota/ 14.00 hodin
FK JABLONEC – 1. FC SLOVÁCKO
1. dorostenecká liga U19

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz

23. 3. /středa/ 16.00 hodin
BIATLONOVÁ EXHIBICE
a MČR MŮŽŮ A ŽEN V BIATLONU
Pořádá SKP Kornspitz Jablonec.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

5. 3. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC VRCHLABÍ
II. liga muži, 2. zápas play off.

9. 3. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC VRCHLABÍ
II. liga muži, případný 4. zápas play off.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin
Bruslení na začátku roku
Dopoledne 8.00–13.00 hodin.

V dopoledních hodinách je městský
zimní stadion zdarma k dispozici ško-
lám a školkám zřizovaným jablone-
ckým magistrátem. Školy využívají le-
dovou plochu v rámci hodin TV, nebo
zde probíhají kurzy bruslení pro ZŠ
pod vedením lektorky Petry Marat.
Odpoledne 13.00–15.00 hodin.
V odpoledních hodinách pořádá DDM
Vikýř a Petra Marat pro školní družiny
a školní kroužky kurzy základů brus-
lení – Veselá bruslička. Více na
www.veselabruslicka.cz.

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

Zveme zájemce na pravidelné cvičební
hodiny:
Pravidelné cvičební hodiny: /volná
místa/ Pro nejmenší od 15 měsíců.
Úterý a pátek 9.30–11.00 hodin
Herna SOKOLÍK
Rodiče s dětmi od 2 let
Úterý 9.30–10.30 hodin
Čtvrtek 15.30–16.30 hodin
Předškoláci a mladší školáci /4–7 let/
Čtvrtek 16.30–17.30 hodin
Ženy kondiční cvičení
Úterý 17.30–18.30 hodin
Čtvrtek 17.30–18.30 hodin
FREESTYLE bruslení slalom
Neděle 16.30–18.30 hodin
Info: www.fskjablonec.cz

3., 10. a 17. 3. /čtvrtek/ 16.30–17.30 hodin
SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY,
CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY
Přirozená cvičení, obratnost a hry pro
předškoláky od 3 let

24. 3. /čtvrtek/ 16.00–17.00 hodin
SE ZAJÍČKEM HOP A SKOK
Velikonoční cvičení pro nejmenší

H.E.A.T. PROGRAM 
& POWER
PLATE studio
Mírové nám 15, 1. patro, tel.: 605 958 177,
e-mail info@heat-jablonec.cz,
www.heat-jablonec.cz.
Aerobní cvičení s vysokým
energetickým výdejem (60 minut).
Spálíte až 800 kilokalorií za hodinu.
Zhubněte a zlepšete svou kondici.
pondělí 16.00 a 18.00 hodin
úterý 15.00, 18.00 a 19.00 hodin
středa 16.00, 18.00 a 19.00 hodin
čtvrtek 15.00, 16.30, 18.00 a 19.00 hodin
pátek 15.00 a 18.00 hodin
sobota 10.00 hodin
neděle 18.30 hodin

Nabídka sportovních pořadů

Psychicky nemocným klientům pomáhá Fokus Liberec
Už 23 let je Fokus Liberec registrova-
ným poskytovatelem sociální služby
určené těžce duševně nemocným.
Téměř 10 let pracuje také na Jablo-
necku, kde jsou jeho hlavní náplní
zejména terénní služby spojené se za-
jištěním bydlení. Onemocnění klientů
se řadí do oblasti psychóz – schizof-
renie, bipolární poruchy, schizo-
afektivní poruchy apod.

„V Jablonci máme pronajatý městský
byt se třemi jednolůžkovými pokoji,
v nichž jsou ubytováni ti, kdo se nemají
kam vrátit z léčeben. V nich mají in-
tenzivní terénní podporu podle vlast-
ních potřeb,“ vysvětluje Růžena Berg-
manová, sociální pracovnice Fokusu
Liberec. Podnájemní smlouva se uzaví-
rá vždy na 1–2 roky, během kterých
všichni společně hledají další možnos-
ti bydlení podle schopností, zdravotní-

ho stavu a finančního zajištění kon-
krétního člověka. Někteří pak odcháze-
jí do nájemních bytů, jiní do chráněné-
ho bydlení Fokusu v Liberci, jež se
před rokem přestěhovalo do nově zre-
konstruovaného objektu. 

Pomoc s všedním životem
Pracovníci Fokusu dochází za uživateli
služeb také domů: „Podporujeme je,
aby si udrželi vlastní samostatné byd-
lení, zvládli partnerské a rodinné vzta-
hy. Pomáháme s každodenním obstará-
váním domácnosti, s hospodařením
s penězi, při jednání na úřadech, řeší-
me dluhy i jejich splácení. Hledáme
odborné lékaře, dohadujeme případné
hospitalizace, navštěvujeme klienty
v léčebnách, na psychiatrických oddě-
leních, hovoříme s ošetřujícími lékaři,
sjednáváme propustky i konečné pro-
puštění. V rámci podpory celých rodin

několikrát v roce pořádáme edukace
o psychických onemocněních, jejich
léčbě a prognózách,“ popisuje rozsah
činnosti Bergmanová.

Rehabilitace prací
Součástí práce Fokusu je i pracovní re-
habilitace uživatelů. „Klienty zaměst-
náváme v kavárně Floriánka v jablo-
neckém spolkovém domě a v Liberci
zacvičujeme na chráněné místo v ře-
meslné dílně zedníky, instalatéry, tru-
hláře či natěrače,“ konstatuje sociální
pracovnice.

Artedílna a kreativní ateliér v Euro-
centru vyplňují zase volný čas. „Nabí-
zíme a pomáháme uživatelům najít
smysluplnou rukodělnou činnost, kte-
ré se mohou do budoucna věnovat, či
návštěvy muzeí, výstav, galerií, jež po-
máhají se začleněním do společnosti.
Během programu uživatel pracuje

s asistentkou na svém sebepoznání,
zlepšení mezilidských vztahů, zlepšení
schopnosti soustředění a paměti,“ při-
pomíná Růžena Bergmanová.

Na Liberecku, Jablonecku a Česko-
lipsku Fokus prostřednictvím sociálně
aktivizační služby vyhledává zájemce
o pomoc v terénu a ve zdravotnických
zařízeních, spolupracuje s lékaři i s ji-
nými poskytovateli služeb. (rb)

Foto archiv Fokus Liberec

Foto archiv Judo club 
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■ Z knihovny 
Miloslava Knappová: Jak se
bude Vaše dítě jmenovat?
Autorka je přední českou odborni-
cí na výzkum osobních jmen.
„Publikace nakladatelství Acade-
mia je často vyhledávaným titu-
lem v naší studovně, neboť v ní
čtenář najde rozšířený slovník zá-
kladních, pravopisně a tvaroslov-
ně kodifikovaných jmen,“ říká
Zbyněk Duda, ředitel Městské
knihovny Jablonec nad Nisou.
Začíst se či si knihou jen prolisto-
vat lze každý všední den ve studo-
vně v přízemí knihovny od osmé
do osmnácté hodiny.

Kdy jste objevila folklor?
V dětství. Rodiče působili ve folklorním souboru
Furiant v Chlumci nad Cidlinou. Chodila jsem do dět-
ského souboru, který vedla maminka. Folklor mě pro-
vázel i na studiích na FTVS, kde jsme měli povinné
semináře lidového tance. Byla jsem ve stálém kontak-
tu s lidovými tradicemi a písněmi.

Kdy jste začala tančit v Nisance?
Když jsem s manželem přišla do Jablonce. Přihlásila
jsem se do Nisanky, tehdy ji vedly Marta Nováková
a Jiřina Koutová, po nich vedení převzala Dana Malá.
V té době jsem začala tvořit první choreografie, ve kte-
rých jsem využila předchozích zkušeností. Tvořit cho-
reografie pro Nisanku bylo dalším logickým vyústě-
ním mého života pedagožky a folkloristky. Tančila
jsem a tvořila pásma i poté, co Nisanku vedl Jiří
Franc, rok jsem vynechala a pokračuji i nyní, kdy ji
vede Jana Hamplová.

Které soubory v Nisance nyní připravujete?
V DDM Vikýř funguje Malá Nisanka pod vedením
Aleny Francové, kde vedu dvě skupiny dětí. Podílím se
také na činnosti tzv. přípravky a dělám choreografie
pro velkou Nisanku.

Od roku 1980 prošlo souborem velké množství dě-
tí, migrace je velká, nemrzí vás to?
Každý v životě hledá svoji cestu, někteří odcházejí, ji-
ní se v pozdějším věku vracejí. Pro mě je důležité, že
dáme dětem základy. Zprostředkujeme jim základní
pohybové prvky v lidových tancích, seznámíme je
s tradicemi a lidovými zvyky. To, že si to odtancují,
jim dá víc, než když se o tom jen povídá. Věřím, že
všichni, kteří byť jen chvilku chodili do Nisanky, ma-
jí kladný vztah k folkloru. Z něho, pokud pronikne do
srdce, mohou čerpat sílu.

Vytvořila jste řadu choreografií, dokonce máte i me-
zinárodní ocenění na festivalu v Itálii, jak tvoříte?
Někdy je to velmi těžké, někdy snadné. Záleží, co chci
tancem sdělit. Například, když jsme dělali řemeslnic-
ký tanec – pásmo o kamenících, byla jsem se podívat
v lomu, kde se těžila břidlice. Své poznatky jsem pře-
nesla do tanečního ztvárnění. Další inspiraci beru
z tradičních lidových a církevních obřadů. Folklor je
součást církevní tvorby a součást pohanských zvyků.

To je patrné zejména na Velikonoce. Což je na jednu
stranu smutný církevní svátek, ale když přidáte lido-
vé zvyky vynášení smrtky, čistění studánek, králov-
ničky, přinášení léta, dochází ke vzájemnému propo-
jení. Nápady přichází celoročně, někdy ze samotných
písní. Většinou se snažím dohledat, proč vznikly, proč
je lidé zpívali a snažím se je dotvořit do taneční podo-
by. Ne vždy jsou přímo dané kroky, někde je jen popis
základního kroku. Vše se snažím poskládat tak, aby to
bylo divácky přitažlivé. Každý tanec a píseň lidem
něco přinášely. Na rozdíl od klidné východočeské kra-
jiny je zde drsnější kraj. Je to vidět i na některých pís-
ních. Nikdo se s nikým nepáře, žádná romantika, vě-
ci se pojmenovávají přímo. Chvíli mi trvalo, než jsem
si na to zvykla. Například jedna vánoční koleda začí-
ná: Bodejž se zbrunčila bába, přál bych jí, by snědla
hada. Ona mě prala, pěstí mně dala, ta bába šmatlavá,

patlavá, kulhavá, ta stará bába. To je koleda – fascinu-
jící a drsná. Ale popravdě i v tomto kraji najdete mno-
ho lyrických písní.

Z čeho máte u svých choreografií radost?
Jsem velmi ráda, když to sedne tanečníkům a kapele.
Pak se radost z tance a hudby přenáší i na diváky.
U dětí mám ráda ten pocit, že si vlastně tancem hrají
a z toho plyne jejich vnímání světa.

Jak dlouho tvoříte choreografii, potažmo pásmo?
Někdy rychle, někdy se rodí zdlouhavě. Nelze říci – týden,
měsíc nebo dva. Snažíme se divákům zprostředkovat
folklor z regionu Pojizeří, Podještědí či Podkrkonoší.
Hodně čerpám z díla Pavla Krejčího, sběratele lido-
vých zvyků a tradic, který obcházel lidi a zapisoval si
písně i tance. Ty se snažím lehce upravovat, neboť
jsem přesvědčena, že by se kroky vyvíjely podobně ja-
ko život kolem nás. V našem regionu je víc souborů
a každý interpretuje stejné tance svým způsobem.
Bylo to vidět v roce 2007, kdy se regionální soubory
sešly v libereckém divadle v rámci výročí narození
a úmrtí Pavla Krejčího. Všechny tance vycházely z je-
ho děl, ale zpracování byla různá. 

K tanci patří kroje, zde jsou, ve srovnání s morav-
skými, skromné.
Je to opět dáno krajem. Vycházíme z tradic. Dodržuje-
me základní materiál, barvy i střihy. 

Máte představu, kolik choreografií jste pro Nisan-
ku vytvořila?
Bylo to deset až patnáct pásem a přes 20 celovečer-
ních vánočních vystoupení. Právě Vánoce s Nisankou
patří mezi mé oblíbené. Kolik bylo jednotlivých skla-
deb, to nedokážu říci. Stále mě baví vymýšlet nové. 

Máte pět dcer, jak jste skloubila rodinný život
a Nisanku?
Šlo to dobře. Když máte kolem sebe správné lidi jak
v rodině, tak v souboru, všechno jde. 

Vaše životní motto?
Vychází z písní. Lidé měli dřív těžký život, přesto ho
dokázali žít s nadhledem a vesele. Mým mottem je po-
kora vůči životu.

Jiří Endler

Jana Hanajová
Mým mottem je pokora vůči životu

■ Osobnost Jablonecka

Dvorní choreografka folklorního souboru Nisanka Jana Hanajová oslavila koncem loňského
roku životní jubileum. Maminka pěti dcer pochází z Chlumce nad Cidlinou, kde vychodila
základní školu, gymnázium pak studovala v Bydžově a Praze. Je absolventkou FF UK, obor
český jazyk, a Fakulty tělesné výchovy a sportu, získala doktorát z pedagogiky a vystudovala
Lidovou konzervatoř, obor lidový tanec. V roce 1980 následovala manžela do Jablonce. 
Učila na Obchodním učilišti v Jablonci, později se stala soukromou učitelkou angličtiny. 

■ Krátce
Velká cena Jablonce v judu
Judo klub Jablonec pořádá ve
dnech 12. a 13. března v městské
sportovní hale Velkou cenu Jab-
lonce – Český pohár mladších,
starších žáků a žákyň, dorostenců
a dorostenek, juniorů a juniorek.
Začátek je po oba dny v deset ho-
din a zúčastní se jej zhruba 1 200
závodníků z ČR a zahraničí. Sou-
částí je nedělní tréninkový camp
s českým reprezentantem Jaro-
mírem Ježkem, kde budou mít
diváci možnost nahlédnout, jak
judisti trénují. Začíná se v 17.00
hodin. Více na webových strán-
kách www. jablonecjudocup.cz.

Zimní dráčení aneb
Halový pohár 2016 
Jablonecký oddíl dračích lodí RK
Dragons Jablonec se zúčastnil
zimního Halového mistrovství ČR
v Praze. Letos vyrukoval s třemi
týmy – dvěma mix posádkami
a jednou dámskou. Pro ženy se
jednalo o křest ohněm a vůbec
první závody, proto byl jejich vý-
kon navzdory čtvrtému místo vel-
mi oceněn. Smíšené posádky se
utkaly v kategoriích Premium
sport a Sport. Prémiová posádka
se probojovala do finále, kde se dí-
ky svým výkonům umístila na
4. místě. Zlato získala polská loď.
Druhá mix posádka si vypádlova-
la postup do finále ve sportovní
kategorii, kde získala stříbrnou
medaili. 

Poděkování
Chtěl jsem moc poděkovat za práci
lidí z veřejně prospěšných prací,
kteří hlídají na přechodu pro
chodce ulic 28. října a Rýnovické
ulice. A to za obyvatele centra
Jablonce n. N., především z ulice
28. října, kde naše děti chodí kaž-
dý den přes velmi rušnou křižo-
vatku do Základní školy Libe-
recká. Bohužel se nedá dohled,
který dříve občas obstarávala
městská policie i státní policie
srovnat s dnešním aktivním do-
hledem lidí z veřejně prospěšných
prací. Opravdu děkujeme, mys-
lím, nejen za naše SVJ. Tato křižo-
vatka a přechody na ní jsou velmi
rušné, není zde žádný semafor ani
retardér, proto práce lidí z veřejně
prospěšných prací je zde velmi
důležitá. S pozdravem R. Palan

Foto archiv
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■ Ohlédnutí
Šipkaři bodovali ve Frýdlantu 
Každý pátek se ve cvičebně CSS
koná herní dopoledne. Zájemci
mají možnost hrát deskové hry,
karty a trénovat házení šipek na
elektronické terče. Pravidelně se
pak konají turnaje, kde se setkávají
zástupci Jablonce, Liberce a Frýd-
lantu. A právě na Frýdlantské šip-
ce zabodovali jablonečtí senioři.
Zlato i bronz si vyházeli v hlavní
kategorii jednotlivců i ve speciálně
vyhlášené kategorii družstev. 

(lf)

■ Aktivní věk
Informace z Centra
sociálních služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové ak-
tivity, celodenní klub a prostory
pro setkávání seniorů.

Informace k březnovým aktivitám
získáte u Lukáše Frydrycha, speci-
alisty pro volnočasové aktivity, tel.:
774 722 942, e-mail: specialista.va@
centrumjablonec.cz, v recepci spol-
kového domu nebo na www.cent-
rumjablonec.cz sekce Aktivity se-
niorů – Programy ve spolkovém
domě.

Rada starších 
v novém složení
V Jablonci nad Nisou funguje cel-
kem 10 klubů seniorů (KS), které
prostřednictvím Centra sociálních
služeb Jablonec nad Nisou, p. o.,
podporuje a financuje statutární
město Jablonec nad Nisou. Kon-
krétně jde o KS Palackého, Novo-
veská, Opletalka, Boženka a Koko-
nín, Klub jabloneckých seniorů
a Diaclub senior. Jsou to volná
společenství, která může navštívit
každý senior, jeho návštěva není
podmíněná žádnou registrací.
Dále se jedná o Svaz důchodců ČR,
KS TJ Kardio a nově také o Klub
seniorek při Českém svazu žen.
Rada starších je poradní orgán ře-
ditelky CSS, který hájí zájmy seni-
orů v Jablonci nad Nisou, usiluje
o jejich aktivní zapojení do veřej-
ného života a koordinuje aktivity
pro seniory. RS se schází zpravidla
jednou měsíčně. (nj)

Tradice v podobě 
masek a koblih
Sváteční atmosféru Vánoc ukonču-
jí Tři králové. Poté začíná období
her, radosti, setkávání, masek,

dobrého jídla a pití. Tradici maso-
pustního veselení oživil Klub jab-
loneckých seniorů, který si čas
plesů a karnevalů náležitě užil. Po
takzvané Popeleční středě totiž za-
číná období půstu, které trvá až do
Velikonoc, svátků jara. K maso-
pustu vedle zabíjaček patří i koblihy
a živá muzika. Obojí bylo nachys-
tané pro všechny, kteří do klubu
dorazili v nápaditých kostýmech
a s dobrou náladou. (bs)

V programu SD ČR
jsou i pravidelné 
přednášky
Ve středu 6. ledna přednášel ná-
městek Pavel Svoboda seniorům
o záležitostech jeho odboru. Hovo-
řil o tom, co se ve zdravotnictví, so-
ciální péči, školství a kultuře ve

statutárním městě v uplynulém
roce podařilo udělat. Dále Pavel
Svoboda představil kulturní pro-
gram roku 2016, kdy Jablonec nad
Nisou slaví 150 let od povýšení na
město. Bude toho hodně – od jar-
ních a podzimních slavností, přes
různé koncerty a podobně. Před-
náška konaná v rámci Svazu
důchodců ČR se setkala s velkým
zájmem a nezbývá než Pavlu Svo-
bodovi poděkovat. (lc)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace B. Svobodová – tel.: 774 722 945

1. a 8. 3. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení na židlích s Hankou 
– velký sál CSS

10. 3. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Sladké odpoledne – cukrářská 
dílna – malý sál CSS

15. 3. /úterý/ 14.00 hodin
O ženách (nejen) pro ženy – velký
sál CSS

29. 3. /úterý/ 
Výlet do Bílého Kostela –
Minimuzeum másla
info o výletě na uvedeném tel.
čísle B. Svobodové

31. 3. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – malý sál CSS

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

1., 8., 15., 22. a 29. 3. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

24. 3. /čtvrtek/ 13.30 hodin 
Setkání členů klubu – velký sál CSS

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

2. 3. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška – sociální služby pro
seniory – velký sál CSS
Michaela Albrechtová, Diakonie
ČCE Jablonec n.N. 

9. 3. /středa/ 14.30 hodin
Oslava MDŽ v Klubu EX,
Riegrova ul. 

16. 3. /středa/ 13.00 hodin
Vycházka do cukrárny Kafíčko ve
Vratislavicích
odjezd z konečné tramvaje 
ve 13.00 hodin

23. 3. /středa/ celý den
Jablonecké velikonoční slavnosti
Příjezd císařského posla

26. 3. /sobota/ 8.30 hodin
Velikonoce na Dlaskově statku
v Dolánkách
odjezd z AN v 8.30, stanoviště č. 8

30. 3. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku, program na duben
– velký sál CSS

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

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

Klub seniorek při ČSŽ Jablonec
Informace J. Herkommerová – tel.: 605 535 987

9. 3. /středa/ 14.30 hodin
Setkání k MDŽ – velký sál CSS
jen pro členky

Foto CCS

Foto CCS

Foto CCS Foto SD ČR
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Názor Petra Loudy
Mrzí mě, že chvályhodný záměr povznést Jab-
lonec obnovením významného uměleckého díla
narazil na nepochopení některých spoluobča-
nů. Zejména mě to překvapuje u těch, od nichž
bychom očekávali, že budou umění a kulturní-
mu vývoji dobře rozumět. Proč někomu vadí
umělecké dílo sochaře, který patřil k vídeňské
secesi po boku takových velikánů světového
umění, jakými jsou Gustav Klimt, Egon Schie-
le? Kolik srovnatelných sochařských děl v Jab-
lonci máme? Bohužel, žádné.

Vadí nám tedy obsah uměleckého díla? Jeho
nositelem je rytíř, markrabě Rüdiger, postava
z druhé části pozdně středověkého eposu Píseň
o Nibelunzích, historické epické básně z poklad-
nice světového literatury. Rüdiger je na rozdíl
od většiny hlavních postav děje postavou čistě
literární, zcela vymyšlenou autorem, dodnes
neznámým potulným zpěvákem, trubadúrem,
minesengrem, který si ho stvořil jako nositele
oblíbených rytířských ctností: čest, statečnost,
věrnost, štědrost, zdvořilost, milosrdenství,
víra.

Sochař Metzner zobrazil Rüdigera v drama-
tickém vyvrcholení literárního díla: aby půvo-
dem germánský rytíř dodržel daný slib věrnos-
ti hunskému králi Attilovi, zachoval se čestně
a raději zvolil smrt. Germánům odmítl porušit
slib věrnosti králi, kterému sloužil, a souběžně
odmítl králi zradit vlastní kmen. Paradoxně by
pak mohly mít germánské kmeny Rüdigerovi
za zlé, že jim proti Hunům a Attilovi nepomohl.
Svojí poctivostí a neúplatností se stal Rüdiger
nadčasovou osobností a svým životním posto-
jem i nadnárodním vzorem, k němuž se může-
me bez obav hlásit kdykoliv a kdekoliv. Rüdiger
je jednou z opravdu mála kladných postav epo-
su. Tragika jeho osudu spočívá v tom, že ho šle-
chetné ctnosti, jako je věrnost, ochota pomoci,
upřímnost, pohostinnost a dar nabídnout a při-
jmout přátelství, přivedly do záhuby. Proč tedy
slyšíme, že dílo sochaře Franze Metznera, které
vzniklo v roce 1903 v době vrcholné secese
a v mladém Jablonci se objevilo na přelomu let
1923/1924, má spojitost s nacistickým Němec-
kem?

Není pochyb o tom, že bychom neměli zapo-
menout na zločiny napáchané nacisty během
2. světové války. Jenže co má s nacisty společ-
ného Metznerova kašna? Vlály kolem ní prapo-
ry s hákovým křížem. Ty ale vlály i na radnici.
Vlály skoro všude v celé Evropě. Tak jako u nás
po dlouhou dobu vlály i prapory jiného totalit-
ního režimu. To, že oba nechvalně známé tota-
litní režimy zneužívaly v průběhu 20. století
pro svoji propagandu vše, co se jim hodilo, je
všeobecně známo. Metznerova kašna a rytíř
Rüdiger nejsou žádné nacistické symboly, ale
spíše oběti nacistické propagandy. A naším
úkolem by mělo být podobná umělecká díla
očistit od takové špíny. Nikoliv naopak.

Měli bychom být dostatečně sebevědomí, ne-
nechat se strašit demagogií a vyvolávat mezi
Jablonečany nesnášenlivost. Jde nám o rehabi-
litaci pozitivních uměleckých hodnot našich
předků žijících v Jablonci, kteří město znovuo-
sídlili po husitských válkách a obdivuhodně je
přeměnili z pustiny a pralesa na světoznámého
výrobce a vývozce skla a bižuterie. Konjunk-
tura a zlaté časy vrcholily v letech 1871–1929,
tedy až do krachu na newyorské burze.

Z úctyhodné tradice v našem městě můžeme
s hrdostí vycházet. A máme morální povinnost
v ní dále pokračovat, město pozitivně rozvíjet
a předat mladé generaci v lepším stavu, než
jsme jej sami do naši správy převzali.

S úctou a s respektem Petr Louda

Názor Vladimíra 
Opatrného
O záměru instalovat na Horním náměstí repli-
ku v květnu 1945 odstraněné Metznerovy kaš-
ny a pomník rytíře Rüdigera, jejíž originál byl
posléze instalován v Německu, není možné
rozhodovat bez uvážlivého posouzení širších
historických i současných souvislostí.

V Jablonci nelze instalovat dílo symbolizující
tragické období brutální národní poroby.
Prostor, jemuž dominovala Metznerova kašna
s pomníkem rytíře Rüdigera, byl v období mni-
chovské zrady a německé okupace místem sro-
cování zfanatizovaných přívrženců Hitlerovy
Třetí říše, jejímž zrůdným programem byla idea
rasové nadřazenosti, germanizace českých ze-
mí považovaných za německé, likvidace, vypu-
zení či poněmčení českého obyvatelstva. 

K záměru obnovit Metznerovu kašnu dochá-
zí v období krizí ohrožujících existenci Ev-
ropské unie. Evropská integrace se rozvíjí pod-
le scénáře mocných nadnárodních korporací,
bank, geopolitických cílů a zájmů. Namísto so-
lidarity, spolupráce, důvěry se prosazuje poli-
tická a ekonomická hegemonie klíčových států
včetně vnucování politické vůle a ekonomic-
kých pravidel, které nejsou v souladu s potře-
bami řady členských států. I 2. světové válce
předcházelo nerespektování mezinárodního
práva, napětí, válečné konflikty, vzestup rasismu,
antisemitismu a lživé propagandy. Obnovení
relikvie politicky využívané nacisty představu-
je reálné nebezpečí vzniku poutního místa pro
radikální politické proudy sílící i v České re-
publice.

Od počátku devadesátých let je s velkou nalé-
havostí připomínána nutnost definování národ-
ní identity, formulace národních zájmů a vize
rozvoje České republiky, která byla by tolik po-
třebnou osou a rámcem příslušných rozhodo-
vání. Neblahým důsledkem této situace je i pře-
važující subdodavatelská struktura českého
hospodářství s masivním odlivem kapitálu
směřujícím k novým vlastníkům naší ekonomi-
ky – v roce 2014 činil 480 miliard korun. Finan-
cujeme tak zaměstnanost, infrastrukturu, soci-
ální systém, ekologii, vzdělanost, zdravotnictví,
úpravnost a spořádanost v jiném prostoru. 

Postoje našich politických elit se stejně jako
v minulosti vyznačují servilitou vůči instruk-
cím zahraniční provenience. Naší kultuře je

oprávněně vytýkáno plagiátorství a provinční
uzavřenost. Ve veřejném prostoru by proto měla
být umístěna originální umělecká díla a nikoliv
kopie artefaktu zatíženého neblahou historií.

Zodpovědná správa veřejných záležitostí vy-
chází z objektivního vyhodnocení možných al-
ternativ. Současná politika však ve značné míře
neprosazuje zájmy občanů, nýbrž zadání moc-
ných subjektů. 

Pod petici směřující proti záměru instalovat
na Horním náměstí repliku Metznerovy kašny
a pomníku rytíře Rüdigera se podepsaly stovky
občanů. Signatáři petice vnímají toto dílo
v kontextu historie i současné neklidné doby ja-
ko nevyhaslý symbol nacionálního fanatismu
a zastávají názor, že jeho obnova nemůže být
aktem česko-německého sblížení, nepřispěje
k žádoucímu rozvoji česko-německých vztahů,
stejně jako k němu nepřispívají některé výroky
a jednání představitelů současné německé poli-
tiky. 

Ing. Vladimír Opatrný, člen zastupitelstva

Názor Miloše Zahradníka
Rozpoutala se debata kolem eventuální obnovy
kašny se sochou německého rytíře Rüdigera na
Horním náměstí. Signatáři memoranda z 30.
srpna 2015 se obrátili na primátora s tím, že by
vzhledem k významnému jubileu města kromě
soustředěné péče o jiné městské památky „rádi
iniciovali diskuzi o obnově Metznerovy kašny,
uměleckého díla evropského významu“. To se
jim opravdu podařilo, diskuse probíhá v nej-
různějších úrovních. Město sice debatu o rein-
stalaci kašny se sochou otevřít chce, ale zatím
se diskutuje hlavně v novinách a na internetu.
Vznikla dokonce petice proti takovému znovu-
obnovení. Mnozí občané se totiž obávají, aby
nebylo o celé záležitosti rozhodnuto bez nich. 

Dnes je prostor před kostelem Nejsvětějšího
Srdce Páně prázdný. Nejsem pamětník ani str-
žení sochy Rüdigera, ani instalace sochy
Krasnoarmějce na Horním náměstí. A nejsem
ani historik. Abych si celou historii ujasnil, vy-
hledal jsem si dostupné zdroje a skoro mne při
tom napadá nerudovská otázka: „Kam s ním?“
Socha smutného rytíře, jíž dal autor název
Bolest a boj, totiž několikrát cestovala. Po od-
mítnutí městskou radou ve Vídni v r. 1904 se
socha po autorově smrti dostala do Moderní ga-
lerie v Čechách a v r. 1923 byla zakoupena jab-
loneckým starostou Karlem Fischerem. Otázka
„kam s ním?“ byla vyřešena instalací na pod-
stavec u kostela sv. Anny po strženém pomníku
Josefa II. Otázka „kam s ním?“ ale stále nebyla
definitivně vyřešena. Architekt Zasche, který
už dříve s Metznerem spolupracoval, pak pro
sochu navrhl impozantnější řešení v roce 1930
začleněním do celkové koncepce Horního
náměstí. Bohužel, při sledování historie sochy
narazíte i na fotografie, které asi jablonecké ro-
dáky a jejich potomky vedou k odmítnutí její
reinstalace. Rüdiger posloužil jako symbol ně-
mectví a je udivující vidět na fotografiích, kolik
zfanatizovaných občanů obdiv k německé říši
na náměstí projevovalo. Možná proto se hned
po skončení války čeští vlastenci dlouho neza-
bývali otázkou „kam s ním?“. Nebohý Rüdiger
měl osud o něco milosrdnější než německý ry-
tíř z náměstí v Liberci, nebyl úplně zničen,
skončil na dlouhá léta kdesi ve stavebním dvo-
ře. Otázku „kam s ním?“ vyřešil až prodej sochy
bývalým Jablonečanům do německému Neu-
gablonz. Jak uvádí historik Hojda, ani tam ne-
měl rytíř na růžích ustláno, pro německou levici
byl přílišným symbolem pomsty, pro katolic-
kou pravici ideálem příliš pohanským.

Polemika k Metznerově kašně
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jablonecký měsíčník / březen 2016 došlo do redakce

Snad bychom mu měli dopřát klidu. Své místo
má tam, kde má šanci oslavit germánské kořeny,
tak jak si to jablonečtí Němci ve 30. letech přá-
li. Vytvořit jeho repliku včetně kopie Zascheovy
práce mi připadá málo pochopitelné. Kopie
přece nikdy nemá sílu originálu. A v tomto pří-
padě originál navíc existuje. Nebylo by lepší za
peníze na případnou reinstalaci vypsat umělec-
ké sympozium, nechat několik tvůrců zhmotnit
představu současného života a realizace pak
v městském prostoru umístit? I pro současné
umělce je jistě lákavější vytvořit dílo nové.
A pokud máme tak hluboký sentiment k zmize-
lým pomníkům, nebylo by dobré vytvořit něja-
ké repliky všech těch zmizelých? Josefa II., Rü-
digera i Krasnoarmějce i těch, které zachytila
iniciativa o. s. PLAC v knize O jablku a dalších
(patří jim za to velký dík). A postavit je někde
pěkně vedle sebe, ať vidíme, jak se dokážeme
měnit s dobou a politickou situací. Třeba by to
byl dobrý námět seminární práce pro studenty
místní umělecké školy.

Myslím, že je zcela legitimní položit si otáz-
ku, co vlastně chceme u příležitosti výročí měs-
ta sochou Bolest a boj oslavit. Sochou, která
vzhledem k 150leté historii města stála na ná-
městí pouhých 15 let.

Ing. Miloš Zahradník, zastupitel za ČSSD

Názor Jaroslavy Slabé
Informace o petici adresované zastupitelstvu
města proti realizaci Metznerovy kašny. Celé
znění petice i článku je uvedeno v elektronické
podobě Jabloneckého měsíčníku:

Petiční výbor: Ing. J. Slabá, Ing. V. Opatrný,
V. Bukvicová, V. Vostřák.

Na Horním náměstí v letech 1930–45 stála
kašna se sochou Ruedigera von Becheleren
Josefa Zascheho (kašna) a Franze Metznera
(socha). Metzner sochu Ruedigera navrhl na
začátku 20. století pro Vídeň, kam svým námě-
tem patří, vídeňští radní ji ale neodsouhlasili.
Socha se objevila až na posmrtné Metznerově
výstavě v Berlíně r. 1919, poté ji odkoupil Jab-
lonec, provizorně umístil na sokl po Josefu II.
v parčíku proti kostelu sv. Anny a po výstavbě
kostela na Horním náměstí byla součástí kašny.
Mytologické příběhy o Nibelunzích a Burgun-
dech byly znázorněny po obvodu kašny a jeden
příběh představoval i samotný Ruediger. 

Během let 1938–45 po okupaci našeho území
kašna s Ruedigerem sloužila jako místo setká-
vání nacionalisticky smýšlejících Němců. Foto-
grafie i vzpomínky lidí připomínají plné náměs-
tí hajlujích pod prapory s hákovými kříži. Není
proto divu, že po útrapách 2. světové války, kte-
rá jen v našich zemích přinesla přes 365 000
obětí, lidé kašnu zbourali a Ruedigera umístili
do tehdejších technických služeb. V roce 1968 ji
z Národní galerie odkoupilo město Kaufbeuren
– Neugablonz, kde žije velká část odsunutých
českých Němců právě z Jablonce, a po velkých
diskuzích umístilo před obdobný kostel, jaký je
na Horním náměstí, kde je dodnes.

Názory občanů pro petici: 
1) Jablonec nemá zajištěny dostatečné plochy

pro parkování v centru, nemá dobře vyřešen
vnitřní a vnější informační systém - na to by se
mělo vedení města zaměřit přednostně. Teprve
pak je možné uvažovat o zrušení parkování na
Horním náměstí a při jeho případné rekon-
strukci je nutné zadávat a realizovat takové ar-
chitektonické návrhy, které nabídnou vlídné,
laskavé a moderní pojetí plochy bez kontro-
verzních či militantních soch. V zahraničí, ale

i v ČR jsou města a obce, která se pyšní tím, že
komunikují. Jejich vedení zjistí například me-
todou akčního plánování, jaké jsou požadavky
a nároky obyvatel na stavby, rekonstrukce či
obnovy veřejných ploch atp., které jsou pak za-
kotveny do zadávacích podmínek architekto-
nických studií. Tři nebo více architektonických
návrhů vedení města předloží veřejnosti a rea-
lizuje se vítězný návrh. 

2) Proč se má v Jablonci obnovovat pomník,
který byl vybudován před 80 lety a na Horním
náměstí stál pouhých 15 let? 

A já se ptám, proč zastupitelé nerespektují
pohnutky lidí, kteří prožili 2. světovou válku
a na základě svých osudů a prožitků sochu
Ruedigera von Bechelaren s kašnou ihned po
válce zbourali?

3) To nemyslí vedení Jablonce vážně, nic ta-
kového na náměstí přece nemůže být. To by
měl primátor města z funkce odstoupit.

V diskuzi u primátora města Ing. Petra Beitla
totiž zaznělo, že jsme povinni architektu
Zaschemu, abychom kašnu se sochou znovu
postavili, ale my, co organizujeme Petici, o této
povinnosti přesvědčeni nejsme. Zrovna tak ja-
ko nejsme vinni za hrůzy dvou světových válek
a za jejich způsoby ukončení. 

K petici se dosud přihlásilo svým podpisem
více než 600 lidí a stále je možné ji podepisovat.

Podpisová místa viz elektronická podoba
Jabloneckého měsíčníku.

Ing. Jaroslava Slabá, 
emeritní ředitelka MSB v Jablonci nad Nisou

Zaslané příspěvky byly se souhlasem autorů re-
dakčně zkráceny. Články v plném znění najdete
na webových stránkách města. Texty zveřejněné
v rubrice Polemika k Metznerově kašně se ne-
musí shodovat s názory redakce.

Zveme na Euroregion TOUR 2016
Znáte filmy, které se točily v našem kraji?
Chcete navštívit naše město v úspěšných le-
tech 1976–1980 na filmovém pásu? Chcete se
projet na kapitánském můstku lodi? Nebo
prožít cestu do Peru a Mexika cestovatelský-
ma očima? Toužíte vyhrát zahraniční zá-
jezd? 

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Euro-
region Tour 2016 s podtitulem Filmový Libe-
recký kraj nabídne tradičně novinky v cestov-
ním ruchu, nápady na dovolenou, tipy na výlety
jak v České republice, tak v zahraničí.

Návštěvníky opět čeká bohatý doprovodný
program, přednášky, výstavy, soutěže a plavba
přístavem v Hamburku na simulátoru kapitán-
ského můstku. Děti si mohou v dílně Dětské te-
levize vyzkoušet, jak se tvoří televizní program.

Hlavní cenou soutěže pro návštěvníky je vý-
herní poukaz na 10 000 Kč na letecký zájezd do
Bulharska nebo Řecka věnovaný CK RS Tour.
A to není zdaleka vše. Přijďte se podívat.

Eurocentrum Jablonec nad Nisou 
18.–20. března 
čt–pá 10.00–18.00 hodin 
so 9.00–12.00 hodin

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

Doprovodný program:

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

■ Velký sál Eurocentra 
18. 3. /pátek/
10.30 hodin: prezentace k 150. výročí města
Jablonec nad Nisou /JKIC/.
11.00 hodin: úspěšná léta – propagační film
o okrese Jablonec nad Nisou v letech 1976–
1980.
11.30–17.30 hodin: prezentace novinek z oblas-
ti cestovního ruchu, soutěže o ceny, barmanská
show, taneční a hudební vystoupení.

19. 3. /sobota/
9.00–12.00 hodin: prezentace novinek z oblasti
cestovního ruchu, hudební a taneční vystoupení.
11.00 hodin: vyhlášení návštěvnické ankety.

■ Malý sál Eurocentra 
18. 3. /pátek/
10.00–17.30 hodin: výstava dětských fotografií –
centra Kašpar.
10.30–11.30 hodin: prezentace pro školy, pan
Brabec NPÚ.
16.00 hodin: cestovatelská přednáška Blanky
Nedvědické – Mexiko, Guatemala a Belize.

19. 3. /sobota/
9.00–12.30 hodin: tvůrčí workshop Dětské tele-
vize pro děti – jak se tvoří televizní program,
jak funguje televize.
13.00 hodin: cestovatelská přednáška Blanky
Nedvědické – Peru.

■ Kino Junior
18. 3. /pátek/
10.00 hodin: program pro školy s workshopem
– Martin Wenzel.

17.00 hodin: slavnostní premiéra amatérského
filmu o budově jablonecké radnice v rámci pro-
jektu My Street Films.
20.00 hodin: Martin Wenzel – prezentace Jizer-
ského filmového spolku. Alibi na klíč, Lhostej-
nost, Klip 90 let ZUŠ, Burani aneb Troška trap-
né komedie.

■ Eurocentrum – výstavy
Horské boudy v Krkonoších a Jizerských ho-
rách. Historické kostýmy. Má vlast cestami
proměn.

■ Ekocentrum
18. 3. a 19. 3. /pátek a sobota/
Promítání krátkých filmů s ekologickou te-
matikou (ekozahrady, zadržování vody v kraji-
ně, ekospolečenství, ABCD domácí ekologie aj.
– rozpis a témata na www.jablonec.com od 1. 3.
2016).
Kung Fu Panda – tvořivá dílna pro děti jablo-
neckých kin.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Foto Ivana Mošnová
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Rozpočet města na rok 2016
B Ř E Z E N  2 0 1 6  –  P Ř Í L O H A  J A B L O N E C K É H O  M Ě S Í Č N Í K U

www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Jablonec má schválený rozpočet, podle které-
ho bude hospodařit v roce 2016. Při prvním
náhledu je vidět, že rostoucí ekonomika stá-
tu se odrazila i v našem rozpočtu. Letos mů-
žeme konečně počítat s vyššími daňovými
příjmy než v letech předchozích. V minulém
roce jsme na daňové příjmy rozpočtovali 524
mil. a pro rok letošní již uvažujeme s 541 mil. 

Další významnou položkou rozpočtu je
stav zadlužení města. Toto byla položka po-
sledních šest let velmi oprávněně diskutova-
ná. Jen pro osvěžení paměti, v roce 2011 jsme
začali splácet částku 455 mil., což nás každo-
ročně stálo v průměru 70 mil. korun. Letošní
rok budeme končit s částkou 108 mil. korun.

Zde se zcela logicky nabízí otázka, co bude
dál. Vláda se snaží, nebo vzhledem k rychlos-
ti konání spíš nesnaží, vypsat dotační tituly,
které by mohly městu pomoci. Zde myslím
třeba dotace v oblasti zateplení objektů
a obecně tituly, které by pomohly zlepšit stav
městského majetku. Pokud bychom chtěli re-
vitalizovat další území, jako tomu bylo v mi-
nulých obdobích třeba na Žižkově Vrchu,
musíme být i na to finančně připraveni.
Každá akce realizovaná z dotačních peněz
potřebuje vždy i spoluúčast města.

Co z této úvahy plyne? Můžeme jít cestou
nulového zadlužení města, což by nastalo
v roce 2020. Nebo se připravit na příjem
smysluplných dotačních peněz a město zase

někam posunout. Já se jednoznačně kloním
k variantě druhé. První věc, která mě k tomu
vede, je nutnost dokončit zateplení a opravy
u řady objektů, škol a školek. Další argument
je, že Jablonec není jen Žižkův Vrch, ale je
třeba revitalizovat další jeho části, a to Šuma-
vu, Rýnovice, Paseky a Kokonín. Určitě nelze
opomenout výhodnost nabídek finančních
prostředků vzhledem k nízkým úrokovým
sazbám. Tyto argumenty jednoznačně říkají,
pojďme se připravit na budoucnost. Pokud
zastupitelé pro další období tuto moji navrže-
nou strategii schválí, je jasnou podmínkou,
že zadlužení se musí pohybovat v rozumné
a bezpečné mezi a musí být zcela zajištěno
použití prostředků na rozvoj města, nikoliv
pro krytí spotřebních výdajů.

Letošní rok dává město jako akcionář po-
slední příplatek mimo základní kapitál měst-
ské společnosti Jablonecká energetická, a. s.
Letos také dojde k dokončení revitalizace
a bude dobudován nový majetek za 250 mil
korun, který bude sloužit další desetiletí.

Pokud dále čteme rozpočet, vidíme zde na-
výšení dotací pro naše městské organizace.
Jsou navýšeny i příspěvky, které budou roz-
dělovány pro kulturní a sportovní subjekty.
To je ta z dalších dobrých zpráv.

Miloš Vele, 
náměstek primátora

PŘÍJMY
Daňové 541 500 tis. Kč
Nedaňové 122 550 tis. Kč
Kapitálové 6 840 tis. Kč
Transfery 94 206 tis. Kč
Financování 63 669 tis. Kč
Celkem 828 765 tis. Kč

VÝDAJE
Běžné 657 921 tis. Kč
Kapitálové 102 376 tis. Kč
Financování 68 468 tis. Kč
Celkem 828 765 tis. Kč

Popis příjmů a výdajů na straně 23

Daňové

Nedaňové
Kapitálové

Financování

Transfery

■ Struktura rozpočtu 
města

Financování
Kapitálové

Běžné

PŘÍJMY

VÝDAJE

Mám pro vás několik 
dobrých zpráv

Foto Milan Bajer
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Rozpočet 2016
Každoročně přinášíme v březnovém měsíčníku pří-
lohu s názvem ROZPOČET. Ani letos tomu není
jinak. S přípravou rozpočtových prací začínáme
již v září roku předchozího, nejprve se provede
sumarizace předpokládaných příjmů, v závislosti
na jejich výši se poté připraví limity pro jednotli-
vé odbory magistrátu. Následně probíhá na jed-
notlivých čteních tzv. balancování rozpočtu až do
současné podoby.

Pro rok 2016 je rozpočet sestaven jako přebytkový
s přebytkem ve výši 4 799 tis. Kč. Celkový objem zdro-
jů rozpočtu na rok 2016 je navrhován ve výši 828 765
tis. Kč, z toho příjmy ve výši 765 096 tis. Kč a financová-
ní, tj. zůstatky na účtech, ve správě aktiv a kontoko-
rent ve výši 63 669 tis. Kč. Použití zdrojů je v běžných
výdajích, které jsou ve výši 657 921 tis. Kč, kapitálové
výdaje jsou ve výši 102 376 tis. Kč a splátky úvěrů ve
výši 68 468 tis. Kč, z toho dlouhodobých úvěrů ve vý-
ši 57 298 tis. Kč a kontokorentního úvěru ve výši
11 170 tis. Kč. Jmenovité akce navrhujeme ve výši
68 755 tis. Kč. Do jmenovitých akcí se promítají jak
investiční výdaje města včetně projektových doku-
mentací, tak i velké opravy, které jsou účetně zahr-
nuty mezi běžné výdaje.

Návrh rozpočtu města Jablonec nad Nisou na rok
2016 prošel třemi čteními, která probíhají za účasti
jednotlivých správců rozpočtu, vedoucích oddělení
a ředitelů organizací a společností, které jsou napoje-
ny na rozpočet města. Finanční výbor projednal ná-
vrh rozpočtu na rok 2016 na své schůzi dne 8. února
2016 a doporučil jej ke schválení. Následně byl roz-
počet zveřejněn na úřední desce i elektronické úřed-
ní desce. Zastupitelstvo města tento strategický doku-
ment schválilo dne 25. února 2016.

Rozpočet roku 2016 jsme koncipovali podle skuteč-
nosti a podle rozpočtů roku 2014 a 2015, kdy byly za-
jištěny všechny funkce chodu města i jeho organizací.
Sestavení rozpočtu na rok 2016 obdobně jako rozpo-
čtů let předchozích bylo cíleno na stabilizaci hospo-
daření města a pokrytí všech potřeb chodu města.

Daňové příjmy navrhujeme z důvodu opatrnosti
nižší, než je predikce MFČR. V transferech se promí-
tají dotace na výkon státní správy a činnost oddělení
sociálně právní ochrany dětí, dotace od úřadu práce
na veřejně prospěšné práce a dotace na akce IPRM
a azylový dům, se kterými bylo počítáno již v rozpočtu
roku 2015. Do konce roku 2015 však tyto prostředky
nebyly na účet města připsány, proto je zařazujeme
do rozpočtu roku 2016 ve výši 38 033 tis. Kč.

Na straně běžných výdajů je počítáno s pokrytím
všech mandatorních výdajů, tj. výdajů na opravu
a údržbu majetku města, na činnost magistrátu
i městské policie, neinvestiční příspěvky a dotace na
provoz městských organizací, dále výdaje na bytové
hospodářství, odpadové hospodářství, půjčky z Fondu
na zlepšení úrovně bydlení apod. V běžných výdajích
máme rozpočtovánu i rezervu města v celkové výši
27 550 tis. Kč. Ta sestává z klasické rezervy města ve
výši 5 500 tis. Kč, rezervy na spolufinancování, která
slouží k předfinancování či dofinancování dotačních
akcí, tato rezerva je ve výši 1 500 tis. Kč, dále je vy-
tvořena rezerva na opravy ve výši 20 000 tis. Kč, kte-
rá byla zavedena v roce 2011. Nově vytvořená rezer-
va je na opravy památek ve výši 300 tis. Kč. Součástí
rezerv je i ta na krizové řízení ve výši 250 tis. Kč vy-
tvořená v souladu se zákonem č. 240/2000 Sb., krizo-
vý zákon. Pro r. 2016 bylo počítáno s navýšením ener-
gií v průměru u elektrické energie o 1 %, u vodného
a stočného o 5 % a snížením u plynu o 22 %, u tepla
a teplé vody o 10 %.

V kapitálových výdajích jsou prostředky na inves-
tiční záměry např. v oblasti dopravy a infrastruktury
– ulice Arbesova (chodník), Ladova (komunikace,
chodník), Lesní (komunikace, dešťová kanalizace),
Na Palouku (kanalizace), v oblasti staveb města – vy-
budování podzemních kontejnerů na separovaný od-
pad, rekonstrukce kina Radnice. V rozpočtu je počítá-
no i s poslední splátkou příplatku mimo základní ka-
pitál pro Jabloneckou energetickou, a. s.

Rozpočet roku 2016 je sestaven 
s ohledem na hospodárnost 
a efektivnost vynakládaných prostředků.

Jedním z východisek tvorby rozpočtu letošního roku
byl i rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 schvá-
lený v zastupitelstvu města dne 19. února 2015. V ná-
sledující tabulce, grafech a textu předkládáme vy-

hodnocení návrhu rozpočtu roku 2016 a rozpočtové-
ho výhledu pro rok 2016.

Příjmy v tis. Kč výhled rozpočet rozdíl
za období: 2016 2016 rozpočet

–výhled
Daňové příjmy 525 000 541 500 16 500
Nedaňové příjmy 115 000 122 550 7 550
Kapitálové příjmy 

(prodej majetku) 10 000 6 840 –3 160
Transfery

– dotace na provoz 60 000 61 104 1 104
Transfery

– dotace investiční 25 000 33 102 8 102
Celkem 735 000 765 096 30 096

Výdaje v tis. Kč výhled rozpočet rozdíl
za období: 2016 2016 rozpočet

–výhled
Běžné výdaje 610 000 657 921 47 921
Kapitálové výdaje 

(investiční) 80 000 69 274 –10 726
Kapitálové výdaje 

(dotace investiční) 25 000 33 102 8 102
Celkem 715 000 760 297 45 297

Financování v tis. Kč výhled rozpočet rozdíl
za období: 2016 2016 rozpočet

–výhled
Financování – správa 

aktiv, výsledek roku 37 296 63 669 26 373
Financování 
– nové úvěry 0
Financování (splácení 

jistin úvěrů) –57 296 –57 298 –2
Financování (splátka 

kontokorentu) –11 170 -11 170
Celkem –20 000 –4 799 15 201

splátky jistin, úroků 
a leasingů 60 116 60 130 14
Dluhová služba 8,18 % 7,86 % x

Při porovnání rozpočtového výhledu 
a navrženého rozpočtu na rok 2016 
docházíme k následujícím zjištěním:

– daňové příjmy porostou rychleji, než jsme pláno-
vali, při sestavování rozpočtu vycházíme z predikce
Ministerstva financí, jedná se o strategické příjmy
města odrážející vývoj ekonomiky, raději z důvodu
opatrnosti uvažujeme s nižším výnosem; 

– nedaňové příjmy jsou vyšší o 7,5 mil. Kč, zejména
vlivem splátek zápůjček od společností města; po-
skytnuty byly vybraným společnostem založených
městem Jablonec nad Nisou z důvodu pokrytí pro-
vozních nákladů roku 2016 do doby uzavření veřej-
noprávních smluv o poskytnutí účelových neinvestič-
ních dotací z rozpočtu města;

– kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v nižším ob-
jemu, velká část městského majetku byla prodána již
v předchozích letech;

– u neinvestičních dotací je navýšení o 1 mil. Kč
z důvodu dotací na pracovníky veřejně prospěšných
prací, kterých město může zaměstnávat až 100;

– investiční dotace jsou vyšší o 8 mil. Kč, je to způ-
sobeno zejména dotacemi k akcím IPRM (IPRM
Jablonec nad Nisou – sportovní a dětská hřiště,
Obytný soubor Nová Pasířská v Jablonci nad Nisou,
IPRM Jablonec nad Nisou – rekonstrukce komunika-
cí, chodníků a výstavba kontejnerových stání) a dota-
ci na azylový dům, které byly finančně vypořádány
v r. 2015, ale dotace bude poskytovatelem zaslána až
v r. 2016; 

– běžné výdaje jsou vyšší o 47 mil. Kč – jde zejména
o vytvořené rezervy města v objemu 27 550 tis. Kč
(vysvětleno výše) a též přechodem financování ve vý-
ši 11 857 tis. Kč. Promítají se sem i velké opravy uve-
dené ve jmenovitých akcích města, např. oprava zdi
v ul. Pod Baštou, obnova fasády radnice, repase oken
na radnici VI. etapa, opravy výtahů v panelových do-
mech Na Úbočí 14, 21;

– financování odráží stav finančních prostředků
k 31. 12. 2015. Z důvodu neobdržení dotací k akcím
IPRM a na azylový dům bylo město nuceno čerpat
kontokorentní úvěr ve výši 11 170 tis. Kč (stav k 31.
12. 2015) a s tímto faktem se musíme vypořádat v ná-
vrhu rozpočtu 2016, tj. narozpočtovat splacení konto-
korentního úvěru. Nepočítáme s přijetím nových
dlouhodobých úvěrů, do rozpočtu lze zahrnout až po
uzavření smlouvy o úvěru. 

rok příjmy výdaje saldo
2004 1 088 033 1 109 345 –21 312
2005 892 949 931 523 –38 574
2006 970 482 1 175 480 -204 998
2007 1 000 676 919 553 81 123
2008 1 044 809 978 922 65 887
2009 989 306 1 162 165 –172 859
2010 992 326 1 052 544 –60 218
2011 911 330 892 231 19 099
2012 766 345 707 701 58 644
2013 784 954 778 405 6 549
2014 862 507 757 842 104 665
2015 804 011 845 557 –41 546
2016 765 096 760 297 4 799

Z grafu i tabulky je patrné hospodaření města od r.
2004. Přebytkové bylo v letech 2007, 2008, 2011, 2012,
2013 a 2014 a přebytkový máme i letošní rozpočet
roku 2016. Naopak schodkové v letech 2004, 2005,
2006, 2009, 2010 a v roce 2015. Schodkové hospoda-
ření let 2004-2006 bylo zapříčiněno investiční aktivi-
tou města zejména na akce z dotace SROP, kdy došlo
k rekonstrukci Eurocentra včetně pavilonu A, Dol-
ního náměstí, ulic U Muzea a Jiráskova. Roky 2009
a 2010 byly ovlivněny globální ekonomickou krizí.
A v loňském roce nám, bohužel, poskytovatelé dotací
do konce roku neproplatili dotace v celkové výši 38
mil. Kč. Šlo o akce IPRM a přestavba objektu Za Ply-
nárnou 13 na azylový dům, které jsou hotové a s do-
davateli finančně vypořádané.

Po uzávěrce roku 2015 jsme si opět nechali posoudit
stav našich financí odbornou firmou Cityfinance.
Z analýzy vyplynulo, že město vynakládá na opravy
majetku (jen stavby představují hodnotu 2,5 mld. Kč)
každý rok pravidelně více než 62 mil. Kč ročně, což
dokládá následující graf, a to současně s ozdravováním
financí. Posílení finanční kondice města se odehrálo
bez šizení výdajů na obnovu majetku. Posun finanční
kondice k lepšímu, kterého dosáhlo město zároveň
při zachování výdajů na obnovu majetku, je opravdu
ojedinělý a vzácný, avšak správný postup. Pozitivní
je, že město nejen zajistilo pravidelné finance na ob-
novu svého majetku (dokonce za 4 roky 24 mil. Kč
nad odpisy), ale po úhradě splátek dluhů mu zbývalo
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Doprava, infrastruktura 26 543 tis. Kč

• ul. Arbesova – stavba pravostranného chodníku
• ul. Ladova – komunikace a chodník – dokončení
• ul. Lesní – rekonstrukce komunikace a veřejného

osvětlení
• ul. Lesní – stavba dešťová kanalizace
• ul. Na Palouku – stavba kanalizace
• ul. Pod Baštou – oprava zdi
• LIAZ – vybudování čtvrtého ramene okružní

křižovatky Belgická, které umožní přímé propojení
křižovatky s průmyslovou zónou v bývalém areálu
LIAZu – komunikace, chodník, veřejné osvětlení,
přeložka sjezdu pro sousední areál autobazaru,
výstavba opěrné zdi 

Stavby města 17 042 tis. Kč

• MŠ Tichá – parkoviště
• radnice – obnova západní fasády a věže radnice

včetně vnitřních úprav prostor věže, oken
a ochozu. 

• radnice – repase oken VI. etapa – repase nebo
výměna tzv. amerických oken v 1. patře 

• Azylový dům – dokončení – úprava příjezdové
komunikace a parkovacích ploch

Příprava investic – projektová 
dokumentace 800 tis. Kč
• Sluneční lázně – projektová příprava nového

pavilonu 

Volný čas 1 650 tis. Kč
• úpravy okolí přehrady – dokončení odkanalizování

WC na Tajvaně, výroba a osazení převlékacích
kabin

• ul. Sokolí – hřiště – příprava a realizace I. etapy
úsporné varianty úpravy školního areálu na
sportoviště 

Ostatní investice 2 050 tis. Kč
• demolice dvou objektů v majetku města v místě

budoucí okružní křižovatky Ostrý roh.
• skalní masiv V Nivách – dokončující terénní

úpravy.

Projektové dokumentace a studie
11 793 tis. Kč

Celkem 59 878 tis. Kč

Jmenovité akce odboru rozvoje 2016

V plánu jsou opravy chodníků a ulic,
ale také fasáda radnice
Rok 2016 je na investice do rozvoje města skoupý.
Zatímco v předešlých letech pracoval odbor roz-
voje s částkami přesahujícími sto milionů korun
(2014 – 126 mil. Kč, 2015 – téměř 132 mil. Kč), pro
rok 2016 má k dispozici milionů 60. Největší plá-
novanou investicí je obnova fasády západní stra-
ny a věže radnice, které jsou už v kritickém stavu.

Obnova západní strany fasády radnice a celé věže je
už nutná, protože části omítky hrozící odloupnutím
by mohly být nebezpečné pro chodce jdoucí po chod-
níku podél budovy. „Půjde o složitou a nákladnou
opravu, která se však způsobem práce vrátí co nejblí-
že k původním technologiím, jež odolávaly nejlépe
zdejšímu klimatu. Náročnosti opravy odpovídá také
cena, která může přesáhnout po výběrovém řízení
částku cca 10 milionů korun,“ vysvětluje náměstek
primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Oprava
kromě fasády zahrnuje také úpravu vnitřních prostor
věže a ochozu včetně repasovaných věžních oken.
„Silně poškozená okna, která už nepůjdou opravit,
vyměníme za repliky,“ doplňuje Pleticha. 

Okna jsou hlavními protagonisty i další investiční
akce. Jde již o VI. etapu jejich obnovy, při níž budou
repasovaná ta na západní straně prvního patra, tzv.
americká. Odhadované náklady na jejich repasování
přesahují částku 3,5 mil. Kč. 

Radost budou mít určitě obyvatelé Mšena, konkrét-
ně ti, kteří chodí ulicí Arbesova a chybí jim bezpečný
chodník. „V rozpočtu máme dva miliony korun na
stavbu pravostranného chodníku, který zajistí bez-
pečnost chodců od křižovatky s ulicí Podlesí až ke
vstupu do MŠ Arbesova,“ konstatuje vedoucí odboru
územního a hospodářského rozvoje Otakar Kypta
s tím, že město takto vyhovuje jednomu z požadavků
Osadního výboru Mšeno. 

Pro letošní rok se též počítá s výstavbou kanalizace
v ulici Na Palouku. Investice 2,3 mil. Kč umožní na-
pojení rodinných domů v této ulici a v ulici U Za-
hradnictví. „Budeme se také snažit o opravu zdi v ulici
Pod Baštou za 1,2 milionu korun,“ připomíná Kypta.

Rozpočet odboru rozvoje pamatuje i na další vy-
lepšování okolí přehrady, a to částkou 930 tis. korun.
Letos plánuje dokončit odkanalizování WC na Tajva-
ně, vyrobit a osadit převlékací kabiny. „Připravujeme
konečně realizaci nového sportoviště v ulici Sokolí,
které v budoucnu bude sloužit ZŠ 5. května a MŠ
Lovecká,“ podotýká Otakar Kypta.

„Se dvěma miliony korun počítáme na demolice
dvou městských objektů v místě budoucí okružní kři-
žovatky Ostrý roh, 11,8 milionu korun máme v roz-
počtu alokovaných na projektové dokumentace,“ říká
náměstek Pleticha. Dokumentace se budou tvořit do
stupně pro územní řízení, případně stavební povolení

a pořízení studií. Jedná se např. o stavby: cyklopruhy
při ulici Palackého (300 tis.), rekonstrukce ulice
V Aleji (300 tis.), cyklotrasy Odra – Nisa – Brandl
a U Nisy (500 tis.), hřiště Horní Proseč (100 tis.), vo-
doteč Maxe Švabinského (200 tis.), kruhový objezd
Ostrý roh (500 tis.), Lesopark Kokonín (200 tis.), revi-
talizace sídliště Šumava (500 tis.), dešťová kanalizace
v centru města (400 tis.), odkanalizování lokality nad
náměstím B. Němcové (600 tis.), odkanalizování Ko-
konína na ČOV Rychnov (500 tis.), parkoviště v ulici
Pobřežní (200 tis.) a u divadla (150 tis.), Stará Osada
– dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace
(400 tis.), výstup Pod Baštou (500 tis.), kruhový ob-
jezd Mostecká (200 tis.), nový dopravní terminál (800
tis.), příprava pro podání žádosti o dotaci na zateple-
ní MŠ Hřbitovní, MŠ Slunečná a pavilon D ZŠ Šu-
mava apod. 

Další kapitola rozpočtu odboru rozvoje je pod-
míněná zajištěním veškerých potřebných podkladů
včetně projektové dokumentace potřebné pro podání
žádosti o přidělení dotací. Pokud se toto podaří, půjde
o investice do zateplení tří školských objektů – ZŠ Na
Šumavě (7 mil.), MŠ Tichá (4 mil.) a MŠ Hřbitovní (18
mil.), do výstavby chodníku v ulici Na Vršku (500 tis.)
a úpravu služebních toalet ve všech patrech městské
knihovny za 1,5 mil. Kč. 

(jn)

jen v r. 2015 z provozního salda dalších 69 mil. Kč na
investice. Lze konstatovat, že dosažená finanční po-
zice města je skvělá.

Pozn.: provozní saldo je klíčovým údajem pro sledo-
vání finančního zdraví, znamená rozdíl mezi běžnými
příjmy, tj. příjmy vyjma kapitálových (prodejů majet-
ku) a investičních dotací, a běžnými výdaji, tj. výdaji
na běžný provoz a údržbu včetně obnovy majetku.

V závěru finanční analýzy Ing. Tesař uvádí: „Finan-
ční zdraví Jablonce hodnotím aktuálně jako výborné
s tím, že posun a výsledky rozpočtového hospodaře-
ní, kterých město dosáhlo od r. 2011, jsou bez přehá-
nění úctyhodné.“

K obrázku Rating – hodnocení finančního zdra-
ví města se znázorněním posunu od roku 2011 do
roku 2015 komentář netřeba. Lze si jen přát, aby
takto výborného hodnocení a dobrých ekonomic-
kých výsledků dosahoval Jablonec i nadále.

Renata Vítová
vedoucí odboru ekonomiky

Graf – Vývoj financování obnovy majetku 
Jablonce nad Nisou v tis. Kč

Obrázek – Rating – hodnocení finančního zdraví města se
znázorněním posunu od roku 2011 do roku 2015

Foto Jiří Endler



(23)

jablonecký měsíčník / březen 2016 rozpočet města 2016

PŘÍJMOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Daňové příjmy 541 500 tis. Kč
Mezi rozhodující příjmy rozpočtů všech měst a obcí
patří daňové příjmy. Nejvyšší příjem předpokládáme
z DPH a z daní z příjmů právnických osob a fyzických
osob. Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2016 jsme
vycházeli z predikce Ministerstva financí a ze sku-
tečnosti roku 2015, jelikož oproti roku 2015 k žádné
změně zákona o rozpočtovém určení daní nedošlo.
Meziroční navýšení oproti schválenému rozpočtu ro-
ku 2015 činí 3 % a souvisí s růstem ekonomiky.
Nedaňové příjmy 122 550 tis. Kč
Mezi nedaňové příjmy patří příjmy za likvidaci komu-
nálního odpadu, příspěvky od firmy EKOKOM na třídě-
ný odpad, příjmy z bytového hospodářství – nájemné, dá-
le pak příjmy z pronájmů pozemků, úroků a dividend,
splátky půjček z Fondu na zlepšení úrovně bydlení.
Kapitálové příjmy 6 840 tis. Kč
Zde jsou zahrnuty příjmy z prodeje nemovitého ma-
jetku města, tj. pozemky, budovy a byty. S význam-
nějším příjmem v této oblasti nepočítáme. 
Transfery 94 206 tis. Kč
Transfery lze rozdělit do dvou typů, a to neinvestiční
transfery, neboli dotace na provoz, a investiční trans-
fery, neboli dotace investiční. Neinvestiční transfery
jsou určeny k využití v běžných výdajích. Investiční
transfery v rozpočtu roku 2016 tvoří dotace k akcím
IPRM (obytný soubor Nová Pasířská, rekonstrukce
komunikací, chodníků a kontejnerových stání, spor-
tovní a dětská hřiště) v celkové výši 26 585 tis. Kč
a dotace na azylový dům ve výši 6 487 tis. Kč. Tyto in-
vestiční akce byly finančně vypořádány v roce 2015.
Dotace, se kterými jsme v rozpočtu roku 2015 počí-
tali, avšak na účet města do konce roku 2015 připsá-
ny nebyly, proto jsou součástí rozpočtu roku 2016.
Financování 63 669 tis. Kč
I tyto typy příjmů můžeme rozdělit do dvou skupin,
a to správa aktiv včetně výsledku roku a nové úvěry. 

V první skupině financování je pro rok 2016 zahrnut
i zůstatek prostředků k 31. 12. 2015 ve výši 28 670 tis. Kč,
z toho zůstatek na účtech města včetně fondů ve výši
5 924 tis. Kč a ve správě aktiv činil zůstatek prostředků
22 746 tis. Kč. Část prostředků tvoří i přechod finan-
cování z roku 2015 do roku 2016, a to 20 597 tis. Kč. 

Ve druhé skupině financování jsou přijaté půjčené
prostředky. Pro rok 2015 plánujeme do hospodaření
zapojit pouze kontokorentní úvěr ve výši 35 mil. Kč
pro případný nesoulad příjmů a výdajů. 

VÝDAJOVÁ ČÁST ROZPOČTU
Běžné výdaje 667 921 tis. Kč
Obsahem těchto rozpočtovaných položek jsou veške-
ré výdaje na provoz města. Jedná se např. o výdaje na
opravu a údržbu majetku města (opravy komunikací
a budov, údržbu veřejné zeleně, veřejného osvětlení
atd.), drobné neinvestiční nákupy, odpadové hospo-
dářství, činnost úřadu a městské policie, provoz škol-
ských zařízení, příspěvky na sport a kulturu, provoz
zřízených a založených organizací*, půjčky z Fondu
pro zlepšení úrovně bydlení, splácení úroků z úvěrů
a leasingů, dále zahrnuje i rezervu města ve výši
5 500 tis. Kč, rezervu na opravy ve výši 20 000 tis. Kč,
rezervu na financování dotačních projektů ve výši
1 500 tis. Kč a rezervu na krizové situace ve výši 250
tis. Kč a nově rezervu na opravy památek ve výši 300
tis. Kč. Pro Fond na zlepšení úrovně bydlení je vázá-
no 10 232 tis. Kč, a to jak na půjčky vlastníkům bytů
a domů, tak na program pro podporu výstavby tech-
nické infrastruktury a dále i na opravy majetku měs-
ta. V běžných výdajích je obsažen přechod financo-
vání z roku 2015 do roku 2016 v částce 11 857 tis. Kč.
* mateřské a základní školy, Základní umělecká škola
Jablonec nad Nisou, p. o., Dům dětí a mládeže Vikýř
Jablonec nad Nisou, p. o., SPORT Jablonec nad Nisou,
s. r. o., Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o., Centrum
sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o., Městská
knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., Městské divadlo
Jablonec nad Nisou, o. p. s., Technické služby Jablonec
nad Nisou, s. r. o., Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.,
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.
Kapitálové výdaje 102 376 tis. Kč
Zde jsou prostředky na investiční záměry města. Opět
je lze rozdělit na dvě skupiny, a to kapitálové výdaje
a dotace investiční. Pro tento rok jsou plánovány
např. tyto investiční akce: rekonstrukce ulice Lesní,
chodník v ulici Arbesova, kanalizace v ulici Na Pa-
louku, rekonstrukce vytápění, vzduchotechniky
a elektroinstalace v prostorách kina v budově radni-
ce. V kapitálových výdajích jsou v souladu s usnese-
ním zastupitelstva města zahrnuty prostředky na fi-
nancování příplatku mimo základní kapitál pro
Jabloneckou energetickou a dále je zde obsažen
i přechod financování z roku 2015 do roku 2016, kdy
došlo k navýšení výdajů roku 2016 o částku neprofi-
nancovaných akcí roku 2015, a to ve výši 8 740 tis. Kč.
Financování 68 468 tis. Kč
Do této položky je zahrnuto splácení jistin úvěrů přija-
tých v minulých letech. Splátky jistin dlouhodobých úvě-
rů činí dle splátkových kalendářů 57 298 tis. Kč a kon-
tokorentní úvěr dle stavu k 31. 12. 2015 11 170 tis. Kč.

DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyzických osob 

ze závislé činnosti 114 000 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob z podnikání 4 400 tis. Kč
Daň z příjmů fyzických osob 

z kapitálových výnosů 12 600 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob 116 000 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obce 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 240 000 tis. Kč
Daň z nemovitých věcí 18 000 tis. Kč
Správní poplatky 11 690 tis. Kč
Poplatek ze psů 1 400 tis. Kč
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 60 tis. Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranstv 2 500 tis. Kč
Poplatek z ubytovací kapacity 300 tis. Kč
Příjmy z loterií 5 000 tis. Kč
Ostatní 550 tis. Kč
Součet 541 500 tis. Kč

NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Poskytování služeb 48 951 tis. Kč
Pronájem nemovitostí 32 393 tis. Kč
Prodej bytů a objektů 4 200 tis. Kč
Prodej pozemků 2 500 tis. Kč
Ostatní 41 346 tis. Kč
Součet 129 390 tis. Kč

TRANSFERY 94 206 tis. Kč

Vybrané výdaje technických služeb
Údržba a opravy komunikací za rok 20 162 tis. Kč
Zimní údržba za rok 20 100 tis. Kč
Čištění města za rok 8 233 tis. Kč
Provoz veřejného osvětlení 16 000 tis. Kč
Svislé dopravní značení 1 950 tis. Kč
Vodorovné dopravní značení 1 166 tis. Kč
Čištění kašen 90 tis. Kč
Výzdoba města – vánoční strom 105 tis. Kč
Provoz veřejných WC 1 200 tis. Kč
Úklid města, černé skládky, úklid okolí přehrady 494 tis. Kč
Smluvní údržba městské zeleně 8 513 tis. Kč
Údržba psích košů 1 044 tis. Kč
Vývoz košů na komunální odpad 3 014 tis. Kč
Údržba a opravy hřišť a mobiliáře 425 tis. Kč

Dotace a příspěvky městským 
organizacím
Základní školy, p. o. 32 725 tis. Kč
Mateřské školy, p. o. 16 473 tis. Kč
Mateřská škola speciální, p. o. 1 972 tis. Kč
Základní umělecká škola, p. o. 634 tis. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, p. o. 925 tis. Kč
Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o. 7 649 tis. Kč
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. 10 620 tis. Kč
Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o. 13 939 tis. Kč
Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. 10 140 tis. Kč
Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s. 10 888 tis. Kč
Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s. r. o. 12 866 tis. Kč
Sport Jablonec nad Nisou, s. r. o. 20 443 tis. Kč
Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. 78 791 tis. Kč

Dotace a příspěvky na rok 2016
Dotace rozdělované komisemi rady města pro:
Sportovní oblast 6 000 tis. Kč
Kulturní oblast 2 350 tis. Kč
Sociální služby dle zák.č.108/2006 Sb. 4 248 tis. Kč
Humanitní a sociální péči 370 tis. Kč
Výchovu a vzdělávání 200 tis. Kč
Prevenci kriminality 20 tis. Kč
Fond primátora 100 tis. Kč

Členské příspěvky na rok 2016
Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 250 tis. Kč
Euroregion Nisa 228 tis. Kč
Turistický region Jizerské hory 158 tis. Kč
Svaz měst a obcí 92 tis. Kč
Sdružení obcí Libereckého kraje 60 tis. Kč
Zájmové sdružení správců městských komunikací 30 tis. Kč
Mikroregion Jizerské hory 4 tis. Kč
Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje 3 tis. Kč
Svaz lesů 2 tis. Kč
Sdružení tajemníků 2 tis. Kč
Sdružení cestovního ruchu Libereckého kraje 1 tis. Kč

VYBRANÉ POLOŽKY PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU

Kancelář primátora
Jablonecký měsíčník 2 231 tis. Kč
Požární ochrana 1 624 tis. Kč
Rezerva – krizové situace 250 tis. Kč

Kancelář tajemníka
Místní správa 150 357 tis. Kč

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Komunitní plánování 140 tis. Kč
Pro-rodinná politika 506 tis. Kč

Odbor humanitní
Kultura 3 578 tis. Kč
Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání 486 tis. Kč
Ostatní záležitosti základního vzdělávání 110 tis. Kč
Sociálně právní ochrana dětí 370 tis. Kč

Odbor ekonomiky
Daň z nabytí nemovitých věcí 500 tis. Kč
Daň z příjmů právnických osob za obec 15 000 tis. Kč
Daň z přidané hodnoty 1 000 tis. Kč
Splátky dlouhodobých úvěrů a úroků 60 086 tis. Kč
Fond na zlepšení úrovně bydlení 3 750 tis. Kč
Rezerva města 5 500 tis. Kč
Rezerva na opravy památek 300 tis. Kč
Rezerva – spolufinancování 1 500 tis. Kč
Rezerva – opravy 20 000 tis. Kč

Odbor správy majetku
Pojištění majetku 1 250 tis. Kč
Opravy bytového fondu 13 402 tis. Kč
Opravy MŠ a ZŠ 11 953 tis. Kč
Opravy mimoškolních zařízení 566 tis. Kč
Opravy kulturních zařízení 1 095 tis. Kč
Veřejná silniční doprava 34 296 tis. Kč
Provoz tramvaje 9 000 tis. Kč
Opravy komunkací a chodníků 20 162 tis. Kč
Údržba hřišť, koupališť, přehrady 327 tis. Kč
Údržba sportovních zařízení 2 380 tis. Kč
Údržba hřbitovů 2 160 tis. Kč
Očkování psů + útulky 

+ koše na psí exkrementy + deratizace 2 314 tis. Kč
Svoz odpadů (komunální, 

velkoobjemový, nebezpečný) 38 241 tis. Kč
Údržba veřejné zeleně 13 247 tis. Kč
Úklid města, černé skládky, úklid okolí přehrady 494 tis. Kč
Dětská hřiště, pískoviště, 

městský mobiliář (opravy, nové prvky) 1 912 tis. Kč
Domy zvláštního určení 2 734 tis. Kč

Odbor územního a hospodářského rozvoje
Územní plánování 2 376 tis. Kč
Digitalizace archivu 1 213 tis. Kč

Odbor stavební a životního prostředí
Údržba památných stromů a krajinných prvků 245 tis. Kč
Ošetření významných stromů 96 tis. Kč
Výkon rozhodnutí 160 tis. Kč

Městská policie
Bezpečnost a veřejný pořádek 29 437 tis. Kč
Prevence kriminality 70 tis. Kč
Dětské dopravní hřiště 161 tis. Kč

Příspěvek města v roce 2016
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ 31,25 Kč
1 den pobytu jednoho dítěte v MŠ speciální 106,65 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZŠ 26,28 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v ZUŠ 1,98 Kč
1 den pobytu jednoho žáka v DDM Vikýř 4,84 Kč
1 den a jednoho uživatele terénní 

pečovatelské služby CSS, p. o. 75,47 Kč
1 návštěvník knihovny 73,58 Kč
1 návštěvník divadla 142,25 Kč
1 návštěvník kostela sv. Anny 100,48 Kč
1 návštěvník Domu Jany a Josefa V. Scheybalových 100,18 Kč
1 návštěvník kina 46,81 Kč
1 vstupenka na kulturní a společenskou akci Eurocentra 117,85 Kč
1 hodina sportování na 1 kurtu v Městské sportovní hale 113,08 Kč
1 hodina sportujícího občana na Zimním stadionu 31,08 Kč
1 přepravený občan v MHD 4,27 Kč
1 přepravený občan tramvají 5,63 Kč
1 vstupenka do bazénu 27,09 Kč
1 m2 hrobového místa za rok 53,87 Kč
1 použití veřejného WC 37,71 Kč
1 výtisk Jabloneckého měsíčníku (náklad 22 tis. ks) 9,22 Kč

Přehled příjmů v roce 2016 Přehled výdajů v roce 2016
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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 1916, 60, str. 1, 5, V
Události u Verdunu. Times píší, že se Francie
pod nátlakem nepřítele stáhla na severní linii.
Drží však hlavní linii a věří, že Verdun nepadne.

Ostnatý drát. Gigantickou spotřebou ostnatého
drátu se zabývá dopisovatel Roda Roda. Ruská
fronta měří přibližně 1 200 km, západní 800 km,
italská 700 km, balkánská 300 km. Celkem to je
3 000 km. Na 1 frontovou stopu (75 cm) se po-
čítá jedna role drátu (100 metrů), protože se
opevňuje v několika liniích. Fronta centrálních
mocností je tedy dlouhá 4 miliony stop – což je
400 000 km drátu, stejné množství spotřebuje
i nepřítel. Celková spotřeba je tedy 800 000 km.
Obvod zeměkoule měří 40 000 km, ostnatý drát
by ji obtočil 20 krát. Je tedy pochopitelné, že 40
obrovských amerických továren vyrábí pouze
ostnatý drát.

3. března 1916, 62, str. 1, 3, V
U Verdunu probíhá nejmodernější bitva svě-
tových dějin. Trvá již dva týdny a ofenzíva se
mění v obléhání. Boje se přesunuly k hlavní
opevňovací linii.

Americká návštěva v Jablonném. Námořní ata-
šé amerického velvyslanectví ve Vídni Stephan
Graham navštívil na žádost francouzské vlády
zajaté posádky ponorek, které jsou ubytovány
v ruském zajateckém táboře.

5. března 1916, 64, str. 5, V
Vídeň. Deník s nejmenším nákladem na světě
– 3 kusy – se vydává pro císaře Františka Josefa,
který je jediným jeho čtenářem. Obsahuje ano-
tace nejdůležitějších článků světového tisku.
Druhý výtisk se archivuje, třetí je k nahlédnutí
pro generálního adjutanta.

6. března 1916, 65, str. 3, 4, V
Vídeň. Dochází zásoba kávy. V posledních dnech
způsobila vysoká poptávka to, že mnoho ob-
chodů již neprodává nepraženou kávu a praže-
nou jen v malém množství do 25 dkg. Také
v Německu si lidé dělají zásoby, protože se ce-
na kávy neustále zvyšuje. Důvodem je zvýšená
spotřeba kávy u vojáků. Také civilisté nahrazu-
jí jiné potraviny kávou.

Vloupání do liberecké synagogy. Zloděj se
patrně vetřel na bohoslužbu, která skončila
v 18.30. Pak násilně otevřel dveře do malé mod-
litebny a tam vybral pokladničku – získal asi

20 korun. Vypáčil skříň a vyňal klíče od skříní
v zasedacím sále, ve kterých se uchovávají stříbr-
né oltářní předměty a obřadní roucha, ale zde
nevzal nic. Po pachateli se pátrá.

8. března 1916, 67, str. 7, V
Válečný humor. Důstojník k vojákovi: „A jestli-
pak jste své nevěstě také pořádně vyznal lás-
ku?“ Voják: „A to ne. Řek’ jsem: Lízo, kupředu
levá, zítra se bereme.“

10. března 1916, 69, str. 1, R
Berlín. Německo vyhlásilo válku Portugalsku.
Důvodem je protiprávní zabavení německých
obchodních lodí.

11. března 1916, 70, str. 1, 6, 7, V
Jablonec. Nadporučík Robert Hemmrich za-
slal z fronty příspěvek ve výši 50 K zdejšímu
muzejnímu a průmyslovému spolku.

Loučná. Kostelík podle návrhu Roberta Hemmri-
cha postavil stavitel Rudolf Scholze ze Mšena
k všeobecné spokojenosti. Posvícení (Kirchen-
fest) se slaví druhou neděli po Velikonocích.

Nový americký vynález – svítící deštník. Ten-
to praktický výrobek má v rukojeti zabudova-
nou baterku. Vrací-li se majitel v noci domů,
stačí odklopit kryt a rozsvítit. Dá se použít i při
stoupání po schodech a při nepříjemných noč-
ních setkáních.

12. března 1916, 71, str. 3, V
Leopold Riedel slaví sedmdesátiny. Je pra-
vnukem zakladatele sklárny v Kristiánově Jo-
hanna Leopolda Riedela. Narodil se v Kristiá-
nově, chodil tam do školy, potom studoval na
reálce v Liberci, dále na Vysokém učení tech-
nickém v Praze. Od roku 1864 pracoval u svého
otce, roku 1873 se stal spolu se svými bratřími
společníkem firmy, v roce 1875 sklárnu zdědil.
Oženil se s dcerou továrníka Herziga, odkoupil
jeho bělidlo v Rýnovicích a postavil tam sklár-
nu, po požáru v Kristiánově ještě další. V Rýno-

vicích založil smyčcový orchestr a věnuje se
i badatelské činnosti v oboru historie. Jeho syn
Karl Riedel je toho času na frontě u dělostřelec-
tva, dcera Helena je provdána za lékaře MUDr.
Fritze Harnische.

18. března 1916, 77, str. 2, R
Proseč. Dvojitá vražda a sebevražda. Včera rá-
no objevili dva dělníci firmy Löwenfeld cestou
do práce na rybníku zvaném Helleteich plovou-
cí mrtvé tělo. Po vytažení z vody se ukázalo, že
je to mladá žena a má k sobě přivázané dvě
mrtvé děti. Byla to nedávno ovdovělá 28letá
Franziska Hartigová, její 4letý syn Franz Josef
a 21/2letá dceruška Anna. Hartigová propadla
trudnomyslnosti po smrti svého muže, který byl
povolán do vojenské služby, onemocněl a zem-
řel v jablonecké okresní nemocnici. Lidé ji čas-
to vídali u rybníka. Před smrtí ještě pečlivě
uklidila byt, povlékla postele a na ně položila
panenky. Na kuchyňském stole ležela její
uschlá svatební kytice.

19. března 1916, 78, str. 2, R, 4, V
Vyhnání německých sedláků z Ruska. 23. pro-
since 1915 proběhlo konfiskačním výnosem
vyvlastnění všech německých statků v Rusku,
s prozatímní výjimkou pro kolonisty na Volze
a na Sibiři. Rusko tak získalo 7 milionů hekta-
rů půdy, kterou Němci v průběhu 150 let změ-
nili z pouště na nejúrodnější polnosti.

Svatba na hřbitově podle středověké pověry.
Dzienik Narodowy píše, že mezi polskými Židy
panuje pověra, že všechny epidemie je možné
ukončit uspořádáním svatby na hřbitově. Pro-
tože se v obci Petrikowě rozšířil tyfus, našli se
dva mladí lidé, oba invalidní, kteří se předem
ani neznali a kteří se dali takto oddat. Svatby se
zúčastnilo několik tisíc lidí, kteří obklopili hřbi-
tov. Plot hřbitova byl pokryt bílou látkou, kterou
novomanželé obdrželi jako věno obce. Z plátna
jim zhotoví potom ložní prádlo.

21. března 1916, 80, str. 1, V
Ženeva. Francouzské ztráty u Verdunu. Laza-
retní vlaky s raněnými stále přijíždějí do Lyonu.
V sobotu jich napočítali 23. Počet obětí musí být
ohromný a zdá se, že stále roste. Lazarety
v Lyonu jsou již přeplněny, takže se další raně-
ní přepravují do Grenoblu a Marseille. 

22. března 1916, 81, str. 4, V
Zákaz velikonočních vajíček. Místodržitelství
Dolního Rakouska zakázalo barvení slepičích
vajíček a jejich dodávku do obchodní sítě.

R – ranní vydání 
V – večerní vydání Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Na  největším veletrhu Educa Myjob Liberec
2015, pořádaném pro oblasti vzdělávání
a pracovních příležitostí, byla Střední prů-
myslová škola technická v Belgické ulici
v Jablonci nad Nisou vyhodnocena jako jed-
na z nejlepších škol doporučených zaměst-
navateli v rámci celého Libereckého kraje. 

Soutěž Škola doporučená zaměstnavateli hledá
střední školy nejlépe připravující své absolven-
ty na budoucí zaměstnání.

„Hodnotný titul Škola doporučená zaměstna-
vateli, udělený zástupci předních firem z celé
České republiky, je užitečnou zpětnou vazbou

pro školy samotné, ale zejména cennou infor-
mací a vodítkem pro uchazeče, případně jejich
rodiče, hledající správnou volbu pro přípravu
na budoucí kariéru svých dětí,“ říká Vlasta
Fischerová, ředitelka školy, která převzala cenu
za třetí místo z rukou zástupců firem a Liberec-
kého kraje.

Třetí místo v rámci hodnocení všech střed-
ních škol Libereckého kraje zaměstnavateli je
podle ní velkou motivací do další pedagogické
práce všech učitelů školy. 

(red)

Úspěch střední průmyslové školy technické

Foto archiv školy SPŠT
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

nout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku, týkající se tohoto

územního samosprávného celku. Níže uvedená
sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto usta-
novením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele. 

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Ani po dvou letech sporů s městem 100% vlast-
něnou společností Jablonecká energetická, a. s.,
(JE) a přes existenci mnoha judikátů Nejvyš-
šího správního soudu JE nerespektuje infor-
mační zákon, tedy základní protikorupční ná-
stroj. Před volbami jsem se devět měsíců se
společností přel o poskytnutí informací (např.
soupis faktur, informaci o výši odměny ředitele
– měsíčně 250 000 Kč bez DPH), které jsou v ji-
ných městech bez jakýchkoli vytáček v zákon-
né lhůtě 15 dnů poskytovány. Nakonec mi byly
poskytnuty až po podání žaloby, kterou jsem dí-
ky tomu mohl následně stáhnout.

Podobný scénář se však znovu opakuje.
Tentokrát jsem požádal Jabloneckou energetic-
kou o poskytnutí smlouvy o směnečném pro-
gramu s Komerční bankou (jde o prostředek na

financování revitalizace systému centrálního
zásobování teplem). Přes půl roku jsem se jí do-
máhal jako zastupitel města v interpelacích
podle zákona o obcích. Neúspěšně. Na řadu te-
dy přišla stará dobrá stošestka, tedy zákon č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa-
cím. Dalších několik měsíců tedy trvalo, než jsem
vyčerpal všechny řádné opravné prostředky.

Smlouvu mi odmítlo poskytnout jak předsta-
venstvo JE ve složení Ing. Roubíček (TOP 09),
Ing. Vele, Ing. Pospíšil (oba ODS), Ing. Pešek
(KSČM) a Mgr. Paukrtová (Domov), tak dozorčí
rada ve složení Ing. Kouřil (ANO 2011), Ing.
Mrákotová, Ing. Zahradník (oba ČSSD), Mgr.
Žur (Nová budoucnost) a Ing. Šibrava. Proto
jsem musel opět podat na Jabloneckou energe-
tickou žalobu ke krajskému soudu.

O tom, jestli soud nařídí zveřejnění smlouvy,
příp. rozsah jejího zveřejnění, zatím není roz-
hodnuto. Přesto jsem na základě praxe z jiných
měst přesvědčen, že v tomto případě došlo k po-
rušení hned dvou zákonů, a to v první řadě záko-
na o obcích, který zajišťuje právo na informace
zastupitelům obcí, a v druhé řadě informačního
zákona, který zajišťuje právo na informace ob-
čanům. Oba zákony promítají do právního řádu
ústavou zaručeného právo na informace.
Poskytování informací bez vytáček je základem
dobré správy města, což se v Jablonci nad
Nisou bohužel neděje. Věřím, že i díky mé sna-
ze se to stane do budoucna standardem i v na-
šem městě.

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Všemi proklamovaná transparentnost je Jablonci stále cizí

Jménem dozorčí rady JE, a. s., mi dovolte, abych
se vyjádřila k části textu, který se týká dozorčí
rady (DR) a rozhodnutí, které svým hlasová-
ním učinila: 

Po vyčerpání všech zákonných možností do-
spěla žádost pana Macka o úplné zveřejnění
SoSP  formou odvolání proti rozhodnutí v pro-
sinci 2015 až k DR, která je v případě žádosti
podle zákona 106/1999 Sb. odvolacím orgá-
nem. 

Dozorčí rada, jež se již v průběhu své činnos-
ti seznámila podrobně s obsahem předmětné
smlouvy a s důvody jejího uzavření, projednala
znovu sled žádostí a zamítnutí podle různých
zákonů a požádala o zpracování právního sta-
noviska. Z hlasování vzešlo rozhodnutí,  v němž
byla žádost pana Macka o zveřejnění smlouvy
v plném znění zamítnuta, resp. bylo potvrzeno
předchozí rozhodnutí představenstva JE, a. s.
O výsledném rozhodnutí DR byl v prosinci
2015 pan Macek písemně vyrozuměn v řádném
termínu včetně zdůvodnění a právního rozkla-
du (cca 5 stran textu).  Ve zkratce: DR rozhodo-

vala ve smyslu § 504 zák. 89/2012 Sb. – ob-
chodní tajemství. V případě, že není s tímto vý-
rokem žadatel spokojen, může následovat dal-
ší zákonná možnost, a tou je soudní žaloba. Až
potud se jedná o velmi stručné shrnutí celé
kauzy.

Důvodem mého textu jsou ale především „sil-
ná slova přesvědčení“ pana Macka a jeho obvi-
nění, že DR porušila zákon, resp. hned dva.
Dozorčí rada JE, a. s., jednala, konala a rozho-
dovala jako správní orgán v rámci zákonů ČR,
opírala se ve svých rozhodnutích o právní sta-
noviska a za svým rozhodnutím si stojí. Pokud
nebude soudem rozhodnuto jinak, dozorčí rada
JE, a. s., se ohrazuje proti obviňování z porušo-
vání zákonů. Zároveň se jednotliví členové vy-
mezují proti tvrzení, že DR ve jmenovitém vý-
čtu zamítla žádost. DR je kolektivní orgán, u-
snesení jsou tvořena hlasováním, jehož výsle-
dek není podmíněn souhlasem všech členů.
Proto je jmenovitý seznam členů DR uvedený
panem Mackem k dané věci lživý. Pod „záštitou
transparentnosti“ nebude DR ani její jednotliví

členové sdělovat informace vztahující se k ob-
chodním záležitostem dozorované společnosti,
protože by mohli tímto svým jednáním poško-
dit společnost v konkurenčním prostředí. Na
rozdíl od pana Macka jsou členové dozorčí ra-
dy za svou práci zodpovědní.

Pod „záštitou transparentnosti“ nebude DR
zveřejňovat ani jiné údaje, jež je možné zneu-
žít, o tom, jak a kdo, kdy a proč hlasoval, které
se pan Macek „jen tak mimochodem“ snažil
získat.

Musím souhlasit s konstatováním mého kole-
gy, člena dozorčí rady: „Pan Macek se točí na
stejné metě už téměř rok. Jeho snaha o zveřej-
nění smlouvy, bez níž nemůže jako zastupitel
pracovat a jako občan žít, se mu stala mantrou.
Vlastní činnost a výsledky JE, a. s., jsou mu
v podstatě lhostejné.“

Jitka Mrákotová, předsedkyně DR JE, a. s. 

(P. S.: titul Ing., který mi pan Macek soustavně
připisuje, nemám.)

Pod záštitou transparentnosti…

Vážení spoluobčané, když po komunálních vol-
bách v roce 2014 vznikla tato rubrika Jablonec-
kého měsíčníku a někteří zastupitelé ji začali
využívat z mého pohledu jako „prostor pro pliv-
nutí na druhé a jejich práci,“ řekl jsem si, že
sem nebudu nikdy přispívat. Bohužel, čas plyne
a dnes již musím. Informace, či spíš dezinfor-
mace zastupitele Ing. Jakuba Macka jsou evi-
dentně bez hranic. Nyní jde o článek věnovaný
netransparentnosti a neposkytování informací
Jablonecké energetické. Po přečtení článku mi
hned došlo, že letos jsou určitě nějaké volby
a zastupitel Macek se potřebuje opět zviditelnit.
Pod záminkou otevřenosti a transparentnosti
vyvolává dojem, že Jablonecká energetická je
jakási zločinecká společnost, ve které ředitelé
berou čtvrtmilionové odměny. O co mu jde?
Probudit lidskou závist, že někdo má 250 tisíc
výplatu a že svým konáním porušuje zákon. Já
tvrdím, že všechno je jinak, než pan Macek
uvádí. K dnešnímu dni se společnost s nikým
o neposkytnutí informací nesoudí. Žádný ze za-

městnanců ani ředitelů nebere odměnu 250 ti-
síc měsíčně. Naopak Jablonecká energetická
nadstandardně komunikuje se zákazníky a ob-
čany, kteří informace potřebují. Na druhou
stranu informace dle zákona č.106/1999 Sb. od
nás žádá pouze pan Macek. Je jisté, že vedení
JE musí společnost řídit, ale také na druhé stra-
ně i chránit. Proto je nutné pečlivě zvažovat,
které informace je možné zveřejnit, aniž by do-
šlo k poškození společnosti, a na straně druhé
jsou informace, které se z důvodu ochrany spo-
lečnosti zveřejnit prostě nemohou. Mezi nimi je
velmi tenký led. Proto rozhodnutí představen-
stva o poskytnutí je vždy podloženo právním
názorem advokáta, který společnost zastupuje. 

Zde je ještě namístě uvést informaci, kterou
pan Macek nezveřejnil. Zastupitelský klub
Změna pro Jablonec měl příležitost nominovat
do dozorčí rady JE právě pana Macka, ale ten to
odmítl. Měl tedy šanci společnost kontrolovat
z pozice člena dozorčí rady. Nevím, proč ji ne-
využil. Nabízí se jen jedna odpověď: Nechtěl

převzít zodpovědnost a jeho cílem je jen psát
právě tyto zviditelňující a dezinformující člán-
ky. 

Předseda představenstva Ing. Miloš Vele

Historie se opakuje – vždy před volbami

Ilustrační foto
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P L E S O V Á  S E Z Ó N A  2 0 1 6
v Eurocentru Jablonec nad Nisou 

• • • BŘEZEN • • • 

pátek 4. 3., 20 hodin
MATURITNÍ PLES

S4.A Gymnázia 
Dr. Antona Randy

moderuje Tomáš Hauptvogel, 
hraje Fajnkapela, 180/160 Kč

sobota 5. 3., 20 hodin
65. ROČNÍK TRADIČNÍHO 

RYBÁŘSKÉHO PLESU
MO Rybářského svazu 
Jablonec nad Nisou,

moderuje David Jelínek, 
hraje skupina Rytma

200 Kč

pátek 11. 3., 19.30 hodin
PLES ARBESOVKY

hraje skupina FAJN 
Libochovice, 200/150 Kč

sobota 12. 3., 20 hodin
21. PLES MĚSTA 

JABLONEC NAD NISOU
moderuje 

Yvetta Blanarovičová, 
hraje Big Band Relax 

a sólisté
299 Kč

• • • DUBEN • • • 

sobota 9. 4., 20 hodin
SLAVNOSTI 
SV. PATRIKA
hraje Rookery

sobota 23. 4., 20 hodin
10. JUBILEJNÍ 

LYŽAŘSKÝ BÁL
250 Kč

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.

úter˘ 19. dubna | ·umava, Jablonecké Paseky – ‰kolní jídelna Z· ·umava
ãtvrtek 28. dubna | M‰eno – ‰kolní jídelna Z· Mozartova

úter˘ 3. kvûtna | Kokonín, Vrkoslavice – KD Kokonín
ãtvrtek 12. kvûtna | R˘novice, Luká‰ov – ‰kolní jídelna Z· R˘novice

úter˘ 17. kvûtna | centrum – mal˘ sál Eurocentra
úter˘ 24. kvûtna | ÎiÏkÛv Vrch – ‰kolní jídelna Z· Pasífiská

ãtvrtek 26. kvûtna | Proseã nad Nisou – hasiãská zbrojnice

20162016
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SK¤ÍNù LIBEREC – vá‰ interiér na míru
VESTAVùNÉ SK¤ÍNù pfiímo od v˘robce,

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ, slevy aÏ 35 %,
KUCHY≈SKÉ LINKY vãetnû dodávky spotfiebiãÛ,

3D grafické návrhy ZDARMA. 
Akce pro rok 2016:

ke kaÏdé kuchyni granitov˘ dfiez zdarma!
Vzorková prodejna v nákupním centru 

Géãko Liberec (GLOBUS)
tel.: 485 102 762, mobil: 734 723 734

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz, 
www.vyroba-kuchyni.cz

MASÁÎE MONIKA 
mobilní masáÏe pro Jablonec a okolí:

Breussova, regeneraãní, relaxaãní, 
tûhotenská, antistresová, ãínská, havajská.

Dornova metoda.
V prodeji dárkové poukazy 

KaÏdé úter˘ dle objednávek i Salón Terasa
v Podhorské ul.

Ceny: 45 min./250 Kã, 60 min./350 Kã, 
90 min./500 Kã

Pro ãleny Klubu pevného zdraví sleva 10 %.
kontakt: 732 733 219

mala.monika.75@seznam.cz
www.monimas.cz

OCE≈OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ a P¤EKLADY NJ
Provádím trÏní odhady nemovitostí – bytÛ,

rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ, chat, 
nebytov˘ch prostorÛ, pozemkÛ. 

Pfieklady – nûmãina.
www.kopacikova.cz, tel.: 724 953 484

STUDIO MARKÉTA NABÍZÍ 
kosmetické sluÏby, pedikúru, manikúru, 

kadefinictví, masáÏe, alternativní formy léãení.
R˘novická 4, tel. 483 314 958

www.studiomarketa.cz 

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE,
dekoraãní techniky, mramory, batiky, malba 
bytÛ, firem, ‰kol, zdravotnick˘ch zafiízení atd.

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

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
dvefie vãetnû obloÏek od 2 320 Kã! 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ 

dvefie, vnitfiní dvefie bílé, buk, 
ofiech atd. od 699 Kã. 

AKCE stavební pouzdra od 4500 Kã, posuvné,
shrnovací dvefie. Sleva na vchodové dfievûné 
dvefie 20 %, v˘prodej nov˘ch dvefií, obloÏek 

od 500 Kã. Zamûfiení a odvoz star˘ch 
dvefií ZDARMA. âESKÁ OKNA: dfievo, plast, 

hliník SLEVA 40 %. Profi v˘fiez zárubní.
www.dverehybner.cz  

novû na R¯NOVICKÁ 31, tel: 604 404 861

Jan Rejsek – PODLAHY
vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec nad Nisou

Rozhodli jste se pro zmûnu? 
Zaãnûte od podlahy!

Nabízíme vám moderní vinylové dílce, 
tradiãní dfievûné podlahy, pfiíjemné koberce, 
mûkãené PVC nebo komfortní korek. UÏ víte,

kterou podlahu si k nám pfiijdete vybrat?
Více informací na www.rejsek-podlahy.cz

e-mail: info@rejsek-podlahy.cz
mobil: 724 119 523

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2016
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.

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

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

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

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

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
tel.: 776 593 264, 

e-mail: info@rekra.cz

JAZYKY + ÚâETNICTVÍ + POâÍTAâ = KARIÉRA
SráÏky ze mzdy – dohoda o sráÏkách, 

exekuce, insolvence – 5. 3. a 18. 3. 2016 
DaÀová evidence – 9. 4.–14. 5. 2016, 

11. 4.–21. 4. 2016
Mzdové úãetnictví – 7. 3.–24. 3. 2016

Nauãte se efektivnû ovládat svÛj 
poãítaã – kurzy MS Windows, Správa dat, 
Internet a e-mail, Word, Excel, PowerPoint, 

Webové stránky, Access 
– termíny: únor–ãerven

Jazykové kurzy – stále se mÛÏete hlásit!
25 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii.

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

âMSS – STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
kompletní poradenství v oblasti 

spofiení a úvûrÛ.
tel: 724 242 048 

e-mail: iva.zitkova@cmss-oz.cz

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com

pro Ïeny, dívky i muÏe od 5 do 99 let
Poslední 2 místa v kurzu.

FLAMENCO ORIENTAL Ïeny,
ST¤EDY 16.30 h

poslední 3 místa v kurzu
MIX STYLÒ pokroãilé dívky 10–15let

âTVRTKY 15.30 h
NÚBIJSK¯ TANEC workshop,

pátek 25. 3., 18–20 h
KURZ HUBNUTÍ 

zaãínáme 1. 3. od 16.30 h
studio Najla, 28. fiíjna 23, tel. 777 110 708

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ
horolezeckou technikou.

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

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

Prodej, montáÏ, opravy. 
Tel.: 604 980 398

www.pazoutinterier.cz

Jídelna BOMA 
Skfiivánãí 19, ÎiÏkÛv Vrch

Snídanû – svaãiny – obûdy, rozvozy obûdÛ
www.boma-jablonec.cz
kontakt: 483 318 157

PEDIKÚRA V SALONU IVETA 
Skfiivánãí 49, Jablonec n. N. 

nabízí kvalitní pfiístrojovou, mokrou a komb.
pedikúru, masáÏ chodidel atd.
Novû i manikúra, P-SHINE, 

drobné kosmetické úpravy (barvení oboãí...) 
a moÏnost dárkov˘ch poukázek pro své blízké. 

Po–pá od 10 do 18 h, popfi. dle dohody. 
Objednávky na tel. 605 313 881

nebo osobnû v salonu. 

DÁRKOV¯ OBCHOD SMETANKA 
Smetanova 6 (proti Spolkovému domu) 

nabízí dárkové zboÏí, baãkory 
z ovãí vlny od 149 Kã, svíãky od 30 Kã, 

kofiení i bezlepkové a ãaje. 
Pfiijìte a urãitû si vyberete. Tel.: 728 822 109 

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
P¤IPRAVTE VÁ· VÒZ NA JARO!!!

Pfiezutí pneu, nové pneu, celk. prohlídka vozu
vã. protokolu a kalkulace, nástfiik spodku a dutin. 

Brzdové centrum ATE = specialista na brzdy.
Profi sluÏby, poctivost, kvalita, záruky, 

super ceny, kompletní opravy, 
spolupráce s poji‰Èovnami.

Auta parkována v hlídan˘ch prostorách.
www.autoservismokosin.cz

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

PEDIKÚRA – kombinovaná – suchá.
Podhorská 7, tel: 723 383 334.

MoÏnost i MOBILNÍ pedikúry.
Pfiijedu za vámi domÛ. Vhodné
pro seniory a maminky na MD.

NÁTùRY ST¤ECH A KOVOV¯CH KONSTRUKCÍ
nátûry fasád, v˘malby hal, bytÛ atd.  

nástfiik technologií AIRLESS (1 000 m2/den)
e-mail: josefrac@seznam.cz

tel.: 778 750 187

SRDEâNù VÁS ZVEME K NEZÁVAZNÉMU
individuálnímu rozhovoru o Pánu Bohu,

kfiesÈanské vífie, Bibli, modlitbû ãi smyslu Ïivota.
Kontakt: Mgr. Ondfiej Titûra, 

faráfi âeskobratrské církve evangelické 
v Jablonci n. N. tel: 481 120 033
e-mail: ondrej.titera@evangnet.cz

www.jablonec.evangnet.cz 

KURZ SM SYSTÉM DR. SMÍ·KA
léãba skoliózy pátefie a ostatní poruchy pátefie

u dûtí v termínu: 25. 6.–26. 6. 2016,
Tanvald, lektor Mgr. Havránková.

ZVEME lékafie, fyzioterapeuty, maséry,
rodiãe s dûtmi.

www.dornovametodadusek.cz

KURZ HUBNUTÍ 
zaãínáme  1. 3. od 16.30 hod.,

studio Najla, 28. fiíjna 23
tel. 777 110 708

PRODEJ BRAMBOR 
OdrÛda Gala, typ A od 1 kg po 10 kg pytle.

Cena za 1 kg/9,90 Kã. 
Od 20 kg doprava po Jbc ZDARMA. 

KaÏdá 10tá objednávka od 20 kg=10kg ZDARMA. 
Objednat lze na tel: 728 019 347

nebo osobní odbûr na adrese:
Liberecká 37, Jablonec n. N.

(Dûtská móda-prodejna )

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

•
e-mail: fricova@mestojablonec.cz 
Tel.: 483 357 185, mobil: 775 371 889 

Radnice –> 1. patro –> 131
Mírové náměstí 19 

466 01 Jablonec nad Nisou
•

Jablonecký měsíčník vychází v nákladu
22 000 ks!

PAS Jablonec a. s.
Vzdu‰ná 25

hledá 

manuálnû zruãné 
domácí dûlnice 

na v˘robu 
ketlovan˘ch rÛÏencÛ 

a biÏuterie. 
Vhodné i pro 

zdravotnû postiÏené. 
Informace 

na tel: 483 423 325 
e-mail: pas@pas-jablonec.cz

PAS Jablonec a. s.
Vzdu‰ná 25

hledá 

maãkáfie 
na Maturovo 

maãkadlo
PoÏadujeme vyuãení ve strojním 

nebo skláfiském oboru.
Nabízíme dobré platové podmínky 

a zamûstnanecké v˘hody. 

Informace 
na tel: 483 423 333 

e-mail: pas@pas-jablonec.cz
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DA≈OV¯ PORADCE Bc. Gabriela Sedláková 

DA≈OVÁ A ÚâETNÍ KANCELÁ¤

Tel.: 603 233 148 • e-mail: sedlakova.g@seznam.cz

• Zajištění odkladu placení daně DPFO, DPPO
• Zpracování daňových přiznání
• Zastupování na úřadech

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

Číslo osvědčení: 04719
PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií (od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro náv‰tûvy) 

• Zabezpeãení kanceláfií
• Pfiíznivá cena pronájmu a sluÏeb

www.jakob.cz
tel. 603 161 915, 732 108 472

JAKOB, s. r. o., Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

RÁZOVÁ VLNA
A LASER

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

Vhodné na:
> zánûty ramene > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

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

tel. 483 341 275
www.medsix.cz

Nabízíme psychologické sluÏby 
pro jednotlivce, dûti, páry i rodiny

EEG BIOFEEDBACK k podpofie soustfiedûnosti
Vedeme i pracovní t˘my.

Mgr. Lucie ·mahelová 
+420 607 038 554
luciesmahelova@seznam.cz
Kubálkova 5, Jablonec n. N.

www.psychologie-biofeedback.cz

... ke kráse my‰lenek

ž e l e z á ř s t v í
M A G O N A

VáÏení zákazníci, 
děkujeme Vám za Vaši přízeň, která nám 

pomohla najít si své místo na trhu. 

Dne 1. března 2016 slavíme 10 let 
od otevření naší prodejny.

Jako poděkování jsme pro Vás 
na období celého března 2016 přichystali akci 

–10% slevu na celý 
sortiment naší prodejny.

Želivského 1a (naproti OBI), Jablonec nad Nisou
tel. 774 447 363, 774 410 500

Otevřeno Po–Pá 7–17, So 8–11
e-mail: leos.richter@seznam.cz

www.magona.cz

ž e l e z á ř s t v í
M A G O N A


