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Jednička za dobře 
odvedenou práci

Vážení spoluobčané,
jsou za námi dny a týdny prázdnin či dovole-

ných a poslední třetina roku ťuká na dveře.
Začínáme novým školním rokem, a tak jako
vždy se i letos o prázdninách na školách pilně
pracovalo. Proběhla první fáze rekonstrukce zá-
kladní školy v Pasířské ulici a pokračovala do-
stavba školní jídelny základní školy v ulici Mo-
zartova a rozhodlo se o výstavbě sportovního
areálu u ZŠ 5. května. Ve hře zůstávají rekon-
strukce venkovních plášťů základních škol v ul.
Liberecká a Arbesova. Rádi bychom též přemě-
nili dosavadní, už dosluhující asfaltové hřiště
v ZŠ Pasířská v nové venkovní moderní sporto-
viště. 

Pokud si k tomu přidáme úspěchy při získává-
ní finančních prostředků z fondů Evropské unie
(magnetická rezonance v městské nemocnici,
Jablonecko jako centrum cestovního ruchu
Jizerských hor, obnova alejí), pak můžeme pro-
hlásit, že město Jablonec nad Nisou aktivně
zvládlo první pololetí roku 2008 a je připraveno

úspěšně dotáhnout problematiku systematické
obnovy škol až do samotného konce. 

V době prázdnin nám udělali velkou radost
především žáci naší základní umělecké školy
v Podhorské ulici. Na začátku července se zú-
častnili Olympiády pěveckých sborů v rakous-
kém Grazu (Štýrský Hradec) a v silné konku-
renci sborů celého světa přivezli zlatou medaili
v kategorii dětských pěveckých sborů a stříbr-
nou medaili v otevřené kategorii duchovní hud-
by. Úspěch je to nečekaný, ale kdo zná alespoň
trochu práci a činnost jabloneckého sboru
Iuventus, Gaude!, tak ví, že to zas tak velké pře-
kvapení není. To se jenom poctivá a srdcem tvo-
řená práce přetavila do zaslouženého ocenění
na mezinárodním poli. 

Pokud si za tím vším, co je výše popsáno, před-
stavíte množství odvedené práce, pak si můžeme
dát za první pololetí tohoto roku velkou jedničku
s hvězdičkou.

Petr Tulpa
starosta města
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V listopadu 2007 schválili zastupitelé vyhlášení zá-
jmové lokality Dolina společně s podnětem na poříze-
ní změny platného územního plánu z kategorií B1
a B2 na kategorii B3. Ta umožňuje současně výstavbu
rodinných i bytových domů s maximální podlažností
4,5 (půl podlaží využívá svažitost místního terénu pro
výstavbu garáží). 

Na konci ledna t. r. zastupitelé schválili uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností Sen
Property, s. r. o. na prodej pozemků na Dolině za účelem
investiční výstavby. Developerem projektu se násled-
ně stala společnost Ekky Development s. r. o. Společnost,
která vyhrála výběrové řízení, navrhovala výstavbu
230 bytových jednotek v rámci 23 řadových domů,
170 garážových stání, tří pětipodlažních domů s men-
šími byty a sedm třípodlažních domů s většími byty.
Nezapomněla ani na občanskou vybavenost (MŠ, ob-
chod, hřiště).

Co na to obyvatelé lokality Dolina?
V rámci veřejného projednávání návrhu změny při-

šla řada negativních stanovisek a připomínek. Ty se
dají obecně shrnout do několika bodů: nesouhlas
s navrhovanou změnou navýšení podlažnosti, se za-
huštěním zástavby, se zvýšením dopravní zátěže a po-
čtu obyvatel, se znehodnocením kvality bydlení v již
stojících rodinných domech. Petice požadovala posou-
zení záměru z pohledu krajinného rázu a dořešení
technické infrastruktury. 

A co na to investor?
Upravený záměr počítá se změnou územního plánu

na kategorii B3 jen v části pozemku, ostatní plochy

zůstanou v kategorii B2. Lokalita bude připravena
k napojení na linkový autobus, omezí se průjezd auto-
mobilů do současné zástavby, napojí se jen v Liliové
ulici. Počítá se s rekultivací ploch, s výsadbou alejí
a revitalizací existující vodoteče.

Cílem investora je využít všechny dlouholeté zkuše-
nosti a v developerském projektu Nová Dolina navrh-
nout moderní nadstandardní obytnou čtvrť, která ne-
bude pouze okrajovou městskou ubytovnou, ale re-
prezentativním místem pro život, jež bude citlivým
způsobem navazovat na současnou městskou strukturu. 

Celá lokalita bude nabízet několik typů bydlení.
V severovýchodní části pozemku se uvažuje s výstav-
bou 24 řadových domů pro klienty hledající spíše
klidnější formu bydlení. Tato zástavba bude citlivě na-
vazovat na již stávající rodinné domy. V jihovýchodní
části se uvažuje s vybudováním patrových domů
s menší rozlohou a podél celé západní hranice inves-
tor navrhuje moderní třípatrové domy vhodné pro
nadstandardní bydlení. 

Zároveň je cílem investora pomoci řešit nedostatek
bytů v Jablonci n. N. a nabídnout moderní bydlení
v atraktivní lokalitě s dopravní dostupností a součas-
ně v úzkém kontaktu s přírodou.

Úřad územního plánování MěÚ přepracuje návrh
zadání změny a předloží ho v říjnu 2008 zastupitel-
stvu města ke schválení. Do té doby proběhne také be-
seda s občany na téma výstavba na Dolině.

(fr)

Jak je to s výstavbou na Dolině
Jablonec potřebuje nové byty. Na tom se shodli městští zastupitelé, a proto
vyhlásili zájmové lokality určené pro výstavbu bytových domů. Plánovaná
zástavba v Proseči a na Dolině však vzbudila nelibost obyvatel. Lidé z okolí
Doliny sepsali petici proti výstavbě. Na červnovém zasedání zastupitelstva
vysvětlovali zástupci investora Nové Doliny projekt zastupitelům a přítomným
Jablonečanům.

Foto Jaroslav Bolech

■ Tři otázky 
pro Petra Tulpu, 
starostu města

Z jakého důvodu vybralo měs-
to pro výstavbu nových bytů
právě Dolinu a Horní Proseč?

Je to jen naplnění územního
plánu města, který byl schválen
již v roce 1998. Od samého počát-
ku zde byla plánovaná výstavba
bytů, šlo jen o to, kdy se bude reali-
zovat a v jaké kvalitě.

Proč nestaví nové byty město?
Myslím si, že žádné město by ne-

mělo mít funkci stavební organi-
zace, má úplně jiné celospolečenské
úkoly. Získávat peníze prodejem
připravených parcel je časově velmi
náročné. Nesmíme zapomenout, že
do jejich přípravy se musí započítat
problematika vlastnictví pozemků
včetně celé energetické a doprav-
ní infrastruktury. Pokud všechno
svěříme profesionální firmě, zry-
chlujeme proces získání kvalitního
bydlení všem obyvatelům města,
a to je dobře. I za tu cenu, že zisk
z prodeje nepřipravených parcel
externí firmě bude nižší.

Co si o výstavbě myslí občané?
Z obou lokalit občané přišli

a otevřeně, pomocí petic, řekli
svůj názor. V souvislosti s pláno-
vanou výstavbou v Proseči bylo
též ustaveno občanské sdružení
Proseč, Jablonec nad Nisou. Oce-
ňuji, že nejsou proti výstavbě jako
takové, ale poukazují konstruktivně
na některé skutečnosti, které se jim
nelíbí. Jde jim zejména o vysoko-
podlažnost budov, nevyřešené in-
frastrukturní sítě a údajně vysokou
hustotu zástavby. Mám tu víru, že
se nám tyto problémy podaří, spo-
lečně s investory, výrazně přiblížit
představám obyvatel z těchto čás-
tí Jablonce nad Nisou.

(os)
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Nová Dolina 
z pohledu architekta

Studie, s níž jsme soutěžili, za-
znamenala od doby svého vzniku
změny, které vyplynuly jednak
z nových informací, jednak z reak-
ce na připomínky občanů. Loka-
lita zůstává rozčleněná na čtyři
části: A – řadové rodinné domy,
B – bytové domy se čtyřmi plnými
nadzemními podlažími a jedním
ustupujícím podlažím a C – bytové
domy se třemi plnými nadzemními
podlažími a jedním ustupujícím
nadzemním podlažím, D – prostor
vymezený pro občanskou vybave-
nost. 

Od původního záměru navázat
lokalitu dopravně na všechny okol-
ní komunikace jsme pod tlakem
veřejnosti upustili a zachováváme
do okolní zástavby pouze pěší tra-
sy s tím, že lokalitu dopravně při-
pojujeme jen v ulici Liliové. Ve
spolupráci s vodohospodáři a po
konzultacích s odborem životního
prostředí navrhujeme revitalizaci
vodního toku a související odpo-
činkovou zónu. Jelikož z výsledků
biologického průzkumu vyplynu-
lo, že v sousední lokalitě se nachá-
zí cenný biotop, přepracováváme
návrh veřejných ploch tak, aby-
chom maximálně chránili cenné
prvky životního prostředí.

Maximum výstavby bude sou-
středěno do části C, kde vzniknou
tři a půl podlažní domy s nadstan-
dardním rezidenčním bydlením.
Jedná se o malé bytové domy o 14
bytových jednotkách s rozlohou
bytů mezi 80 a 90 m2. V této části
využíváme terénu svažujícího se
k potoku pro zapuštění objektů do
svahu tak, že umožňuje přímý
vjezd do parkingu v podzemním
podlaží objektů. V části B navrhu-
jeme bytové domy s vnitřním pro-
světleným atriem o čtyřech plných
nadzemních podlažích a jednom
ustupujícím podlaží. V této části
plánujeme především menší byty
mezi 50 a 70 m2. V části A navrhu-
jeme řadové rodinné domy o cel-
kové užitné ploše okolo 130 m2. Ke
každému rodinnému domu je na-
vrženo jedno kryté a jedno nekry-
té parkovací stání. 

David Cais
autor projektu

Dolina bude
na okružní lince
MHD

Výstavba na Dolině výrazně ovliv-
ní dopravu jak do centra této loka-
lity, tak i v celé okolní oblasti.
Vedení města si je tohoto problé-
mu vědomo, a proto přistoupilo

k celkovému řešení dopravní ob-
služnosti tohoto území. Jedná se
o to, aby se doprava při výstavbě,
ale ani následně po dokončení ce-
lého projektu, co nejméně dotkla
všech okolních obyvatel. Zámě-
rem města je, aby tato oblast byla
zokruhována především pro auto-
busovou dopravu. Využít by se mě-
la jednak stávající komunikace
Lesní a dále pak i nově uvažovaná
přístupová komunikace vedená za
areálem Baku k ulici Na Hutích.
Za tím účelem již bylo zadáno
zpracování studie této přístupové
komunikace, která by měla zpo-
čátku sloužit hlavně pro stavbu. 

Jako základní přístupová trasa,
uvažovaná zejména pro osobní
a veřejnou dopravu po dokončení
projektu, byla vybrána Lesní ulice,
která svojí dostatečnou šířkou a spá-
dovostí umožňuje snadný přístup
do této lokality. Proto se město
chystá provést humanizaci celé té-
to ulice včetně odbočení do ulice
Liliové. Tato navazující část až
k páteřní komunikaci zástavby na
Dolině bude též rekonstruována.

Tímto řešením se dá dosáhnout
ideálního propojení Doliny s cent-
rem města. Lze tak zároveň zokru-
hovat MHD, která by projížděla
ulicemi Lesní, částí Liliové, dále
páteřní komunikací v zastavěné
části Doliny a pokračovala by po
nově vybudované komunikaci za

areálem Baku až k současné ko-
nečné zastávce Na Hutích. Odtud
by pak okruh pokračoval do ulice
SNP a do centra města. Předpoklá-
dáme, že takto řešená doprava na-
jde podporu obyvatel v okolí plá-
nované zástavby, jež si na špatnou
dopravní obslužnost stěžují.

Otakar Kypta
místostarosta

Pohled developera
Naše společnost se snaží komu-

nikovat se všemi stranami. Nebo-
jíme se konfrontovat ani s negativ-
ními názory a hledat společná ře-
šení. Developerský projekt Nová
Dolina neustále prezentujeme, aby
se mohl každý podrobně seznámit
s našimi záměry. 

Na webových stránkách
www.novadolina.cz si každý může
prohlédnout aktuální situační
schéma, vizualizace atd. Stránky
neustále aktualizujeme a doplňu-
jeme dalšími podklady. Zároveň
velice vítáme, že Městský úřad
Jablonec nad Nisou spustil na
svých stránkách diskusi ohledně
výstavby v lokalitě Dolina a uka-
zuje, že se snaží komunikovat
s občany o tomto tématu.

Pavel Řežábek 
Ekky Development, s. r. o. 

■ Komentáře a názory

Centrální 
zásobování teplem  
Názor odborníka z hospodářské
komory

Za svoji profesní kariéru jsem
od roku 1990 zažil celou řadu
trendů ve vytápění. Všechny ty nej-
výhodnější skončily v zapomnění,
a to zejména proto, že nebyly po-
staveny na profesní bázi a vychá-
zely z toho, že byl něčeho zrovna
nadbytek. Jevilo se to výhodné, na-
příklad elektrické přímotopy, nebo
patnáct závěsných kotlů v panelá-
ku. 

Ceny paliv a energie rostou tem-
pem, které nikdo nepředvídal. Tím
také rostou náklady na vytápění,
a to nejen z teplárenské soustavy.
A opět jsou zde zázračné nápady
a garance, jak to řešit. Když se po-
díváme, kdo s nimi přichází, pak
jsou to vždy malé provinční firmy
a zase chtějí něco prodat. Trh je
přesycen a potenciálním zákazní-
kem je občan v paneláku připoje-
ný na teplárenskou soustavu, která
je opravdu drahá. Tyto obchodníky
s iluzí nezajímá, že jejich návrh
neřeší celek a ve svojí podstatě
škodí všem. 

Za současného stavu elektrické
a plynové sítě lze skutečně pár ob-
jektů ve městě připojit na tepelné
čerpadlo, které se do panelového
domu vůbec nehodí, nebo ve skle-
pě zřídit plynovou kotelnu. Já jsem
pevně přesvědčen o nutnosti za-
chování a naopak rozšíření teplá-
renské sítě. Investice do plynáren-

ské či elektrické rozvodné sítě tak,
aby bylo možné v celém městě u-
možnit volbu způsobu připojení,
by se opětně promítla do cen tepla.

Toto konstatování ovšem nezna-
mená, že můžeme být spokojeni se
vším, co s jabloneckým tepláren-
stvím souvisí. Za posledních pět
let vyrostla kolem teplárenských
rozvodů řada objektů a areálů,
které jsou všechny připojeny na
zemní plyn. Pokud by byly připoje-
né na CZT, byla by cena o nějakou
tu desetikorunu nižší. 

Vytvořením Poradního výboru
pro energetiku snad skončí přeta-
hování radniční koalice a opozice.
Město jako garant zabezpečení zá-
kladních potřeb svých občanů
(mezi které zabezpečení tepla jistě
patří) a minoritní akcionář JTR
bude působit správným směrem,
a to jak na majoritního vlastníka
k průběžnému zlepšování účin-

nosti výroby a přenosu tepla, tak
na své organizační složky k vytvo-
ření podmínek pro rozvoj teplá-
renské soustavy.

Okresní hospodářská komora si
plně uvědomuje nutnost zachová-
ní a rozšíření soustavy CZT jako
jediného způsobu udržení reálné
cenové úrovně tepla. Platí to jak
pro sídliště, tak pro připojené or-
ganizace.

Miroslav Vybíral
člen představenstva OHK

Poděkování z Tibetu
V březnu letošního roku probě-

hla celostátní akce nazvaná Den
pro Tibet. V jejím rámci se usku-
tečnil v jabloneckém klubu Na
Rampě večer s komponovaným
pořadem. Výtěžek z dobrovolného

vstupného byl poskytnut na podpo-
ru jedné ze škol v daleké zemi, kde
se učí děti tibetských uprchlíků. 

V srpnu byl na adresu městské-
ho úřadu doručen děkovný dopis,
jehož odesílatelem je učitelka ti-
betské základní školy v severoin-
dické Dharamsale. Děti tam vy-
učuje česká dobrovolná učitelka
Lucie Juříková. Z dopisu citujeme:

„Srdečně Vás zdravím z Malého
Tibetu. Chtěla bych Vám tímto po-
děkovat za Vaši podporu a pomoc.
Za vytěžené peníze z večera pro ve-
řejnost si škola, kde nadále půso-
bím, zakoupila tabuli. Děkujeme.“

(red)

■ Došlo do redakce
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Přivedl vás do politiky manžel?
Ne, ženské. Chtěla jsem prostě pomáhat ženám

i mimo svou ordinaci, zajímaly mě jejich soci-
ální problémy. V práci se setkávám s ohromnou
spoustou lidí a vyslechnu stejnou hromadu trá-
pení. Nemám v povaze, abych to jen tak hodila
za hlavu. Chci to řešit. A vyřešit. Proto jsem
vstoupila do komunální politiky – měla jsem
pocit, že tam jsem řešení nejblíže. Ale někdy tu
jistotu ztrácím. Někdy mám pocit, že se zastu-
pitelé ani nechtějí dohodnout. Že je to jen poli-
tická hra. Někdy fakt nevím. I proto jsem už
jednou z politiky odešla. 

Jste kritická k politickým rozhodnutím?
Ano jsem a hodně. Někdy nejsem schopná se

ztotožnit se směrem, kterým se politika ubírá,
a pak raději odejdu, jak jsem to už jednou
udělala. Před posledními volbami jsem už ani
nechtěla kandidovat, ale když tu důvěru dosta-
nete... Stále mám takový trochu naivní pohled,
se kterým do politických jednání vstupuji zno-

vu a znovu. Kdybych měla víc času, myslím, že
bych mohla být prospěšnější. 

Myslíte, že byste se politice věnovala na sto
procent?

To ne. Nikdy bych svou praxi neopustila.
Mám to štěstí, že má práce je i mé hobby, jak-
koli to zní frázovitě. Neuměla bych bez toho žít.
Navíc bych ztratila ten bezprostřední kontakt
s lidmi a zmizel by mi ten proud podnětů, kte-
rý se na mne v ordinaci hrne.

Proč si myslíte, že je v politice, i v jablone-
ckém zastupitelstvu, poměrně velké procen-
to lékařů? Jste pro voliče lehce identifikova-
telní?

Určitě. Každý doktor má poměrně velký okruh
lidí, kteří ho znají a mají k němu důvěru, pro-
tože léčí je i jejich rodinu. Věří, že když jim vy-
léčí chřipku, vyléčí také jejich ostatní trable. 

Před chvílí jste vyjádřila jisté politické roz-
čarování a nahodilou chuť z veřejného živo-
ta odejít. Přesto pracujete i ve sboru pro ob-
čanské záležitosti a vítáte nové jablonecké
občánky.

To je taková moje radost. Častokrát vítám ve
městě ty, které jsem už jednou přivítala na svět,
jelikož mnoho z nich jsou děti mých pacientek.
Vítání občánků je vždycky velmi příjemné.

Jenže všechny maminky tady už nejsou jen
vašimi pacientkami, protože jste začala sdí-
let ordinaci se svou dcerou. Jak se vám spo-
lečně pracuje? Dochází k výměnám názorů?

Spolupracuje se nám skvěle. Jsem moc ráda,
že jsme tady spolu. Ona je velmi pečlivá, pocti-
vá a nebrání se žádným novým informacím
a sdělování zkušeností, často některé případy
konzultujeme. Jsem moc ráda, že ji tady mám
a konflikty spolu skutečně nemáme.

Myslíte si, že pro pacientku, pro její pocit,
je lepší gynekoložka nebo muž-gynekolog? 

Nelze to říci jednoznačně. Některé ženy po-
třebují cítit nad sebou tu mužskou autoritu, aby
se věnovaly svému zdraví. A já v ordinaci neší-
řím příliš autoritativní atmosféru, dávám před-
nost té přátelské. Mohu se vcítit do pocitů žen,
protože jsem ledacos sama zažila. Třeba jak
smutné, až traumatizující je potratit dítě. Mohu
jim pomoci vlastními zkušenostmi. Ne těmi lé-
kařskými, ale ženskými. Takže, je to opravdu
individuální.

Z vašich odpovědí je patrné, že jste velmi
vytížená žena. Máte ještě vůbec čas sama na
sebe? Jak relaxujete?

Pohybem. Jsem ten typ člověka, co si neodpo-
čine na gauči. Musím se hýbat a snažím se hýbat
co nejvíce. Baví mě všechny druhy sportu, ale
nejvíc asi jezdím na kole a mám ráda aerobik. 

Plavete?
Plavala i potápěla, ale teď…

Ptám se úmyslně. Ordinaci máte blízko
přehrady, aktivně sledujete dění okolo ní. Cho-
díte se někdy po práci osvěžit do jejích vln?

Přiznám se, že nechodím. Jsem už trochu po-
stižená svým povoláním. Vidím, co sinice mo-

hou napáchat na zdraví a dokud tam budou,
pak se v přehradě koupat nebudu. Doufám, že
se tenhle problém podaří brzy a hlavně efektiv-
ně vyřešit. Pozorně sleduji průběh zkoumání
vody, dna přehrady a hlavně příčin, které po-
máhají sinicím žít. Životní prostředí a jeho ne-
gativní vliv na zdraví člověka mě zajímá samo-
zřejmě i profesně. Proto vůbec nechápu, že se
lidé chtějí dobrovolně vrátit k tomu, že Jab-
lonec bude opět zavřený pod temným poklo-
pem exhalací. Stačí vyjít na nejbližší kopec
v okolí a podívat se, co se občas vznáší nad
městem. A to nyní už je ovzduší relativně čisté.
Co bude, až tu vznikne velké množství malých
kotelen a jejich komínů. Špatný stav ovzduší
má velký vliv na stav plodu, ale i na zdárný
průběh těhotenství jako takového. Nerozumím
tomu, proč se chceme vzdát ekologického tope-
ní. Zdraví přece nelze poměřit finanční část-
kou.

(fr)

Alexandra Jörgová
Jsem postižená svou prací

■ Alexandra Jörgová
Pochází z rovinatého východočeského kraje,
a proto se jí v kotlině pod Jizerskými hora-
mi nejprve moc nelíbilo. Odešla sem za ro-
diči a i po absolvování lékařské fakulty se
vrátila zpět. Původně chtěla být chirurgem,
ale už na rozhraní prvního a druhého roč-
níku medicíny objevila, že ta pravá speciali-
zace pro ni je gynekologie. Provdala se za
internistu a vychovala s ním čtyři děti. Nyní
pracuje v jedné ordinaci se svou dcerou
a říká, že není nic lepšího. Za své názory se
nestydí a na politické scéně platí spíše za tu
výbušnou. I proto už jednou z komunální
politiky po dvou letech odešla. Je členkou
strany Domov nad Nisou a v zastupitelstvu
zasedá už třetí funkční období (to první
nedokončila). Nejvíc jí vadí bezohlednost
lidí k životnímu prostředí, protože se v bu-
doucnu podepíše na nových životech.   Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v září
99 let
Krylová Růžena

95 let
Ježková Marie

94 let
Fuknerová Marie

92 let
Kňourková Berta,
Škorpová Božena 
a Vacíková Josefina

91 let
Matěcha Josef

90 let
Burešová Marie 
a Čepeláková Marta

85 let
Benešová M., Blaha M., Dubský K.,
Hofmanová H., Kozlovská M.,
Kunst J., Morávek L., Ruth F.
a Svobodová M.

80 let
Dražan V., Hojná S., Horyna J.,
Kofránková E., Komenda J.,
Kovářová V., Krpelán J.,
Kynčlová W., Malinová Z.,
Margitajová M., Marková A.,
Másilka S., Mikloš A.,
Najmanová H., Nováková Z., 
Polák M., Poláková G., 
Poláková J., Šilhánová J.
a Treglová B. 

75 let
Bobek J., Cee J., Čepelíková Z.,
Čermáková M., Drobníková L.,
Grossmann M., Havelková M.,
Heršálková M., Hladík O.,
Hoffmannová Z., Hušek B.,
Kopecká H., Kuťáková M., 
Malá H., Míč B., Nováková M.,
Nováková Z., Novotný J.,
Perinová V., Praxová G., Stach V.,
Vecko J. a Vinklář Z.

70 let
Bělíková J., Exner O., Halbich R.,
Hanušová H., Hlaváčková I.,
Hluchý M., Homza J., Hynková I.,
Kohoutová A., Králová A.,
Krausová E., Makovcová K., 
Pilař F., Ponomarevová H.,
Přibylová Z., Purmová V.,
Rozkovcová Z., Schödlbauer H.,
Šimková M., Toušková A.,
Treuchel O., Vysypalová E., 
Weiss J. a Žižková E.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, můžete
napsat do redakce JM nebo zavo-
lat na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná (vždy do 10. dne
předchozího měsíce).

Poděkování starostovi 
Letos v červenci oslavila naše ma-
minka významné životní jubileum.
Děkujeme tímto panu starostovi
Petru Tulpovi za osobní návštěvu
a gratulaci s krásnou kyticí.
Rodina Piškova 

Výstava minerálů
25. mezinárodní výměnnou a pro-
dejní výstavu zkamenělin, dra-
hých kamenů, výrobků z přírod-
ních kamenů a kamenů používa-
ných v léčitelství pořádá v sobotu
4. 10. od 9 do 14 hodin v sále res-
taurace Střelnice Minerál klub
Jablonec. Zájemci jsou srdečně
zváni.

900 let Jelení Hory
Polská Jelení Hora, naše partner-
ské město, oslaví v tomto měsíci
900 let své existence. Pro návštěv-
níky se připravuje středověký trh
a bohatý doprovodný program.
Chybět nebudou kulinářské speci-
ality, hudba, divadlo, kejklíři, slav-
nostní průvod ani pravý rytířský
turnaj. Pokud chcete okusit atmo-
sféru středověku, vypravte se o ví-
kendu 6.–7. září k našim polským
sousedům.

Týden seniorů
K Mezinárodnímu dni seniorů při-
pravuje město již 8. ročník kultur-
ně-společenské akce nazvané Tý-
den seniorů, která se bude konat
od 30. září do 3. října v prostorách
Eurocentra. V programu vystoupí
pěvecké sbory Radost a Senior, po-

pulární duo Eva a Vašek, SPS
Janáček a další hosté. Tradiční
součástí programu bude výstava
Šikovné ruce našich dědečků a ba-
biček. Své práce můžete odevzdat
do 22. září v kanceláři č. 125
(K. Hronová). Na výstavu přijímá-
me 5–10 výtvorů a výrobků.

Nechte auto doma!
Evropský den bez aut letos připadá
na pondělí 22. září. Naše město se
této tradiční akce zúčastní již po-
několikáté. Od 14 do 17 hodin bu-
de na Mírovém náměstí připraven
program pro veřejnost s dětmi.
Těšit se můžete například na mo-
bilní dopravní hřiště, tématické
soutěže, tvořivou eko-dílnu, počí-
tačovou dopravní hru nebo proti-
bariérový pochod maminek s ko-
čárky. 

Magnetická 
rezonance
Jablonecká nemocnice získala do-
taci z fondů EU na nákup magne-
tické rezonance. Celkové náklady
představují asi 47 mil. Kč, přičemž
dotace z Regionálního operačního
programu bude činit 85 %. Magne-
tická rezonance je zobrazovací
metoda, která zlepší diagnostiku
nádorových onemocnění, onemoc-
nění páteře, kloubů, mozku, cév
atd. Technologie by měla být uve-
dena do provozu ve druhém čtvrt-
letí roku 2009. 

Katalog stravování
Informační centrum vydalo již 3.
katalog stravování, který obsahuje
přehled barů, restaurací, kaváren,
cukráren a rychlého občerstvení

v Jablonci n. N. Najdete v něm in-
formace o poskytovaných služ-
bách, otvíracích hodinách nebo
zda se jedná o nekuřácké zařízení.
K dostání je zdarma v městském
Informačním centru.

Těšíme se 
na miminko 
Akce pro budoucí rodiče se koná
v úterý 30. 9. od 15 hodin v kapli
jablonecké nemocnice. Dozvíte se
vše o kojení a celkové péči o dítě,
o správném tělesném vývoji a jeho
dalším rozvíjení. S výrobky, které
vám v péči o vaše miminko pomo-
hou, vás seznámí zástupci firem.
Na úvod vystoupí DPS Skřivánek.
Více na www.nemjbc.cz.

Tajvan nepatří 
městu
V denním tisku byla počátkem čer-
vence mylně otištěna informace
o tom, že objekt bývalé restaurace
na Tajvanu získalo do svého vlast-
nictví město Jablonec n. N. Tato
informace se však nezakládá na
pravdě. Objekt je i nadále v sou-
kromém vlastnictví. Město do své-
ho vlastnictví získalo v této lokali-
tě pouze pozemky, kde se konají
kulturní a společenské akce.

Jablonecko se stane centrem
cestovního ruchu
Projekt nazvaný Jablonecko jako centrum cestovního ruchu Jizerských hor
z Regionálního operačního programu schválil 30. června Výbor Regionální rady
regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod. Projekt bude trvat do konce 
září 2011 a jeho nositelem za město je informační centrum. Získaná dotace
činí 6,7 mil. Kč, celkový rozpočet je 7,3 mil. Kč.

Volby 2008
Volby do zastupitelstva Libereckého
kraje se budou konat 17.–18. 10.  2008.
Zájemci o práci v okrskových vo-
lebních komisích se mohou hlásit
do 16. 9. v kanceláři tajemníka (č.
dv. 211), telefonicky na č. 483 357
314, 604 110 766 nebo na adrese
reichelova@mestojablonec.cz.

Rozdýchejte s námi
Evičku!
Oblastní spolek ČČK v Jablonci
n.N. a město Jablonec n. N. zvou
na prezentaci poskytování první
pomoci u kojenců a malých dětí.
Přijďte v úterý 9. 9. mezi 10. a 17.
hodinou na Mírové náměstí a vy-

zkoušejte si poskytování první po-
moci na resuscitačních figurinách
AMBUBaby a ADAM. 

Akci bude moderovat Jan Žíla,
zdravotničtí instruktoři ČČK a čle-
nové Záchranné zdravotnické
služby LK. Proběhne i nábor no-
vých dobrovolných dárců krve.
www.cck-jablonec.cz, tel. 602 458
088

Evropská unie

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek
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Místo podnikání na radnici  
Zákon o živnostenském podnikání po novele ve

svém § 46 odst. 1) písm. f) stanoví, že s účinností
od 1. července musí podnikatel – fyzická osoba
k ohlášení živnosti připojit taktéž „doklad proka-
zující právní důvod pro užívání prostor, do nichž
umístil místo podnikání…; má-li bydliště v sídle
obecního úřadu, musí doložit souhlas obce s umís-
těním místa podnikání v jeho sídle“. 

V praxi to znamená, že každý podnikatel, ohlašují-
cí svou živnost na živnostenském úřadě, musí doložit
souhlas vlastníka nemovitosti s místem svého podni-
kání, a to i v případě, že je toto místo shodné s adre-
sou trvalého pobytu podnikatele. Z toho vyplývá, že
má-li podnikatel trvalé bydliště evidováno na jablo-

necké radnici, musí pak doložit souhlas města Jab-
lonce nad Nisou s umístěním místa svého podnikání
v budově radnice.

Zásadně nemůžeme souhlasit, aby podnikatelé ohla-
šovali jako místo svého podnikání budovu městského
úřadu, kde mají úřední pobyt. V tuto chvíli je k úřed-
nímu pobytu na jablonecké radnici hlášeno celkem
585 lidí a z nich 33 zde má ohlášeno i své místo pod-
nikání. Žádnému podnikateli v budoucnu souhlas
s ohlášením místa podnikání na radnici vydán nebude.
Navíc úřad osloví zmíněnou více než třicítku podni-
katelů, aby si do konce letošního roku své bydliště vy-
řešili mimo budovu radnice.

Petr Karlovský
ředitel odboru správního odboru

Z jednání Poradního 
výboru pro energetiku

V závěru července se sešel Poradní výbor pro
energetiku městského zastupitelstva na svém dal-
ším jednání. Mezi hosty byla i vedoucí stavebního
úřadu Alena Nožičková. Pozváni byli také zástupci
Rýnovické energetické, s. r. o., kteří však účast od-
mítli.

Hodně se hovořilo o žádostech směřujících na ČEZ
a souvisejících s navýšením elektrického výkonu při
výstavbě tepelných čerpadel. Výsledkem debaty byl
fakt, že v Jablonci není v současné době dostatek
energie, aby bylo možné pokrýt zvýšené požadavky na
dodávky elektřiny pro nově instalovaná tepelná čer-
padla. 

Problémem jsou však i samotné žádosti o změnu
způsobu vytápění (tepelná čerpadla, plynové kotel-
ny), které jsou předkládány stavebnímu úřadu. Podle
slov A. Nožičkové v probíhajících jednáních o odpo-
jení od CZT musí stavební úřad respektovat pokyny
krajského úřadu a nemůže bezdůvodně vydávat za-
mítavá rozhodnutí. Změna však je možná pouze na
základě stavebního řízení v souladu se stavebním zá-
konem č. 183/2006 Sb., se souhlasem orgánů ochrany

životního prostředí a v souladu s energetickým záko-
nem 458/2000 Sb. Z celého jednání vyplynulo, že v té-
to oblasti je nedostatečná a ve výkladech rozporuplná
legislativa. Proto se Poradní výbor pro energetiku
rozhodl, že do příštího jednání osloví místostarosta
Lukáš Pleticha spolu s předsedkyní výboru Soňou
Paukrtovou příslušná ministerstva, aby bylo možné
předložit jednoznačný výklad a součinnost zejména
zákonů stavebního a energetického, o ochraně
ovzduší a o hospodaření energií s ohledem na prová-
děcí vyhlášky v oblasti zásobování tepla z CZT i ošet-
ření změny vytápění v důsledku odpojení od sousta-
vy CZT. 

(fr)

Informace stavebního 
úřadu

Každá změna vytápění, stavební úpravy kotelen,
pokud se při nich mění jejich parametry, topné mé-
dium nebo způsob odvodu spalin, podléhá povolení
stavebního úřadu. Změnu lze projednat v několika
režimech:

1. ohlášení dle § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zá-
kona – stavební úpravy pro změnu v užívání čás-
ti stavby, kterými se nezasahuje do nosných kon-
strukcí stavby,

2. stavební povolení dle § 109 a následující §,
3. souhlas se změnou užívání dle § 126 odst. 2,
4. změna užívání formou rozhodnutí dle § 127

odst. 3 – pokud se změna dotýká práv třetích
osob nebo vyžaduje podrobnější posouzení účin-
ku na okolí.

V jakém režimu bude změna vytápění projednána,
to posoudí stavební úřad na základě předložené pro-
jektové dokumentace a příslušných dokladů. 

K žádosti je třeba doložit: 
projektovou dokumentaci, stanovisko oddělení ži-

votního prostředí, Hasičského záchranného soboru
Libereckého kraje, výpočet celkové roční spotřeby
energií v objektu (vytápění, příprava teplé vody, osvět-
lení, chlazení...), nad 700 GJ stanovisko Státní energe-
tické inspekce (SEI), výpočet energetické náročnosti
budovy, technické a ekonomické zhodnocení změny
vytápění a další doklady, které vyplynou z projektové
dokumentace. 

V případě plynového vytápění souhlas SČP, k vy-
budování nové přípojky je od stavebního úřadu nutný
územní souhlas a je třeba územně a stavebně povolit
komínové těleso. Při instalaci elektrických kotlů vyjá-
dření ČEZu.

Stavebníkům se doporučuje, aby své záměry kon-
zultovali se stavebním úřadem, kde jim budou po-
skytnuty informace, které doklady a podklady ke
změně vytápění je nutné zajistit a v jakém režimu bu-
de změna projednána.

Po schválení Územně energetické koncepce a její-
ho zapracování do Územního plánu města Jablonec
nad Nisou, se tato stane podkladem pro rozhodování
o změně vytápění. Změna vytápění musí být v soula-
du s územním plánem, tedy i s Územně energetickou
koncepcí. 

Alena Nožičková
vedoucí stavebního úřadu

Personální inzerce
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrové řízení na pozice

PRÁVNÍK
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání
právního směru (Bc., Mgr.).
Další požadavky: vhodné pro absolventy i právníky
s praxí, znalost obchodního a finančního práva výho-
dou, ochota k dalšímu vzdělávání, samostatnost,
schopnost jednat s lidmi, výborná uživatelská znalost
práce s PC. 
Nástup: dle dohody.
Informace: vedoucí právního oddělení, tel. 483 357
364, e-mail: teufl@mestojablonec.cz. 

PROJEKTOVÝ MANAŽER INFORMAČNÍHO
CENTRA
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání
nebo střední vzdělání s maturitou. 
Další požadavky: znalosti v oblasti cestovního ruchu,
praxe v problematice dotací výhodou, znalost projek-
tového řízení, znalost anglického a německého jazy-
ka, dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet), velmi dobré organizační a komuni-
kační schopnosti, samostatnost, časová flexibilita –
v sezóně práce o víkendech.
Pracovní poměr na dobu určitou po dobu trvání pro-
jektu.

Nástup: dle dohody
Informace: vedoucí informačního centra
Telefon: 483 357 336, e-mail: 
tkacova@mestojablonec.cz

Přihlášky do 11. září 2008
Přihlášky doložené profesním životopisem, výpisem
z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), ověřeným do-
kladem o dosaženém vzdělání a případnými referen-
cemi zasílejte na adresu: Městský úřad, personální
úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Výběrová řízení 
na pronájmy bytů
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem:

Sociální byty
Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 19/2008
Byt 1 + 1, 9. patro, podlahová plocha 42,76 m2. 
Prohlídka 10. 9. 2008 od 15,30 do 15,45 hodin. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 20/2008
Byt 1 + 1, 2. patro, podlahová plocha 41,16 m2. 
Prohlídka 10. 9. 2008 od 15,45 do 16 hodin. 

Skřivánčí 66/3058, č. bytu pro VŘ: 21/2008
Byt 1 + 1, 4. patro, podlahová plocha 41,16 m2. 
Prohlídka 8. 9. 2008 od 15,30 do 16 hodin.

Na Kopci 11/3056, č. bytu pro VŘ: 22/2008
Byt 1 + 1, 5. patro, podlahová plocha 35,17 m2. 
Prohlídka 8. 9. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Byty s věcně usměrňovaným nájemným
Smetanova 63/4291, č. bytu pro VŘ: 23/2008
Byt 1 + 1, 2. patro, podlahová plocha 59,47 m2. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je 2.550 Kč/
měsíc bez služeb spojených s užíváním bytu.
Prohlídka 3. 9. 2008 od 15,30 do 16 hodin. 

Prohlídky zajišťuje RK RIA REALITY, a. s. Sraz zá-
jemců je ve stanovenou dobu před vchodem do ob-
jektu.

Žádosti do VŘ podávejte na předepsaném formuláři
včetně stanovených příloh. Formulář lze vyzvednout
na odd. technické obsluhy a bytů MěÚ (TOB), ve
vnitřním informačním středisku MěÚ nebo na
www.mestojablonec.cz. 
Žadatel doručí přihlášku na TOB nebo do podatelny
MěÚ v zalepené obálce od 1. 9. do 15. 9. 2008 do
15.00 hodin. 
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 19/2008 – NEOTVÍ-
RAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky. Neúplně
označené a před nebo po termínu podané obálky ne-
budou akceptovány!

Foto Otokar SimmFoto Jiří Jiroutek Foto Otokar Simm
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Jste spokojeni s úředními 
hodinami na městském 
úřadu?
V Jabloneckém měsíčníku zveřejňujeme anket-
ní lístek, pomocí kterého se snažíme zjistit, jak
jsou občané spokojeni s rozložením úředních
dnů na městském úřadu. 
Lístek můžete odevzdat do 30. září do při-
pravené nádoby ve vnitřním informačním
středisku v budově radnice. 
Zde budou rovněž k dispozici tyto anketní lístky. 
Hlasovat je možné i na www.mestojablonec.cz. 

Současný stav úředních hodin MěÚ je následující: 
Pondělí a středa 8.00–11.30 a 12.30–17.00, u vy-
braných agend v objektu Komenského ul. navíc

čtvrtek 8.00–12.00 hodin a na informačních stře-
discích v radnici ve všední dny 8.00–17.00 hodin.

OZNAČTE POUZE JEDNU Z NABÍZENÝCH
VARIANT!

Vyhovují vám úřední hodiny našeho úřadu?

1. ANO

2. NE, chci přidat úterý

3. NE, chci přidat pátek

4. NE, chci přidat sobotu 

5. NE, chci prodloužit pondělí a středu 

6. NE, chci prodloužit čtvrtek 

7. Je mi to jedno 

Lístky, na kterých bude zaškrtnuto více
variant, nebudou brány v potaz.

Dopravácký den
ČSAD Jablonec n. N. a. s. pořádá v sobotu 20.

září od 9 do 17 hodin na Dolním náměstí tra-
diční Dopravácký den. Pro návštěvníky budou
připraveny jízdy historickými autobusy, výsta-
va autobusů a další doprovodný program. 

V provozu budou historické vozy Škoda 706
RO, Škoda 706 RTO, autobusový vlek Karosa
B40, dva autobusy Karosa ŠL11, kloubový auto-
bus Ikarus. Novinkou v Jablonci n. N. bude au-
tobus Škoda RTO vyhlídkový (kabriolet) a také
tahač s osobním návěsem N80.

Jízdenky platné po celý den v historických
autobusech i na linkách MHD Jablonec v ceně
50 Kč (děti 25 Kč) jsou k dispozici v předprode-
ji MHD a v den konání akce u průvodčích his-
torických vozidel. 

Více informací najdete před konáním akce na
www.csadjbc.cz. Akce probíhá za finanční spo-
luúčasti města Jablonec nad Nisou v rámci Pro-
jektu Jablonec nad Nisou 2008.

Stromy soutěží o titul
Do konce července byly přijímány návrhy

kandidátů na Strom Jablonecka 2008. A jak
bude soutěž probíhat dál? O tom, který z fina-
listů se stane Stromem roku 2008, rozhodne ve-
řejnost hlasováním, jež se uskuteční během zá-
ří. Na rozdíl od loňského roku si budete moci fi-
nalisty soutěže prohlédnout na výstavě ve vesti-
bulu městské knihovny, a to od 1. do 26. září.
Hlasovat lze též na oddělení životního prostředí
a na internetových stránkách města (www.me-
stojablonec.cz). Slavnostní vyhlášení vítěze
proběhne 26. září v rámci podzimních slavností. 

(dk)

Povinné očkování psů
Oddělení životního prostředí MěÚ Jablonec

n. N. oznamujeme, že v níže uvedeném termí-

nu bude provedeno hromadné očkování psů
proti vzteklině (týká se psů, kteří nebyli očko-
váni v jarním termínu).

Chovatelé psů jsou povinni zajistit dle zákona
č.166/1999 Sb. o veterinární péči v platném
znění, aby byli psi ve stáří od 3 do 6 měsíců,
a poté vždy jednou za rok, očkováni proti vztek-
lině. Pes musí být opatřen náhubkem a vodít-
kem a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Termín: čtvrtek 18. 9. od 10 do 12 a od 13.15
do 16 hodin ve veterinární ošetřovně MVDr.
Baudyše v Ještědské ulici.

Náhradní termíny u privátních lékařů v ordi-
načních hodinách.

Za porušení této povinnosti chovatele může
Krajská veterinární správa uložit dle § 71, odst. 1,
písm. a) 1, výše uvedeného zákona pokutu až
do výše 10.000 Kč.

Jitka Prousková
vedoucí oddělení ŽP

Od 1. září se mění jízdní řády MHD
Od 1. září dochází ke změnám v provozu

MHD. Všechny změny jsou zapracovány
v jízdních řádech, které budou k dispozici
v předprodejní kanceláři MHD nebo na
www.csadjbc.cz. Na tomto webu lze též stáh-
nout aktualizované JŘ do mobilního telefonu.

Změny zastávek a tras linek 4, 9, 12 a 14
v Rýnovicích

Zastávka Rýnovice, průmyslová zóna bude
přesunuta do areálu průmyslové zóny. Spoje
končící v zastávce Rýnovice, prům. zóna budou
vedeny přes zastávku Rýnovice, u výtopny
(před firmou AKT) do nové zastávky Rýnovice,
průmyslová zóna a odtud zpět do centra města.

V Belgické ul. budou zřízeny zastávky Rýno-
vice, Belgická (mezi vjezdy do průmyslové zó-
ny) a Rýnovice, křižovatka (u křižovatky s ul.
Čs. armády směr Lukášov). V souladu s názvy
ulic budou přejmenovány zastávky: Belgická
na Ladova, Želivského ČSAD na Želivského,
Želivského Ladova na Pomněnková.

Změna zastávek a tras linky 13 v Kokoníně
Spoje linky č. 13 pojedou nově ze zastávky

Vrkoslavice, dělnický dům nebo Janáčkova
přes zastávku Krkonošská do zastávky Koko-
nín, pošta. V zastávce Kokonín, pošta budou za-
stavovat před křižovatkou v Letní ulici. Ostatní
spoje, které nepojedou Krkonošskou ulicí, bu-
dou z linky 13 převedeny na linku č. 10.

Linka č.1 Bedřichov–Janov– Jablonec – Rychnov

Rozšiřuje se počet spojů s bezbariérovým pří-
stupem.

Linka č. 5 Paseky – Jindřichov
Nový pár spojů ve dnech školního vyučování:

v 7:00 z Pasek (zastávka za kruhovým objez-
dem, přestup z linky č. 4) do Jindřichova
a v 7:17 z Jindřichova do Pasek, dále pokračuje
bez přestupu jako linka 34 přes sídl. Šumava,
centrum a Libereckou ul. do Pražské.

Linka č. 9 Rýnovice – Mšeno – Šumava –
Paseky

V Rýnovicích vedena v trase Belgická –
U Výtopny – Prům. zóna. Spoj s odjezdem v 7:12
z Pasek nahrazen linkou 31. Spoj v 7:33
z Rýnovic nebude veden, cestující mohou vyu-
žít spoje linky 33 nebo 12.

Linka č. 10 Janovská – centrum – Kokonín
Rozšíření počtu spojů v úseku centrum –

Kokonín (spoje převedeny z linky 13). Nově
spoje s bezbariérovým přístupem do vozidla.

Linka č. 15 rychlospoj Rychnov – Jablonec
Spoj s odjezdem v 7:19 z Rychnova jede ze za-

stávky Jablonex bez přestupu jako linka 31 do
Mšena do zastávky Mšeno, Arbesova. 

Školní linky Š1, Š2 a Š3
Nahrazeny novými linkami číslo 31 až 34.

Spojení z Rýnovic do Pasek je možné též linkou
540020. 

Linka č. 31 Kamenná – nám. B. Němcové –
Paseky – Mšeno, Arbesova – centrum

V úseku Mšeno – centrum bude posilovat
spoje linek 1, 10 a 12. Spoj s odjezdem v 7:28
z Kamenné bude pokračováním spoje linky č. 3
z Horní Proseče. Spoj s odjezdem v 7:38 od
Jablonexu bude pokračováním spoje linky č. 15
a umožní přímé spojení z Rychnova a centra
města do Mšena, Arbesovy ul. Spoj s odjezdem
v 7:23 z Arbesovy bude pokračováním linky 33
a v úseku Mšeno, škola – centrum bude posilo-
vat přetížené spoje linek 1 a 12.

Linka č. 32 Nová Ves – nám. B. Němcové –
sídl. Šumava – centrum – Žižkův Vrch

Cestující z Nové Vsi do Mšena mohou nově
využít též spojení linkou 530010 z Nové Vsi
v 7:14, v zast. Novoveská je možný přestup na
linku č. 31.

Linka č. 33 Horní Proseč – Rýnovice – Mše-
no, Arbesova

Spoj dále pokračuje bez přestupu jako linka
č. 31 směr centrum.

Linka č. 34 Paseky – sídl. Šumava –
Podzimní – Kamenná – Liberecká – Pražská

Posilový spoj ze sídl. Šumava do centra měs-
ta, kde jede přes Mírové nám, Libereckou
a Lázně.

ČSAD Jablonec n. N. a. s.,
provoz MHD

■ Anketa
✄

■ Anketa

Foto Petr Vitvar
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Může se jednat o problémy osob
propuštěných z výkonu vazby ne-
bo trestu odnětí svobody, problé-
my osoby po ukončení léčby závis-
lostí, řešení problémů lidí bez pří-
střeší, obětí domácího násilí; oso-
by, jejichž práva a zájmy jsou
ohroženy trestnou činností jiné o-
soby; osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způ-
sobem života ohroženy atd. 

Členové pracovní 
skupiny

Mezi členy této pracovní skupi-
ny patří zástupci města a z násle-
dujících organizací: „D“ občanské
sdružení; Komunitní centrum pro
národností menšiny při Spolko-
vém domě Jablonec nad Nisou;

Most k naději; NADĚJE o. s.; Ob-
čanské sdružení pro podporu
a rozvoj romské mládeže; Občan-
ské sdružení Moje budoucnost;
Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy včetně proble-
matiky závislostí; Probační a me-
diační služba ČR a Salem. 

Všichni členové vytvářející ko-
munitní plán pracují bezplatně
a dobrovolně. Pracovní skupina je
otevřená a jejím členem se může
stát každý vážný zájemce. Celkem
se na řešení této problematiky po-
dílí 15 osob. 

Pracovní skupina pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením se
sešla již po osmé a připravila mno-
ho podkladů pro komunitní plán. 

Skupina definovala řadu pro-
blémů, kterými se bude dále za-
bývat. Mezi ty nejdůležitější patří: 
– nestabilní a nedostatečné finan-

cování oblasti;
– malá součinnost sociálních slu-

žeb a spolupráce mezi jednotli-
vými subjekty;

– absence nízkoprahových klubů
(jsou určeny pro rizikové, neor-
ganizované děti a mládež, která
je ohrožena sociálně-patologic-
kými jevy);

– absence pracovních míst pro o-
soby s nízkou kvalifikací a ohro-
žené sociálním vyloučením; 

– nedostatek poskytovatelů sociál-
ních služeb v primární prevenci;

– nedostatečná kapacita krizové u-
bytovny, krizových lůžek a kri-
zových center;

– existence dvou sociálně vylouče-
ných lokalit – Zelené údolí a Za
Plynárnou; 

– chybí zde např. kontaktní cent-

rum pro osoby ohrožené drogo-
vou závislostí; 

– nedostatečné kapacity služeb pro
zadlužené občany (především po-
radenské služby);

– chybí centrum sociální prevence;
– chybí dobrovolníci; 
– absence služeb Domu na půl

cesty. 

Pracovní skupina konstatovala,
že existují i oblasti, které v součas-
nosti dobře fungují. Jedná se pře-
devším o:
– existenci Azylového domu s kom-

plexními službami pro občany
bez domova;

– existenci Poradny pro rodinu,

manželství a mezilidské vztahy –
v rámci služeb řeší také závislosti;

– existenci programů v oblasti drog
– terénní program zajišťuje ob-
čanské sdružení Most k naději; 

– zajištění sociální práce v sociál-
ně vyloučených lokalitách;

– existence procesu komunitního
plánování;

– fungující Komunitní centrum
v lokalitě Zelené údolí; 

– funkční resocializační program
pro dospělé klienty; 

– existenci sociální ubytovny pro
rodiče s dětmi a sociální ubytov-
ny pro osamělé rodiče s dětmi;

– existenci Spolkového domu p. o.; 
– existenci různých občanských

sdružení starajících se o volný
čas dětí a mládeže;

– existenci služeb pro rodiny;
– jsou kvalifikovaní odborníci ve

službách;
– existuje protitoxikomanické od-

dělení věznice Rýnovice;
– existence spolupráce s poskyto-

vateli a nestátními neziskovými
subjekty mimo město Jablonec n.
N. a okolními městy; 

– existenci přípravného ročníku
pro děti ze socio-kulturně znevý-
hodněného prostředí při ZŠ Li-
berecká;

– existenci Domu dětí a mládeže
Vikýř (nabídka různých volnoča-
sových aktivit pro děti a mládež);

– je vysoký zájem o stávající pro-
gramy primární prevence.

Činnost pracovní 
skupiny 

Členové pracovní skupiny se
snaží vyřešit nejdůležitější problé-
my v této oblasti a postupně snižo-
vat nedostatky v zajištění sociál-
ních služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením. V nejbliž-
ším období bude jejich pozornost
zaměřena na tyto cíle: 
– rozšíření a rozvoj terénních pro-

gramů (terénních služeb) ve
městě a v sociálně vyloučených
lokalitách. (Současné služby
jsou nedostačující, je třeba posí-
lit kapacitu terénních pracovní-
ků tak, aby jejich práce měla po-
třebné dopady.) 

– zajistit volnočasové aktivity pro
neorganizovanou mládež. (Jed-
ná se o mládež, která nemá
z různých důvodů zajištěnou ná-
plň volného času a u které vzni-
ká možnost vzniku rizikového
způsobu života. Zajištěním vol-
nočasových aktivit je možné pře-
dejít jak sociální okluzi, tak ná-
růstu dalších dětí a mládeže, kte-
ré povedou uvedený způsob ži-
vota.)

– zajistit potřebné služby pro oso-
by v krizi a pro zadlužené osoby
(především je nutné zajistit po-
radenské služby pro tyto osoby); 

– vyřešit komplexně lokalitu Zele-
ného údolí (zajistit sociální služ-
by v potřebném rozsahu a zlepšit
podmínky k bydlení osobám ohro-
žených sociální exkluzí); 

– zajistit služby pro děti opouště-
jící dětské domovy, výchovné
ústavy (pomoci zorientovat se
dětem v novém prostředí a pod-
pořit jejich samostatnost);

– informovat občany o poskytova-
telích sociálních služeb a jejich
uživatelích. 

Podrobnější informace o cílech
této pracovní skupiny a způsobech
naplňování těchto cílů naleznete
na www.mestojablonec.cz/zdra-
votnictví a sociální služby. 

Bližší informace o procesu ko-
munitního plánování podá koordi-
nátorka komunitního plánování
Pavla Chalupová, tel. 602 778 284,
chalupova@mestojablonec.cz. 

(pch)

Pracovní skupina pro osoby
ohrožené sociálním
vyloučením
Tato pracovní skupina se zaměřuje na problémy, se kterými se osoby
ohrožené sociálním vyloučením (např. bezdomovci, příslušníci etnických
menšin, osoby závislé na návykových látkách apod.) potýkají. 

Foto Pavel Kusala

Foto Pavel Kusala
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Z jednání zastupitelstva a rady
Červen 2008

Strategické rozhodnutí
Majetkovým vkladem vstoupí město Jablonec nad

Nisou do Dopravního podniku města Liberce. Vkla-
dem budou pozemky pod kolejištěm tramvaje spoju-
jící obě města. Tento krok je vyvrcholením jednání
mezi městy.

Takový záměr byl schválen zastupiteli s tím, že mís-
tostarosta Lukáš Pleticha připraví akcionářskou
smlouvu s majoritním vlastníkem, tj. statutárním měs-
tem Liberec, a předloží příslušný materiál ke schvále-
ní na příští jednání v září. Zároveň budou do té doby
přesně vyčísleny rozlohy pozemků pod kolejemi a je-
jich hodnota. 

„Tento vstup do dopravního podniku nám umožní
i využívat jejich technicko-projektový aparát, který ne-
vlastníme. S ohledem na integraci a plánovanou mo-
dernizaci veřejných dopravních prostředků a tras po-
važuji toto rozhodnutí za strategické,“ prohlásil  mís-
tostarosta Lukáš Pleticha.

Byl vybrán nový ředitel městské policie
Dne 26. června se sešla na mimořádné schůzi rada

města, která se usnesla na tom, že na základě pro-
běhlého výběrového řízení pověřuje od 1. září 2008
vedením městské policie Jiřího Rulce z Liberce. Pade-
sátiletý J. Rulc byl jedním ze čtyř přihlášených kandi-
dátů. Po celou svou pracovní kariéru byl činný u Policie
České republiky, na ministerstvu vnitra a na policej-
ním prezidiu.

Kompenzace za ztížené podmínky 
Problematiku daně z nemovitostí upravuje stejno-

jmenný zákon, jehož paragrafem 6 se řídí i výše koefi-
cientů odvozených od počtu obyvatel v obci. Jimi se
násobí základní sazba daně. Pro Jablonec nad Nisou
je tento koeficient 2,5.

Podle dalších právních předpisů ho může obec zvý-
šit prostřednictvím obecně závazné vyhlášky o jednu
kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie pro jed-
notlivé části obce. Dále pak může obec stanovit stej-
ným způsobem koeficient 1,5, kterým se násobí zá-
kladní či zvýšená sazba daně u jednotlivých, přesně
právně definovaných druhů staveb a samostatných
nebytových prostorů. 

Novelou zákona účinnou od 1. ledna tohoto roku je
obci dána ještě možnost stanovit obecně závaznou vy-
hláškou pro všechny nemovitosti na území celé obce
jeden místní koeficient ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Jím se
vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé
druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových
prostorů a byty, popř. jejich soubory. Zastupitelé zva-
žovali tři varianty – stanovit koeficient 2 a získat tak
dvojnásobný výnos z daní. Nebo zachovat dosavadní
stav či podle třetí varianty zvýšit koeficient pro Mšeno
o jednu kategorii na 3,5. Většina zastupitelů se přiklo-
nila k variantě druhé.

Zastupitelka Soňa Paukrtová podala protinávrh sní-
žit koeficient obyvatelům Horní Proseče o tři katego-
rie na 1,4, a tím zde kompenzovat ztížené podmínky
po dobu výstavby. Zastupitelé návrh schválili. Jelikož
v případě lokality Dolina není toto řešení možné, je
nutné přemýšlet o jiném druhu úlevy, shodli se zastu-
pitelé. 

Proluky určené k zástavbě
Červnové zasedání zastupitelstva schválilo zveřejně-

ní dalších vymezených lokalit, tentokrát v kategorii zá-
stavba proluk v centru města. K prodeji (k pronajmu-
tí) na investiční zástavbu jsou zveřejněny proluky dvě.

První o velikosti 795 m2 se nachází pod hotelem Na
Baště, druhá o celkové výměře 1 045 m2 v ulici Ka-
menná (dnes je zde bistro). Pro obě území platí stejná
pravidla. Do výběrového řízení se uchazeči musí přihlá-
sit kromě jiného také s jednoduchou architektonickou
studií předpokládané zástavby respektující regulační
podmínky stanovené městem a časovým harmono-
gramem výstavby. 

Závazné jsou regulativy zastavitelných ploch v ka-
tegorii S3 – smíšené bydlení v centru a umístění
v městské památkové zóně. Budovy mohou mít maxi-
málně šest podlaží, ze 30 % musí být obydlené, zbytek
může být využit pro obchody, služby či občanskou vy-
bavenost lokálního charakteru (školství, kultura, cír-
kevní účely). Požadován je i minimální počet parko-
vacích stání.

Nová pravidla za pronájem plochy
Na základě usnesení městské rady platí od 1. čer-

vence nová pravidla k dohodám odboru správy majet-
ku a odboru rozvoje o užívání pozemků a zařízení
v majetku města, jež nejsou vymezeny jako veřejná
prostranství. Vytvoření pravidel si vyžádalo stále se
zvětšující procento žádostí o umístění billboardů, re-
klam a jiných zařízení na plochách ve vlastnictví
města, které nebyly vymezeny jako veřejná prostran-
ství. Jen ta bylo možné do konce června v souladu
s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství zpoplatnit.

Od 1. července tedy nová pravidla ošetřují umisťo-
vání reklam například na domech v městské památ-
kové zóně, které jsou v majetku města. Dohody o do-
časném užívání městských pozemků a zařízení lze
uzavírat maximálně na jeden rok a nenahradí sou-
hlas vlastníka nemovitosti. 

Více na www.mestojablonec.cz.

Zveme na zářijové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 25. září od 9 hodin ve velké zasedací síni
jablonecké radnice. Informace o projednávaných bo-
dech najdete na www.mestojablonec.cz. 

(fr)

■ Setkání 
s občany města

Posledním v řadě letošních bylo
setkání představitelů města s ob-
čany Kokonína a Vrkoslavic. Jeli-
kož právě to je fórum, kde je
dobré prezentovat akce, které se
v nejbližší době dotknou samot-
ných občanů a bude třeba jejich
trpělivosti a spolupráce, rozhodli
se přijít i zástupci Severočeských
vodáren a kanalizací a před-
stavit zde svůj záměr na léta
2009–2010. Tím je rekonstrukce
a výstavba splaškové kanalizace
a čističky odpadních vod

A právě čistička se stala jádrem
toho největšího problému, který
místní pálí. Investor stavby, která
má trvat dva roky a stát sto milio-
nů korun, má v plánu jednak zre-
konstruovat dosavadní kanalizač-
ní sběrač v Kokoníně, ale i vybu-
dovat kanalizaci novou pro ulice
Letní, Kaštanovou, Maršovickou,
Jasanovou, Na Svahu, Dalešickou
a Schovanou. Odkanalizovaní pak
chce završit stavbou technicko-bio-
logické čistírny odpadních vod
pro současných 1 900, výhledově
až 3 200 obyvatel této lokality.
Jenže vodárny zvolily k vybudo-
vání čističky pozemek města, který
je uvnitř zástavby rodinných domů.
A tento fakt vyvolal mohutné po-
bouření majitelů zmíněných do-
mů. Ti kategoricky nesouhlasili.
Na jejich odpor reagoval starosta
Petr Tulpa a prohlásil, že vyvolá
další jednání s investorem, aby se
stavba čistička posunula o zhruba
tři sta metrů níže na pozemek
v lesním porostu, který už je mimo
zástavbu. Projektanti se sice brá-
nili tomuto rozhodnutí odbornými
zápachovými a dalšími studiemi
hovořícími o tom, že nové moder-
ní čističky mohou být (a v zahra-
ničí i jsou) umisťovány také v bez-
prostředním městském centru, ale
Kokonínské nepřesvědčili.

Dalším problémem místních oby-
vatel je firma IMP. Ta nejenže
podle jejich slov znečišťuje Mo-
helku, ale ztěžuje i život zdejším
lidem nočním parkováním kamio-
nů na místech, která pro to nejsou
vhodná, ba jsou přímo nebezpeč-
ná. Ráno děti jdoucí do školy mu-
sí vozidla obcházet po silnici, ač-
koliv parkovací plochy jsou uvnitř
areálu firmy. Místostarosta Pleti-
cha přislíbil, že se pokusí s firmou
vyjednat stav přijatelný pro obě
strany.

Další stesky kokonínských obča-
nů už byly běžnější – neuspokojivý
stav chodníků, požadavky na vyře-
zání zeleně stínící dopravní znač-
ky, přidání zastávky MHD k místní
poliklinice. Zazněly však i pochva-
ly. Šlo o dokončenou výstavbu kru-
hové křižovatky i s vybudovaným
chodníkem v ulici Maršovická a na
kvalitu zimní údržby. 

V souvislosti s požadavky na oře-
zání zeleně, odklizení komunální-
ho odpadu či v zimě sněhu připo-
mněl místostarosta Otakar Kypta,
že i občané mohou aktivně zasáh-
nout, když použijí bezplatnou, tzv.
zelenou linku: 800 155 151. (fr)
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
28. 8.–3. 9. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
MÁJ
Česká klasika v novém projektu
F. A. Brabce (Kytice). 

28. 8.–3. 9. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
TEMNÝ RYTÍŘ
Batmanův boj se zločinem. České titulky.

4.–10. 9. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
VALL-I
Animovaná love story. Český dabing.

4.–10. 9. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
BATHORY
Historický velkofilm J. Jakubiska.

11.–17. 9. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20 hodin
TOBRUK
Dramatický příběh z 2. světové války
v režii V. Marhoula. 

18.–24. 9. /čtvrtek–středa/ 
17.30 a 20 hodin 
MAMMA MIA!
České titulky.

25. 9.–1. 10. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
STAR WARS: KLONOVÉ VÁLKY
Animovaný film. České titulky!

25.– 28. 9. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
ROLLING STONES
Turné v r. 2006. České titulky.

29. 9.–1. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
NEUVĚŘITELNÝ HULK 
Když se naštve, nebudete ho mít rádi.
České titulky.

VÍKENDOVÁ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
6.–7. 9. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
A ZASE TA ŽOFKA
Pásmo animovaných pohádek a příběhů.
13.–14. 9. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
(NE)ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY
Animovaný film. Český dabing.
20.–21. 9. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV
Animovaný film. Český dabing.
27.–28. 9. /sobota–neděle/ 15.30 hodin 
PANE, K PRINCEZNÁM SE
NEČUCHÁ
Pásmo animovaných pohádek.

Kino Junior
1.–3. 9. /pondělí–středa/ 17.30, 20 hodin
SISSI A YETTI
Animovaná komedie. Český dabing.

4. –7. 9. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
VENKOVSKÝ UČITEL
Poslední snímek režiséra B. Slámy.

8.–10. 9. /pondělí–středa/ 20 hodin
V ÚDOLÍ ELAH
Kritická reflexe války v Iráku. České
titulky.

11.–12. 9. /čtvrtek–pátek/ 20 hodin
HANK A MIKE
České titulky.

13.–14. 9. /sobota–neděle/ 20 hodin
RENÉ
Dokumentární film H. Třeštíkové
o 20 letech českého kriminálníka.

15.–17. 9. /pondělí–středa/ 20 hodin
SIROTČINEC
Španělský horor. České titulky.

18.–21. 9. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
PAŘÍŽ
Příběhová mozaika v režii
C. Klapische. České titulky.

22.–24. 9. /pondělí–středa/ 20 hodin
U MĚ DOBRÝ
Komedie J. Hřebejka.

25.–28. 9. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
FUNNY GAMES USA
Psychologický thriller. České titulky.

29. 9.–1. 10. /pondělí–středa/ 20 hodin
KARAMAZOVI
Zvláštní uznání poroty na MFF
Karlovy Vary 2008.

■ Městské divadlo
8. 9. /pondělí/ 18 hodin
SETKÁNÍ
Taneční představení Parallelus o. s.

11. 9. /čtvrtek/ 19 hodin
PRO DÁMU NA BALKONĚ
Divadlo Bolka Polívky Brno
Hrají: B. Polívka, J Tichý, J. Pfeifer,
L. Horáček, T. Matulík.

13. 9. /sobota/ 9–18hodin
DEN PAMÁTEK
Prohlídka divadelního zákulisí v rámci
Dnů evropského kulturního dědictví.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.
Vstup zdarma!

13. 9. /sobota/ 20 hodin
RUSALKA
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Open air představení na Mírovém
náměstí v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví.
(Za nepříznivého počasí v divadle.)

17. 9. /středa/ 19 hodin
HRÁČI
Divadlo Rokoko Praha
Hrají: M. Dlouhý, V. Fridrich, A. Pro-
cházka, M. Písařík, J. Meduna a další. 
Mistrná komedie z atraktivního
prostředí falešných karetních hráčů. 

21. 9. /neděle/ 15 hodin
O POPELCE
Divadlo Aha! Praha
Hrají: N. Topinková, P. Bečková,
M. Mazal, J. Albrecht a další. 

22. 9. /pondělí/ 19 hodin
KAREL PLÍHAL
Koncert populárního písničkáře.

25. 9. /čtvrtek/ 19 hodin
MILOSTNÁ TAJEMSTVÍ
Ta silnější, Tajemný host, Nebožtík 
Divadlo U Valšů Praha

Hrají: L. Skořepová, J. Mílová, P.
Dolanská.
Tři jednoaktové hry.

28. 9. /neděle/ 19 hodin
KUMŠT
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: J. Tříska, J. Hrušínský, J. Kačer.
Příběh tří nerozlučných přátel. 

3. 10. /pátek/ 
MESIÁŠ
Musica Florea a Český filharmonický
sbor Brno
Unikátní provedení oratoria Mesiáš
HWV 56 G. F. Händela.

VÝSTAVY
Ve foyer divadla, přístup v době diva-
delních představení.

VĚRA KLUCKÁ – SOUZNĚNÍ
Olejomalby
Vernisáž 13. 9. v 15 hodin. 

REKONSTRUKCE
A ZNOVUOTEVŘENÍ DIVADLA
V ROCE 1998 
Fotodokumentace.

■ Kostel svaté Anny
1.–7. 9. – denně od 10 do 18 hodin
13. 9. od 9 do 18 hodin (Den památek)
Od 13. 9. soboty a neděle od 14 do 17 hodin

13. 9. /sobota/ 9–18 hodin
DEN PAMÁTEK
V rámci Dnů evropského kulturního
dědictví.
9 hodin – Mše svatá
10.30 hodin – Vernisáž výstavy obrazů
M. Hybnerové. 
14 hodin – Koncert – F. Lamač (housle),
J. Svoboda (klavír). 
Po dobu koncertu nebude možná pro-
hlídka kostela.

16. 9. /úterý/ 19 hodin
MARTIN VOJTÍŠEK – KLAVÍR
Klavírní recitál věnovaný F. Chopinovi. 

28. 9. /neděle/
KONCERT PRO SV. VÁCLAVA aneb
OŽILA NÁM HISTORIE
SPŠH o. s. Jablonec n. N., středověká
kapela Duro Nux, Městské divadlo 

Jablonec n. N.
Komponovaný pořad XI. ročníku
Mezinárodního festivalu komorní hud-
by. Vystoupí umělci z ČR, Polska
a Anglie. Před koncertem se před kos-
telem představí skupina historického
šermu. 

Prodej vstupenek na koncerty v pokladně
divadla a hodinu před začátkem
v kostele sv. Anny. 

VÝSTAVY

Do 7. 9.
BOŘEK ŠÍPEK – ANIMÁLIE
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008. 

Od 13. 9.
MARIE ANNA HYBNEROVÁ – MEZI
ANDĚLY
Obrazy, vernisáž 13. 9. v 10.30 hodin. 

■ Eurocentrum
14. 9. /neděle/ 14 hodin
JILEMNIČANKA
Taneční odpoledne s dechovým or-
chestrem.

17. 9. /středa/ 19 hodin
VEČER OPERNÍCH ÁRIÍ
Mozart, Rossini, Dvořák aj.

26.–27. 9. /pátek–sobota/ od 9 hodin 
JABLONECKÉ PODZIMNÍ 
SLAVNOSTI
Podrobný program najdete na jiném
místě měsíčníku.

30. 9.–3. 10. /úterý–pátek/
TÝDEN SENIORŮ
30. 9.–3. 10. 10–17 hodin – Šikovné ru-
ce našich dědečků a babiček
30. 9. 15 hodin, beseda s VZP, změny
ve zdravotnictví, systém úhrad.
Přednáší MUDr. Jiří Šnajdr.
2. 10. 17 hodin – koncert SPS Janáček.

1. 10. /středa/ 18 hodin
EVA A VAŠEK
Koncert legendární dvojice pořádá SPK
Studio.

2. 10. /čtvrtek/ 8.30 a 10 hodin
Velký sál
JAROSLAV UHLÍŘ – HODINA
ZPÍVÁNÍ – ZKOUŠENÍ
Nejzábavnější vyučovací hodina na
světě.

VÝSTAVY

Do 27. 9. /pondělí–neděle/ 10–18 hodin
Výstavní pavilon
ODĚV A JEHO DOPLNĚK
Výstava v rámci Mezinárodního trienále
JABLONEC 2008.

Do 14. 9. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
MÍSTA. KRKONOŠE
Výstava fotografií polské autorky
Janiny Hobgarské.

17. 9.–2. 11. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
I V ŠEDESÁTI STÁLE MLADÝ
Fotografie členů Fomaklubu Liberec
u příležitosti 60. výročí jeho založení.
Vernisáž ve středu 17. 9. v 17 hodin.

www.eurocentrumjablonec.cz 

4.–5. 10. /sobota–neděle/
PODZIM TANČÍ
4.–5. 10. – Seminář afro tanců, vede
Monika Rebcová.
Přihlášky na tel. 483 712 505, 777 747
187 a http://www.eurocentrumjablo-
nec.cz/akce/leto-tanci/
4. 10. 18.30 hodin – Setkání účastníků
taneční dílny. Velkoplošná projekce se
záznamem Léta tančí 2008.

(10)
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Tip na zajímavou výstavu

12. 9.–31. 10. 2008
JABLONECKÁ RADNICE 1931–1933 
PŘÍBĚH STAVBY ARCHITEKTA KARLA WINTERA
Výstava k 75. výročí dokončení a otevření bude přístupná ve všed-
ní dny od 8 do 17 hodin v prostorách radnice. 
Vernisáž 12. 9. v 17 hodin ve vstupní hale. Více na straně 12. 

Foto Jiří Jiroutek
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17hodin

16. 9. až 10. 10.
JABLONEC NAD NISOU 
NA MAPÁCH A PLÁNECH
Výstava k 200. výročí povýšení
Jablonce na městys.
Připraveno ve spolupráci 
se Spolkem přátel města v rámci
Projektu Jablonec 2008.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

16. 9.–14. 10.
JAN HEGER 
ZTRÁTY A NÁLEZY
Dřevěné a kombinované plastiky
a obrazy. Autorská výstava.
Vernisáž 16. 9. /úterý/ v 17 hodin.

Vstup zdarma.

■ Muzeum skla
a bižuterie
HLAVNÍ BUDOVA
U Muzea 4
pondělí–neděle 10–18 hodin /do 27. 9./

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA 
České sklo sedmi století.

MEZINÁRODNÍ TRIENÁLE
JABLONEC 2008
Tematické výstavy v muzeu
Do 27. 9.
ŠPERK ZE SKLENĚNÝCH PERLÍ

Do 27. 9.
VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍHO
ŠPERKAŘSKÉHO SYMPÓZIA
SKLENĚNÁ PERLE 2008

Tematická výstava v Eurocentru 
Výstavní pavilon A
Do 27. 9.
ODĚV A JEHO DOPLNĚK

13. 9. /sobota/ 9–18 hodin
DEN PAMÁTEK
9–14 hodin – předvádění výroby
skleněných figurek s možností
vyzkoušet si vlastní tvorbu.
Vstup zdarma!

www.msb-jablonec.cz, 
msbjbc@quick.cz, 
tel. 483 369 011.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
pondělí–neděle 10–18 hodin

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

Tematická výstava
Do 27. 9.
UMĚLECKÉ ŠKOLY A SKLENĚNÁ
PERLE
Mezinárodní trienále JABLONEC 2008

tel. 483 310 947

KRISTIÁNOV
Památník sklářství v Jizerských
horách
pondělí–neděle 9–17 hodin /do 30. 9./

6. 9. /sobota/ 8–16 hodin
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ 
17. ročník 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008

Doprava
ČSAD Jablonec n. N. a. s. bude zajišťovat
od 8 do 16 hodin kyvadlovou dopravu
bezbariérovými autobusy z Bedřichova
(konečná MHD) do Kristiánova a zpět.
Jízdné jedním směrem pro dospělé
14 Kč, pro děti od 6 do 15 let 8 Kč.
Neplatí jiné slevy ani průkazy kromě
ZTP a ZTP–P.
Posílena bude i doprava z Jablonce do
Bedřichova. Kromě spojů dle jízdního
řádu linky MHD č. 1 pojedou
z Rychnova do Bedřichova navíc spoje
v 8:55 (9:19 z Kamenné), 9:25 (9:49),
10:25 (10:49) a 11:55 (12:19). 
Zpět z Bedřichova do Jablonce n. N.
a Rychnova pojedou navíc spoje v 10:03,
10:33, 11:33 a 13:03.

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1

1.–5. 9. /pondělí–pátek/ 15–18 hodin
ZÁPIS DO JAZYKOVÝCH KURZŮ
Angličtiny, němčiny, francouzštiny,
španělštiny, ruštiny pro děti i dospělé,
otevření jazykových kurzů pro prvňáč-
ky, začátečníky až pokročilé. Více
na www.knihovna.mestojablonec.cz, 
tel. 483 310 951/kl. 31, 603 991 505. 

1. 9. /pondělí/ 10 hodin
SKLADBY PRO LESNÍ ROH
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2. 9. /úterý/ 17 hodin
PHOENIX A TI DRUZÍ
Astronomické okénko s Martinem
Gembecem.

9. 9. /úterý/ 14 hodin
NEW YORK
Pravidelné promítání.

9. 9. /úterý/ 17 hodin
HISTORIE EXPORTU
JABLONECKÉ BIŽUTERIE
Beseda s Václavem Vostřákem.

13. 9. /sobota/ 9–18 hodin
DEN PAMÁTEK
V rámci Dnů evropského kulturního
dědictví
9–18 hodin – celodenní promítání filmů.
15 hodin – beseda s Václavem
Vostřákem o historii a současnosti
města.

23. 9. /úterý/ 14 hodin
ZAČÁTKY SPORTU V JABLONCI
NAD NISOU
Beseda s Václavem Vostřákem.

30. 9. /úterý/ 17 hodin
JEŠTĚDSKÉ KVĚTY
Autorské čtení Marka Sekyry
a Otokara Simma z nové knihy.

Pokračují luštitelské soutěže pro mládež
ZLATÁ MAKOVICE a LITERÁRNÍ
DETEKTIV

NOVÁ VÝSTAVA
FOTOKLUB NEKRAS
Výběr fotografií.

www.knihovna.mestojablonec.cz, 
tel. 483 310 951

■ Klub Na Rampě
5. 9. /pátek/ 21 hodin
ZNOUZECTNOST
Koncert. Rock-punkový svéráz z Plzně. 
Support: PECH-rock-rock’n’roll
z Liberce.

6. 9. /sobota/ 15 hodin
KURNIK KONCERTOWY INDOOR
FEST NO. IV
Punkový festiválek za účasti kapel:
N.V.Ú., Houba, Spínací špendlík,
Kohout plaší smrt, Benjaming band,
Nežfaleš, Zakázaný ovoce, Heebie
Jeebies, V.H.S., Underground theater,
Kmen.

12. 9. /pátek/ 21 hodin
TLESKAČ
Koncert. Pilsner ska orchestra. Skočná
muzika s crazy texty. 

13. 9. /sobota/ 18 hodin
DJEMBE NO. 1 ANEB WORLD
AND ETNO JABLONEC 2008.
Učinkují: Václav Kořínek (Wendy
Zulu), Papis bubeník africký, bubenic-
ká dílna Petra Dytricha, etnokejklířská
kapela Duro Nux a další. 
Rychlovýuka západoafrických rytmů.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008.

15. 9. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Diskuse nad novinkami z astronomie.
Informace, rady, návody pro každého.

19. 9. /pátek/ 21 hodin 
DANCE 4 EVER
Taneční párty. 

20. 9. /sobota/ 21 hodin
BACK IN TIME VOL. VIII
Taneční večer s anglo-americkou hud-
bou 60.–80. let pouštěnou z černých
vynilů. Nazareth, Dawid Bowie, Status
Quo, Susi Quatro, Led Zeppelin, ABBA.
Bude to pecka! 

23. 9. /úterý/ 20 hodin 
2 MĚSÍCE V OBLACÍCH 
ANEB 2 x 8000 BĚHEM 20 DNŮ
O letošní expedici na Dhaulagiri a Ma-
kalu vypráví a promítá jeden z našich
nejlepších horolezců Radek Jaroš.

24. 9. /středa/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Začátek cyklu oblíbených seminářů.
Africké bubny nejen pro začátečníky,
bubnování, rytmická cvičení. Nutno se
přihlásit nejpozději na této lekci!

25. 9. /čtvrtek/ 20 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
LIBEREC
ve hře Karkulka, markýza andělů.

26. 9. /pátek/ 21 hodin
TAKING OVER MARS 
Koncert. Skvělá slovinská punk-rocko-
vá kapela na turné. 
Support: MUERTI – jablonecký street-
punk.

27. 9. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Petr Vobořil uvádí tradiční videopárty.

29. 9. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU
HISTORIÍ 
Téma: Historie jabloneckých trhů a ob-
chodů – I. část. Uvádí Václav Vostřák.

30. 9. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. Dejte
o sobě vědět a přijďte si zahrát.

Od 16. 9. každé úterý v 17.30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE
SLAMĚNKOU
Přijďte si vyzkoušet hodiny NEJEN
herecké průpravy. Možná přijde
i divadlo.

www.klubnarampe.cz
info@rampaklub.cz 

Tip na zajímavou akci

Program na stranû 17
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■ DDM Vikýř
1. 9. /pondělí/ 10–13 a 14–18 hodin 
2.–3. 9. /úterý–středa/ 14–18 hodin 
ZÁPIS
na zájmové vzdělávání na školní rok
2008/2009 pro předškoláky, žáky,
studenty, dospělé i seniory.

Od 15. 9. /pondělí/ 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTÍ
zájmového vzdělávání ve školním roce
2008/2009.

20. 9. /sobota/ 8–17 hodin 
ZAHRADA ČECH LITOMĚŘICE
Autobusový zájezd pro děti i dospělé,
přihlášky S. Příhonská do 17. 9.

20. 9. /sobota/ 9.30–14 hodin 
VÝTVARNÉ SETKÁVÁNÍ
Vitráže technikou tiffany, přihlášky M.
Tauchmanová do 15. 9.

23. 9. /úterý/ 14–16 hodin 
SVĚTLUŠKA
Doprovodný program k celonárodní
sbírce na Mírovém náměstí.

27. 9. /sobota/ 9 hodin 
LANOVÉ CENTRUM
Návštěva harrachovského centra, při-
hlášky M. Tauchmanová do 22. 9. 

■ d EppL club
5. 9. /pátek/
BREAK SCOOL night
Dj’s Tomyk, (zuqwa sound) Ph Hugo,
Lana, Meehay.

12. 9. /pátek/
YO!d EppL RAP’s
Dj’s Zak /ba2s.

13. 9. /sobota/
LATINO
Koncert proti rasizmu. Quatro (Jbc),
Duo Gipsi.

19. 9. /pátek/
CELEBRATION BASSBEAT
Djka Adelight breakBeat.cz, 
Dj L.a.d.i.s.

20. 9. /sobota/
STAGE ROCK NIGHT IV.

26. 9. /pátek/
TAKET it EASY
Rolland and quests, Mad Kriiska, 
X-tatik, Dr.X, Reggae night.

27. 9. /sobota/
MIDNIGHT Rock’N’Roll
Malignant Tumour (Ostrava), Východ
z Nouze (Brod), Scalp (Jbc), Komplex
Viny (Lázně).

Každou středu free Djs.
www.deppl.com

■ Rodinné 
centrum Magnet
28. října 2015/23

3. 9. /středa/ 19 hodin
PROČ SE TRÁPÍME?
Jaký smysl má trápení v životě?
Lektor Pavel Filipovský. 

19. 9. /pátek/ 19 hodin
VZTAHY JAKO ŠKOLA
Co vztahy mají dát a vzít?
Lektor Pavel Filipovský. 

■ Základní 
umělecká škola
TALENTOVÉ ZKOUŠKY
V září proběhnou v ZUŠ Jablonec n. N.
dodatečné talentové zkoušky do vý-
tvarného, tanečního a literárně-drama-
tického oboru. 
Bližší informace na tel. 488 880 300, 
e-mail: zusjbc@zusjbc.cz,
www.zusjbc.cz. 

25. 9. /čtvrtek/ 18 hodin
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova,
Horní náměstí
IMPROVIZACE
3. společný koncert multiinstrumenta-
listy JIŘÍHO STIVÍNA a pěveckého
sboru ZUŠ IUVENTUS, GAUDE!
pod vedením Tomáše Pospíšila.
Předprodej vstupenek v ZUŠ,
Podhorská 47, od 15. 9.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2008

■ Projekt 
Jablonec 2008
6.–7. 9. /sobota–neděle/ 9 hodin
Oddíl basketbalu TJ Bižuterie 
Hala ISŠ Bižuterie
ZLATÁ KORUNKA
Basketbalový turnaj juniorek a žen
s mezinárodní účastí.

13. 9. /sobota/ 8,30 hodin
Oddíl stolního tenisu TJ Bižuterie
Hala areálu ČLTK–Bižuterie
BIŽU-MoC-CUP 2008
Turnaj ve stolním tenisu.

13.–14. 9. /sobota–neděle/ 10 hodin
OV biatlonu 
Břízky
MČR V LETNÍM BIATLONU 
Dorostu a dospělí. 
Sobota 13. 9. – závod s hromadným
startem, 
neděle 14. 9. – rychlostní závod.

16. 9. /úterý/ 13 hodin
Agentura JP Production
Přehrada
BĚH DUHOVÉ NADĚJE
Humanitární akce na podporu boje
proti rakovině. 
Prezentace od 13 hodin u „prutu“, 
starty ve 14 a v 15 hodin. 

20. 9. /sobota/ 7 hodin
SKP MAJÁK 
Areál Gymnázia Dr. Randy
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ PRO
VEŘEJNOST 
Přihlášky do 18. 9. 
Info: skp.jbc@seznam.cz. 

20. 9. /sobota/ 8 hodin
SDH Jablonecké Paseky
Hřiště u sokolovny
O MALÉHO SOPTÍKA 
16. ročník soutěže pro děti od 3 do 15
let ve štafetě v požárním útoku.
Ukázky hasičské techniky atd. 

27.–28. 9. /sobota–neděle/
Jachetní oddíl TJ Delfín
Přehrada
ZÁVOD VE WINDSURFINGU
33. ročník Ski Regaty. 
Doprovodný program: otevřený závod
plachetnic všech tříd, vyhlídkové pro-
jížďky na plachetnici, občerstvení. 

Projekt finančně podporuje město
Jablonec nad Nisou.

Oslavy, výstava, nová kniha 

V roce 2008 slaví naše město za-
jímavé výročí – 200 let od povýšení
obce Jablonec na městys. Uvolnění
z feudální závislosti na tehdejším
maloskalském panství bylo důleži-
tým krokem pro další rozvoj a jeho
důsledky jsou patrné až dodnes. 

V rámci zmíněného výročí a je-
ho oslav vznikl širší projekt akcí
podporovaných městem, které za-
hrnují Festival ZUŠ Libereckého
kraje, Nisa – řeka, která nás spoju-
je, Mezinárodní trienále Jablonec
2008, Mistrovství Evropy ve fotba-
le hráčů do 19 let, 14. mistrovství
světa a výstavu lodních modelů
kategorie C, Jablonecký oštěp, Dny
evropského dědictví a Podzimní
slavnosti. Celý cyklus vyvrcholí
Vánočními trhy.

Jablonecká radnice 1931–1933,
příběh stavby architekta Karla
Wintera

Zcela mimořádnou součástí pro-
jektu je výstava nazvaná Jablo-
necká radnice 1931–1933, příběh
stavby architekta Karla Wintera.
V lednu letošního roku uběhlo 75
let od dokončení této nejvýznam-
nější budovy města a od prvního
zasedání městské rady. 

Výrazná stavba v samotném srd-
ci města dnes tvoří neodmyslitel-
nou dominantu centra. V době
vzniku šlo o odvážné urbanistické
řešení, které společně se stavbou
kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšo-
va vytvořilo architektonickou osu
centra a výrazně město Jablonec
nad Nisou proměnilo. 

Postupem času se „nová“ radnice
stala symbolem města a památní-
kem novodobé historie. Její mo-
hutná hranolová věž je jako jedna
ze tří v terénu stupňovitě umístě-
ných věží (stará radnice – nová rad-
nice – kostel) nejen charakteristic-
kým prvkem řady městských vedut,
ale i dobrým orientačním bodem. 

Po nejednoduchých přípravách
a architektonických soutěžích byl
jako autor návrhu vybrán mladý
liberecký architekt Karl Winter.
Přestože byl autorem i dalších vý-
znamných architektonických ná-
vrhů, zůstala řada z nich (přede-
vším pro složitou hospodářskou
situaci té doby) jen na papíru
a stavba jablonecké radnice se
tak stala jeho nejvýznamnější reali-
zací. Celkem jí věnoval pět let své-
ho života. 

Stavba vznikla v době působení
osvíceného a vzdělaného starosty
Karla Richarda Fischera, který
dokázal i přes nedůvěru části ve-
řejnosti přesvědčit celé městské
zastupitelstvo o její potřebnosti
a nadčasovosti. 

Příběh vzniku nové jablonecké
radnice je obsahem výstavy, která
se netradičně koná právě v jejích
prostorách. Vernisáž proběhne 12.
září v 17 hodin, v předvečer zahá-
jení Dnů evropského dědictví,
jichž je jistě vhodným úvodem. Při
příležitosti tohoto výročí vydává
město Jablonec nad Nisou publi-
kaci, která je důstojným a dosud
chybějícím obrazovým zachyce-
ním této zajímavé události.

(bt, os)

200 let od povýšení Jablonce na městys
■ Výročí
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
Šaldovo divadlo
11. 9. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
(K10/Č/5)
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

14. 9. /neděle/ 9–13 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Výprava do zákulisí DFXŠ v rámci Dnů
evropského kulturního dědictví. 
Prohlídky začínají v celou hodinu.

16. 9. /úterý/ do 21 hodin (K2/9)
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou jednáních.

18. 9. /čtvrtek/ do 21.45 hodin (SPP)
RIGOLETTO
Slavnostní předpremiéra opery v origi-
nálu.

19. 9. /pátek/ do 21.45 hodin (PŠ)
RIGOLETTO
Premiéra opery v originálu.

20. 9. /sobota/ (K6/8) do 21.10 hodin
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Poslední Molièrova komedie.

21. 9. /neděle/ do 22.15 hodin
DONAHA!
Slavný muzikál.

23. 9. /úterý/ do 21.45 hodin (K8/Č/6)
VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích s přeměnou.

25. 9. /čtvrtek/ do 21.45 hodin
(K10/OB/4)
SIMON BOCCANEGRA
Opera v originálu.

26. 9. /sobota/ do 20.30 hodin (K5/7)
BALETNÍ GALAVEČER
Tančí sólisté a balet DFXŠ.

27. 9. /sobota/ do 21.50 hodin
TRUBADÚR, 
Derniéra opery v originálu.

28. 9. /neděle/ od 17 hodin
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

30. 9. /úterý/ do 21.45 hodin (O/2)
RIGOLETTO
Opera v originálu.

Malé divadlo
17. 9. /středa/ do 20.45 hodin
(K9/Č/6)
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

18. 9. /čtvrtek/ do 21.10 hodin (K4/9)
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

21. 9. /neděle/ od 15 hodin (RD/6)
NA SALAŠI DRACI JSOU
Humorný pohádkový příběh.
Host: Divadelní společnost
F. Kreuzmanna.

24. 9. /středa/ do 21.20 hodin (K3/9)
SLAMĚNA ŽIDLE
Slavná skotská balada o lásce.

26. 9. /pátek/do 21.30 hodin 
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

30. 9. /úterý/ od 17 hodin
KPLO
Výroční schůze.

Změna programu vyhrazena!
Není-li uvedeno jinak, začínají
představení v 19 hodin.
www.saldovo-divadlo.cz

■ Lidové sady 
2. 9. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
SOCHAŘSTVÍ STARÉHO ŘECKA II
Přednáší Zuzana Štěpanovičová.

3. a 4. 9. /úterý–středa/ 14–18 hodin
HUDEBNÍ KURZY – ZÁPIS
v oborech kytara, klavír, klávesy,
zobcové flétny a ukulele.

7. 9. /neděle/ 13 hodin
VACKŮV LIBEREC
Big band Liberec,Turnovanka,
Celestýnka, Pernštejna, Plechařinka 
Hosté: Josef Oplt, Ivana Brožová
a ČESKÉ BUCHTY.

8. 9. /pondělí/ 19.30 hodin
Terasa
Jazznight a Kalendář Liberecka
LOADING
Zajímavá fúze jazzu a elektroniky. 

9. 9. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
ŽIVOT JE PULSUJÍCÍ PÍSEŇ
Šamanský pop Vladimíra Václavka (ky-
tara), Miloše Dvořáčka (bicí) a Adama
Jindry (baskytara).

11. 9. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
JÁMA A DIVADLO
A. Hitler, T. G. Masaryk, Bouše, Brůžek
a jiné osobnosti 1. poloviny 20. století
v krátké a úderné mozaice se zpěvy,
tanci a střílením na začátku.

13. 9. /sobota/ 8 hodin
Experimentální studio
AUKČNÍ SÍŇ HOBBY KLUBU
Dražba historických pohlednic
Liberecka a Jablonecka.

13. 9. /sobota/ 9 hodin
Zahrada
Klub chovatelů psů Liberec
25. PODJEŠTĚDSKÁ VÝSTAVA PSŮ
Krajská výstava psů všech psích
plemen, speciální výstava Českých
teriérů-CAC, klubová výstava chrtů-CAC.

14. 9. /neděle/ 15 hodin
Dětský koutek nebo Experimentální
studio
Pohádkové odpoledne
HONZA A DRAK
Uvádí Divadlo z Půdy.

16. 9. /úterý/ 19 hodin
Experimentální studio
SRPEN 1968
O tom, jak prožívali srpnové dny
v Liberci, budou vyprávět zranění
a další přímí pamětníci.

17. 9. /středa/ 19 hodin
Experimentální studio
SRPEN 1968
O dopadu srpnových událostí na spo-
lečnost NDR hovoří Heinz Eggert
(CDU).

17. 9. /středa/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony – Ag. Harlekýn
TURECKÁ KAVÁRNA
Tři komické skoro detektivky z Paříže. 
Hrají: Václav Vydra, Naďa
Konvalinková, Jana Boušková, Matěj
Hádek/Martin Kubačák.

18. 9. /čtvrtek/ 19 hodin
Experimentální studio
LIBERECKÁ SVĚDECTVÍ – JINÉ
OSUDY
Film a beseda režisérky Jany Hádkové.

18. 9. /čtvrtek/ 19 hodin
1. abonentní koncert 50. koncertní
sezony komorní hudby
SUKŮV KOMORNÍ ORCHESTR
Martin Kos – housle, Štěpán Kos –
klavír, Tomáš Vybíral – kontrabas.

20. 9. /sobota/ 18 hodin
Experimentální studio a Terasa
BENEFIČNÍ KONCERT PRO
TULIPÁN
Dámská šatna – divadlo bez odezvy,
Hitfakers, No Body Knows, Kostka,
Tres Udos.

25. 9. /čtvrtek/ 20 hodin
ASONANCE
Irské a skotské lidové balady s českými
texty.

26. 9. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
MYSTREAM
Art-rocková kapela slaví 4. rok své exi-
stence.
Host: NeedForSpeed.

28. 9. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

28. 9. /neděle/ 15 hodin
Dětský koutek nebo Experimentální
studio.
Pohádkové odpoledne
NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA
v podání divadla Matýsek.

Připravujeme 
8. 10. /středa/
DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE,
ANIMAGE TOUR 2008

Pozvánka na seznámení se
studijními možnostmi
METROPOLITNÍ UNIVERZITY
PRAHA. 
Horský hotel Ještěd – 
úterý 9. září 2008, 17.00–19.00 hod.

STUDIJNÍ OBORY:

Bakalářské
Veřejná správa
Mezinárodní vztahy a evropská studia

Magisterský
Evropská studia a veřejná správa

www.mup.cz

Tip na zajímavou akci

20.–21. 9. /sobota–neděle/
SKLENĚNÉ MĚSTEČKO – Železný Brod
Po úspěšném 1. ročníku ožije i letos město ukázkami sklářské-
ho řemesla. V sobotu otevře dílny sklářská škola a její studenti
budou předvádět sedm různých sklářských řemesel. 
Další program na Malém náměstí. Stánky sklářských firem,
ruční výroba skla v mobilní huti, výroba skleněných foukaných
figurek, doprovodný program. 
Více na www.zelbrod.cz.

Foto Gabriel Urbánek
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Co všechno se člověk v oddílu
naučí a jaké nároky jsou na čle-
ny kladeny?

Každý nový člen projde základ-
ním výcvikem na lonži (jízda na
koni v kruhu na laně) a voltiži (ko-
ordinace pohybu na neosedlaném
koni). Pokročilejší jezdci pak jezdí
pod dozorem cvičitele každý den.
Kromě výcviku se věnuje hodně
času i péči o koně, která zahrnuje
např. krmení, vyklízení a nastlání
koňských boxů, čištění koní a vše
s tím související. Je to tvrdá dřina,
která leckdy nové členy odradí
hned na začátku.

Můžete zmínit nejzajímavější
úspěchy, kterými se váš oddíl
může pyšnit? 

V roce 2002 vyhrál Jan Gall na
koni Rože Mistrovství severočeské
oblasti v juniorech. Mně se podaři-
lo na koni Conde zvítězit v soutěži
Amazonka 2007 a letos jsem se
stala mistryní Severočeské oblasti.
Úspěchem je i kvalifikace na MČR
žen s koněm Caballero.

Které zajímavé akce vás čekají
v nejbližší době? 

Letos plánujeme ještě účast na
mnoha závodech po celé ČR.
V nadcházející jezdecké sezoně
nás pak čekají hlavně soutěže pro
juniorky a kvalifikace na MČR žen
v parkurovém skákání. Pro veřej-
nost každé léto organizujeme den
otevřených dveří, oblíbené jsou
jezdecké soutěže pro oddílové děti
nebo tradiční mikulášská nadílka.
Naši koníci účinkují i na akcích,
které pořádají jiné organizace –
např. Slavnosti Nisy, dětské dny
a další. 

Jakým způsobem získáváte
nové členy? 

Nové členy, děti od 10 let, přijí-
máme během celého roku. Počet
začínajících členů je však omeze-
ný. Máme totiž jen pět provozních
koní – Juráška, Rina, Sáru, Sonetu
a Greie. 

Zájemci mohou přijít v úterý ne-
bo ve čtvrtek odpoledne na trénink
a domluvit se s paní cvičitelkou
Drncovou. 

Více na www.tjjonisa.estranky.cz.

(kv)

Jezdecký oddíl TJ Nisa
■ Představujeme vám

Jezdecký oddíl TJ Nisa byl založen již v roce 1947
v bývalé rýnovické sklárně. Po zbourání sklářských pecí
a přístavbách zde vznikl jezdecký areál s krytou halou,
letní jízdárnou a stájemi. Během více než šedesátileté
historie se jablonečtí jezdci zúčastnili mnoha soutěží
v drezuře i parkurovém skákání od nejnižších kategorií
až po ty mistrovské. O krásných koních a tvrdé dřině
jsme si povídali s Barbarou Hassovou.

Fotbal
FK Jablonec 97

1. Gambrinus liga
Chance arena
21. 9. /neděle/ 17 hodin
FK VIKTORIA ŽIŽKOV

Česká fotbalová liga
hřiště Český Dub
6. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FC PÍSEK

20. 9. /sobota/ 10.15 hodin
SK SLOVAN VARNSDORF

27. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FC GRAFFIN VLAŠIM

Česká liga dorostu
stadion Břízky
13. 9. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FC MOST B

Česká divize dorostu
hřiště Tanvald
12. 9. /pátek/ 14.45/17 hodin 
FK AGRIA CHOCEŇ

28.9 /neděle/ 14.15/16.30
FOTBAL PARDUBICE B

SSŽ Česká liga žáků
hřiště Mšeno
7. 9 /neděle/ 15/16.45 hodin
FC SLOVAN LIBEREC

20. 9. /sobota 10.15/12.00 hodin
SK KLADNO

Atletika
5. 9. /pátek/ 17 hodin
JABLONECKÝ OŠTĚP 2008
Chance arena – Střelnice 

Jablonec nad Nisou hostí světo-
vou špičku ženského oštěpu!
V rámci oslav 200. výročí povýšení
Jablonce na městys se uskuteční
poolympijské klání nejlepších oště-
pařek v rodišti Barbory Špotákové. 
Kromě Báry Špotákové potvrdily
účast obě německé závodnice
Christina Obergföll a Steffi Nerius,
Polka Barbara Madejczyk, Zahra
Baniová z Itálie a Mercedes Chilla
ze Španělska. 
Předprodej vstupenek od 18. srp-
na v Eurocentru a na pokladně
Tipsport areny v Liberci, v den

závodu od 14 hodin na poklad-
nách Chance areny.
www.sportjablonec.cz

CORNY městská hala
U Přehrady 20

19. 9. /pátek/ 20.30 hodin
FUTSAL
Zápas mužů. 

20. 9. /sobota/ 9.30 hodin
CVIČENÍ S DÁŠOU 
Fit Elán aerobik.

20. 9. /sobota/ 16.30 hodin
TJ Elektropraga–SKP Pardubice
Házená mužů – 2. liga.

www.sportjablonec.cz

Cvičení
TJ Sokol Jablonec n. N.
Sokolovna, Fügnerova ul .5

Od 8. 9. zahajujeme pravidelné
hodiny.

Každé pondělí 
9.30–10.30 hodin – zdravotní cvi-
čení pro seniorky
18–19 hodin – kondiční cvičení
pro ženy
19.30–21 hodin – muži florbal

Každé úterý
9.30–10.30 hodin – hry pro děti
od 2 let
16–17 hodin – aby záda nebolela
– muži, 17–18 – ženy
18–19 hodin – aerobik pro ženy
19–20 hodin – florbal muži

Každý čtvrtek 
9.30–10.30 hodin – zdravotní cvi-
čení pro seniorky
9.30–12 hodin – stolní tenis pro
seniory
16–17 hodin – rodiče s dětmi (od
2,5 let), dívky gymnastika, hry
(7–12 let)
17–18 hodin – předškoláci (4–6 let),
aerobik pro ženy
18–19 hodin – florbal chlapci
(8–11 let), kondiční cvičení pro ženy.

Spining
Plavecký bazén Jablonec n. N., o.
p. s., eR Club Eleven

27. 9. /sobota/ 16 hodin
SPINING MARATON 
100 kol, prezentační lekce Aqua-
Fitness® Bike, 19–22 hodin – spi-
ning maraton Vuelta.

Nabídka sportovních programů

Foto Studio Ren

Foto Nike
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Ahoooj kamarádi,
jestlipak se vám o prázdninách stýskalo po našem povídání jako mně?

Myslel jsem na vás, když jsem s kamarády skřítky ve skřítkovské zemi vy-
mýšlel, čím vás zase co nejvíc potěšit. 

Vyprávěl jsem ostatním trpaslíkům, skřítkům a raráškům o vaší pěkné
soutěži. Říkali, jak by bylo na světě krásně, kdyby si takhle malovali i do-
spělí. Aspoň by neměli čas vám hubovat. Víte co, zkuste maminkám a ta-
tínkům navrhnout, abyste si třeba takovou obrázkovou soutěž udělali sa-
mi doma. A vezměte k tomu nejen své brášky nebo sestřičky, ale třeba i dě-
du a babičku. A žádné odmlouvání. Už slyším maminky, jak říkají, teď ne-
mám čas, a vždyť víš, že neumím kreslit. Schválně si zkuste zahrát takový
den naruby, kdy velcí budou malí a naopak. Aspoň uvidíte, že to mamin-
ky a paní učitelky nemají tak lehké, jak to vám dětem a nám skřítkům při-
padá.

Určitě jste se už těšili do školky a na své kamarády. Tak vykročte do zá-
ří tou správnou šlapkou a nezapomeňte zase malovat pěkné obrázky.

Váš skřítek Pastelka

Povídám, povídám pohádku
Oceněné práce za září
Majdalenka Albrechtová, MŠ Pohoda, Tichá 19
Sárinka Šelbická, MŠ Adélka, 28. října 16
Markétka Brožová, MŠ Mšeňáček, J. Hory 31

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Říjen: Jakou barvu má příroda?
Listopad: Čím bud, až vyrostu...
Prosinec: Půjdem spolu do Betléma...

Říjnové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice do 9. září.
Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec n. N. Obálku nezapomeňte označit heslem „Skřítek Pastelka“.

Představujeme mateřské školy
Mateřská škola Pohoda v Tiché ulici

Být celý den v pohodě je sen většiny z nás uspěchaných „dospěláků“.
Tenhle příjemný stav ovšem dennodenně zažívají malí človíčci z MŠ v Ti-
ché ulici. Nejen název školky, ale i její adresa dávají tušit, že klid a po-
hodová atmosféra jsou tím, co zde téměř stovku předškoláků obklopuje. 

„I když je nás tu hodně, snažíme se, aby si školka udržela rodinný cha-
rakter. S rodiči proto spolupracujeme na většině akcí, ať už jsou to různé
oslavy, pálení čarodějnic a jiné akce, které tu pořádáme,“ říká vedoucí
školky Pavla Macháčková. A že se na ně děti i rodiče vždycky těší, do-
kládá i tou poslední předprázdninovou akcí, kdy se loučení se školkou
proměnilo v návštěvu starého hradu s rytíři a princeznami, v něž se holky
a kluci proměnili. 

MŠ Pohoda vsadila na svou nádhernou polohu u lesa blízko přehrady.
Jedinečné prostředí dalo název i jedné z aktivit, které se školka věnuje
v rámci ekologické výchovy. „Je to projekt Les ve škole, škola v lese.
Spolupracujeme na něm s mysliveckým svazem a jde nám především o to,
aby si děti co nejvíc udržely živý kontakt s přírodou,“ doplnila vedoucí
školky.

Kromě toho se tu děti seznamují se základy angličtiny, zpívají, mode-
lují z hlíny, hrají na flétničky, zkrátka učí se základům všeho, co jim v ži-
votě jednou může být dobré k tomu.

(red)
Markétka Brožová
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Jablonecké děti malují pro skřítka Pastelku
Výtvarná soutěž pro děti předškolního věku

Sárinka Šelbická

Majdalenka Albrechtová
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Instituce Šlarafie (Schlaraffia – v překladu Ze-
mě povalečů) vznikla roku 1859 jako recesistic-
ký spolek pražských umělců. Do roku 1939, kdy
ji zakázali nacisté, se z ní stal kulturní fenomén,
který expandoval do celého světa. Dodnes má
své pokračovatele. Z programu Šlarafie byly vy-
loučeny všechny politické, nacionalistické a re-
ligiózní momenty. Sídla spolku odkazovala na
středověkou minulost a symboliku a zároveň
karikovala šlechtický životní styl. Členové si dá-
vali směšné tituly, razili pamětní medaile s šif-
rovanými nápisy, nosili šaškovské uniformy.
Jablonecká odnož Šlarafie s označením Preciosa
Iserina byla založena roku 1908 a již dva roky
poté si zřídila v Tržní ulici své sídlo. Historická
hodnota objektu je ve vztahu k regionu města
nesporná a svým významem dalece přesahuje

rámec Jablonce n. N. (Výtah z hodnocení stavby
Národním památkovým ústavem – pracoviště
v Liberci.)

Jakmile se firma Malina-Safety, s. r. o. roz-
hodla dále rozvíjet svou pracovní činnost, lo-
gicky ji chtěla realizovat na svém pozemku.
Právě na něm ale stojí zámeček Šlarafie. Firma
jej hodlala zbourat, neboť si řekla, že rekon-
struovat ruinu je daleko nákladnější, než posta-
vit nový objekt. Tady však narazila na odpor
nejen města, ale i veřejnosti. Proto město zahá-
jilo s majitelem firmy jednání. A na červnovém
zastupitelstvu se objevily první výsledky.

Firma požádala o změnu územního plánu
a předložila svou vizi nového komplexu budov.
Autor architektonického návrhu Libor Sommer

začlenil torzo historické budovy do celého areá-
lu, a tím vrátil zámečku jeho naději. Majitel fir-
my navrhl, aby regulativa pro výstavbu na je-
jich pozemcích, které jsou dle územního plánu
v kategorii S3 – smíšené bydlení v centru, za-
stupitelé doplnili o drobnou kompletační, skla-
dovací, obchodní a administrativní činnost
s vlastními účelovými stavbami. Toto řešení do-
poručil zastupitelům i poradní sbor architektů. 

„Už nyní je jisté, že Šlarafii nelze naplno vrá-
tit její sice trochu bizarní, ale o to zajímavější
a jedinečnou krásu. Návrh zachovává exteriér
stavby s jejími charakteristickými znaky – sta-
nová střecha, cimbuří, kamenné bosáže atp. –
jako připomínku na jablonecké ,zahaleče‘ a je-
jich sídlo, které je evropským unikátem,“ říká
k projektu L. Sommera Jiří Křížek z liberecké-
ho pracoviště NPÚ. Zastupitelé navrhovanou
změnu ÚP schválili a Jablonec tak nepřijde
o svůj zámeček, který se stane sídlem firemní
administrativy. 

(fr)

■ Stalo se

Sídlo recesistů znovu ožije

Řekli jsme si, že Romy k nám po válce přilá-
kali státní náboráři z východního Slovenska,
z oblasti Michalovců, Bardejova, Prešova a Ko-
šic. A také, že nekočovali všichni. Romové byli
historicky kočovní, polokočovní a usedlí.

Po příchodu prvních Romů nastaly brzy potí-
že, neboť Jablonecko nebylo pro jejich začleně-
ní moc vhodné. Bižuterní průmysl potřeboval
kvalifikované pracovní síly, zatímco Romové
byli zvyklí na příležitostnou nádenickou práci
pod širým nebem, na volnou pracovní dobu bez
závazků. Pokusy o jejich zapojení do zdejší vý-
roby selhaly. 

Dobová interní zpráva národního výboru
z prosince 1946 „o použití cikánů v jablone-
ckém průmyslu“ konstatovala, že to není mož-
né, jelikož naprosto chybí pracovní návyky pro
dílenskou výrobu a vzniká více škody než užit-
ku. Také žádá, aby další Romové již nebyli při-
dělováni. Nedostatek pracovníků ale trval a ur-
čitý počet těch usedlejších se umístit podařilo.
Našli uplatnění při méně kvalifikovaných pra-
cích ve stavebnictví, sklárnách, dřevařství či ja-
ko pomocní dělníci v továrnách. Tam byli i ne-
postradatelní. Ze seznamů víme, že to byli
Romové mladí, většinou svobodní. Jenže mezi-
tím se mezi Romy na východě rozkřiklo, že po-
hraničí je zemí zaslíbenou s mnoha možnost-
mi. A od léta 1946 se situace vymkla kontrole.
Do pohraničí začaly kočovat rozvětvené rodiny
v nevídané míře. Ze Slovenska přiváželi nedo-

statkové maso, slaninu, cigarety a kšeftovali
hlavně s Němci v režimu odsunu. Od nich zís-
kávali kožichy, oblečení, boty a další věci žáda-
né na východě. 

Anonymita osídlovaného pohraničí, velká
fluktuace lidí a nevyjasněné vztahy k majetku
po Němcích přály drobné kriminalitě. Problé-
mem byla i domluva, většina příchozích mluvi-
la cikánsky a maďarsky, slovensky jen někteří.
Častá dětská žebrota se neslučovala s obrazem,
který si Jablonec chtěl zachovat před cizinci,
jež přijížděli kvůli exportu bižuterie. Šlo o střet
rozdílných kultur, dvou rozdílných světů.
Volného života bez závazků a silných rodinných
vazeb, na druhé straně usedlé středoevropské
městské kultury. To nemohlo dopadnout dobře
a také to tak nedopadalo. 

Pokusy o usazení, kdy přikočovaným Romům
byly přidělovány byty či domky, končily často
špatně. Po pár dnech hospodaření nových oby-
vatel měnily výrazně design i statiku. Nejprve
byl spálen nábytek, pak parkety a podlaha.
Sporáky a kamna používány nebyly, zato se va-
řilo tradičně na ohýnku, třeba i v místnosti!
A pak zase odešli neznámo kam. Dobové zápisy
to dokládají. Dnes těžko pochopitelné, ale za-
mysleme se nad tím, jak by to asi dopadlo, kdy-
by tehdy dal někdo usedlým Jablonečanům-ga-
džům vůz a koně a nařídil: „Teď kočuj a živ se
jak chceš!“ Asi by záhy trpěli hladem a zimou.
Pro kočovné Romy to ale byla samozřejmost; ná-
bytek, podlahy a kamna při kočování nepotřebo-
vali. Každý styl života měl jiné návyky a zvyky
a skok z jednoho do druhého působil problémy. 

Dnes již známe i další důležité souvislosti.
Kočovníky byli Olaši a maďarští Romové a ti se
živili potulně a obchodem. Naproti tomu sloven-
ští Romové nikdy nekočovali. Žili usedlým živo-
tem a byli zvyklí na námezdnou práci. Tu zde
v nekvalifikovaných profesích našli, pracovali, ži-
li usedle a stížnosti úřadů se jich netýkaly. Jenže
rozdíly mezi romskými etniky tehdy nikdo ne-
znal, a tak se na všechny cikány pohlíželo stejně.

Příště si povíme, jak vše koncem let 40. po-
kračovalo, jak se začaly romské záležitosti řešit
a že mnohé romské rodiny jsou dnes již jablo-
neckými starousedlíci.

Lukáš Pleticha, Anna Cínová

Z minulosti jabloneckých Romů – II
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Den památek v našem městě
Sobota 13. září

V rámci Dnů evropského dědictví se
v 9 hodin Jablonečanům a návštěvníkům
města otevře zdarma řada významných
historických budov a institucí. 

K prohlídce zvou již tradičně prostory Muzea
skla a bižuterie, Městského divadla, Městské
knihovny, budovy radnice, kostelů sv. Anny, Dr.
Farského, Nejsvětějšího srdce Ježíšova a staro-
katolický kostel a nově též Základní umělecké
školy. Atraktivní událostí bude neobvyklé před-
stavení Dvořákovy Rusalky na Mírovém ná-
městí v podání umělců Divadla F. X. Šaldy. 

Prohlídky budou spojené s bohatým kultur-
ním programem. Pro děti je připraveno putová-
ní po jednotlivých pamětihodnostech, na jehož
konci je čeká bohatá odměna. 

Dny evropského dědictví se konají od roku
1991 pod záštitou Rady Evropy. Jsou význam-
ným celoevropským kulturně-poznávacím
a společenským podnětem a mají vést k zamyš-
lení nad kulturním dědictvím a vztahem kaž-
dého z nás k jeho odkazu. 

Přípravou oslav Dne památek v Jablonci nad
Nisou bylo letos podruhé pověřeno Městské di-
vadlo.

KOSTEL SV. ANNY
9 hodin
Mše svatá, slavnostní zahájení Dne památek.
10.30 hodin
Mezi anděly – vernisáž výstavy obrazů Marie
Hybnerové. 
Hudební doprovod skupiny Babí léto. 
14 hodin
Houslové proměny – koncert František Lamač. 
Po dobu koncertu nebude možná prohlídka
kostela.

MĚSTSKÉ DIVADLO
9–18 hodin
Prohlídka divadelního zákulisí.
15 hodin
Souznění – vernisáž výstavy obrazů Věry Klucké.

MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE
GALERIE BELVEDER
9–18 hodin
Zpřístupnění všech expozic.
9–14 hodin
Hlavní budova – předvádění výroby skleněných
figurek s možností vyzkoušet si vlastní tvorbu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
9–18 hodin 
Promítání filmu Jablonec n. N. a okolí 1356–1945
a filmu J. Boudy Po Jablonci s Václavem Vostřákem.
15 hodin
Beseda s Václavem Vostřákem o historii a sou-
časnosti města.

RADNICE
9–17 hodin
Prohlídka kanceláře starosty a radniční věže.
Výstava – „Jablonecká radnice 1931–1933. Pří-
běh stavby architekta Karla Wintera.“

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
9–16 hodin
Průběžný program hudebního oboru školy.
Stálá výstava výtvarného oboru školy.

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ
20 hodin 
RUSALKA
Účinkují sólisté, sbor a orchestr Divadla F. X.
Šaldy Liberec, dirigent F. Babický.
Vstupenky v ceně 100 Kč v pokladně divadla
a před představením přímo na místě.
(V případě nepříznivého počasí bude představe-
ní odehráno v Městském divadle.)

KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE 
JEŽÍŠOVA
11 hodin
Petr Hostinský (varhany), Pavel Herzog (trubka,
barokní trubka, piccola).
17 hodin
Vystoupení SPS Janáček.

KOSTEL DR. FARSKÉHO
13 hodin
Koncert komorních orchestrů ZUŠ L’ Accord,
Kolegia a Klarinetového tria. 
15 hodin
Marie Truncová – varhanní koncert. 
16 hodin
Pěvecký sbor Církve československé husitské.

STAROKATOLICKÝ KOSTEL
14 hodin
Koncert Jablonecké Píšťalky.

POHÁDKOVÁ POUŤ PRO NEJMENŠÍ 
Děti a jejich doprovod se mohou vydat na pouť
po jabloneckých památkách. Start je tentokrát
na Petříně. Od kina Radnice odjede zdarma
dvakrát autobus, a to v 8.45 a v 9.45 se zastáv-
kami u lázní a v Pražské. Poslední start na
Petříně v 10.30, do cíle (dozvíte se na startu) je
nutné dorazit nejpozději do 13.30 hodin. Trasu
zajišťuje Junák, svaz skautů a skautek, středisko
Watakí. Odměny poskytly Jablonex Group a. s.
a Preciosa a. s.

Oslavy Dne památek jsou součástí Pro-
jektu Jablonec nad Nisou 2008 a uskuteční
se za finanční podpory města Jablonec nad
Nisou a Libereckého kraje.

Není-li uvedeno jinak, budou všechny pa-
mátky otevřeny veřejnosti od 9 do 18 hodin.
Vstup zdarma.

26.–27. září 2008
V rámci Projektu Jablonec nad Nisou 2008 po-
řádá město Jablonec nad Nisou a Eurocentrum

Starosta předá vládu nad městem, nastane
čas radovánek a veselí. Město obsadí muzikan-
ti, tanečníci, kejklíři a trhovci. Na Dolním ná-
městí a v ulici U Muzea nebudou chybět stánky
s prodejem tradičních výrobků, řemeslníci, pe-
čená selata, točené pivo a medovina. Na Letní
scéně vystoupí místní umělci i hosté, na ná-
městí Dr. Farského budou připraveny atrakce,
soutěže a program pro děti. V pátek proběhne
na Mírovém náměstí akce Sanšajn 2008 (turnaj
ve streetballu, exhibice capoeiry, bodybuildin-
gu, bike trialu atd.) a v sobotu Dny zdraví s VZP.

26. 9. /pátek/ 
Letní scéna Eurocentra
10.00 Jablonecká jablíčka – mažoretky
10.20 Předání klíče od města komediantům
10.25 Pletené pohádky – divadelní představení

souboru Čmukaři 
11.25 Vyhlášení Stromu Jablonecka
11.50 ZUŠ Jablonec nad Nisou – komponované

vystoupení
12.45 X-Dance – taneční vystoupení
13.30 Quatro Jablonec – jazz, latina, funky a bal-

kánská hudba v podání romských hu-
debníků

14.45 Kaltenecker Trio – jazz (Maďarsko)
15.50 Předání dekretu maloskalským hejtma-

nem starostovi
16.00 Prince Alfredo and the Wariors – afro,

reggae (Kongo/ČR)
16.50 Černá rodinka – představení divadla Kvelb
17.10 Please the Trees – indie–rock 
18.00 Uličnickej blázinec – představení divadla

Kvelb 
18.30 Navigators – soul, r’n’b, funk
19.30 Vzplanutí – ohňové představení divadla

Kvelb 
20.00 SooMood – world music, rock, trance

(Polsko/Jemen)

Náměstí Dr. Farského
15.00 Dračí pohádky – divadelní představení

souboru Čmukaři 

27. 9. /sobota/ 
Letní scéna Eurocentra

10.00 O zakleté labuti – představení Loutkového
divadla Spojáček 

10.45 Jakub Vlášek – mladý jablonecký písničkář
11.10 Pavilon B – folk-rock 
12.05 R.A.Doby Orchestr – swing 
13.10 Celestýnka – dechový soubor
14.30 Big Band ZUŠ Železný Brod – taneční

a swingové melodie
15.50 Navrácení klíčů starostovi
16.00 Handl – bluegrass 

Náměstí Dr. Farského
15.00 Tři prasátka – loutkové divadlo Spojáček 

Stánkový prodej 
pátek 9–18 hodin, sobota 9–17 hodin. 

Partneři oslav: 
Centrum Babylon, a. s., 
ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.,
mediální partner Radio Contact Liberec.

Vstup zdarma! 
Změna programu vyhrazena.
www.slavnosti.mestojablonec.cz

Jablonecké podzimní slavnosti 

Foto Jan Ocilka
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Co z toho tě nejvíc baví?
Myslím, že je ve mně – stejně jako v jiných – skryto

několik jedinců. Ty vyjmenované činnosti se však
všechny týkají tvorby. Pro mne v nich není příliš vel-
ký rozdíl, jsou to jen různé strany téhož. V práci s ko-
vem se opírám o řemeslo, které myslím za ty roky do-
cela ovládám. V malbě nestavím na řemesle, neb ho
pořádně neumím. Můžu však více vyprávět a fantazí-
rovat. Při práci na zahradě se snažíme se ženou najít
určitý soulad na ploše omezené naším plotem. Já rea-
lizuji hlavně terénní úpravy, zídky, schody a podobně.
Takže vlastně zase užité sochařství a touha po har-
monii. Baví mne tedy každá z těchto činností, zvláště
když si ji v určitou dobu svobodně vyberu.

Jsi autorem obrazu Jablonce s názvem Kocourkov.
Inspiroval tě snad nějaký skutečný Kocourkov?

Ten obraz Jablonce z Petřína, na kterém je v popře-
dí něco jako kočka, dostal dvojsmyslný název až ná-
sledně. Pro mne je nesmírně důležitý, protože jsem se
v počátku devadesátých let rozhodl po více než deseti
letech, že zkusím krajinu, a to opravdu srdcem. Tohle
byl první z řady pokusů. Ten obraz určitě není veselý
tak jako pravý Kocourkov. Dobrý humor mám v umě-
ní moc rád, ale k Jablonci, tak jak to cítím, se nějak
nehodí. Tam mne zajímá vyzařování místa a určitá
svátečnost.

To, že se některé literární útvary (Švejk, Proces,
Kocourkov) neustále něčemu podobají a někdo je
znovu vidí kolem sebe, je důkazem jejich schopnosti
postihnout podstatu problému i toho, že se prostě ně-
které věci neustále opakují. 

Namaloval jsi řadu obrazů, spíše snů o existujících
místech. Musíš něco vnitřního cítit, abys maloval, ne-
bo stačí objednávka s udáním souřadnic GPS? 

Témata k obrazům Jablonce a okolí mne musí pro-
následovat a mluvit ke mně dlouho. Stejně dlouho je
pak maluji, neboť se většinou vzpírají malířskému za-
chycení podle fantazie. Téměř nikdy místo nemaluji
tak, jak je, většinou jak si je přetvořila mysl. Často
jsou místa viděna z úhlů, které existují jen v mojí hla-
vě. Pár pokusů malovat na přání jsem učinil, ale to byla
opravdová bitva.

Krása v minulosti souvisela s uměním. Jak je to dnes?
Krása podle mne souvisí s uměním i dneska, pouze

se stejně jako umění proměnila. Je to určitý poměr

(harmonie) mezi věcmi ve světě. Málokdo tvoří dů-
sledně ne-krásně, ne-harmonicky. Je to pochopitelně
odraz dobových názorů. Provokace, vzdor nebo zá-
měrný boj proti současnému pojetí světa obsahuje
stejně nějakou hlubší harmonii. Odsuzované obrazy
po letech obdivované jsou, myslím, dostatečným dů-
kazem. Krása může být i divoká, pokorná, nevinná,
neviděná atd. Bez krásy se při popisu světa člověk
neobejde, stejně jako bez ďábla.

Jsi autorem vítězného návrhu městských insig-
nií, které nosí při slavnostních událostech starosta
města Jablonce nad Nisou. Co pro tebe taková
práce znamenala? 

Tato soutěž mne zajímala od začátku. Pro případ, že
uspěji, jsem byl rozhodnutý realizovat insignie v ma-

ximální míře sám. Městský znak je šperková montáž
ze stříbra s použitím polodrahokamů na podkladu
a drobných skleněných prvků z Preciosy na jablíčka.
Řetěz je litý. Ten odléval kolega ze školy, s nímž jsem
už před lety – ještě s Jiřím Dostálem – realizoval in-
signie města Havířova. Důležité pro mne je i to, že
předmět užitého umění je opravdu užíván, a to na tak
významném místě ve městě. 

Byl jsi členem tzv. památkové komise města.
Můžeš se podělit o své zkušenosti z práce komise?

Nevím, jak vypadá její práce dnes. Ta komise, ve
které jsem pracoval, měla poradní hlas a dost omezené
pravomoci. Byla složena z pracovníků radnice,
památkáře a několika dalších členů z různých oblas-
tí. Navrhovala rozdělování státních i městských pro-
středků na ochranu a revitalizaci památkových objektů.
Pracovala často úspěšně, někdy neúspěšně. Já, jelikož
nejsem politik, těžko nesl ty neúspěchy. Za prohrané
hlasování se nenese zodpovědnost, ale na následky se
člověk dívá stále. Bral jsem to asi zbytečně emotivně
a jsem rád, že už mi ty problémy nejdou tak na tělo. 

(bt)

Vladimír Komňacký
Bez krásy se člověk při popisu světa neobejde

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Studenti zdejší uměleckoprůmyslové školy jej znají jako pedagoga. 
Tvoří autorské šperky, navrhuje modely bižuterie z různých kovů pro odlévání,
maluje obrazy, u domu si pěstuje „výtvarnou zahradu“, restauruje zlatnické 
výrobky i sochy, realizoval insignie pro naše město, vyrábí filmové rekvizity... 

■ Krátké zprávy
Wood–cross maraton
se uskuteční 6. září v lesoparku
u smržovského Parkhotelu.
Prezentace od 8 do 9 hodin, trasy
na okruhu 2100 m – 20, 10 a 5 kol.
Starty od 9 hodin.

Slavnosti města Desná
proběhnou 7. září při příležitosti
95 let povýšení Desné na městys
a 40 let povýšení na město.
Bohatý kulturní program v areálu
Riedlovy hrobky od 14 hodin,
výstava historických fotografií
a dokumentů, sportovní klání,
občerstvení.

Koncerty
v Chrámu navštívení Panny
Marie v Hejnicích se konají
v sobotu v 15.30 hodin: 
6. září – koncert z cyklu
mezinárodního festivalu
Wratislawia Cantans; 
20. září – Lee Andrew Davison –
baryton, Radim Linhart – klavír,
Vít Fiala – kontrabas a Jaroslav
Šindler – kytara. 

Jizerkám k narozeninám
se jmenuje výstava prací ze
stejnojmenné fotografické soutěže,
která se uskuteční od 2. do 30. září
v Riedlově vile v Desné. Vernisáž
2. 9. v 17 hodin. Fotografie si
mohou zájemci zakoupit.

Beseda s léčitelem
Tomášem Pfeifferem na téma
„Tvore lidského stupně, staň se
člověkem“ se koná v úterý 16. září
v 18 hodin ve Spolkovém domě.
Pořádá Duchovní univerzita 
Bytí.

Proměny 
jablonecké architektury za
posledních 10 let lze shlédnout
na výstavě v Domě česko-německého
porozumění v Rýnovicích. Výstavu
připravil Dieter Klein z Mnichova
a Vídně, dlouholetý člen
Leuteltovy společnosti. Vernisáž
ve středu 17. září v 17 hodin.

Spirituál kvintet
vystoupí se svým koncertem
19. září v 19.30 v rychnovském
kostele sv. Václava. Vstupenky lze
zakoupit před koncertem.

Svatováclavskou pouť
pořádají 27.–28. 9. na náměstí
v Rychnově u Jablonce nad Nisou.
V sobotu ve 20 hodin tradiční
ohňostroj, v neděli ve 14 hodin
poutní mše svatá v kostele
sv. Václava. 

Svaz důchodců
pořádá svá setkání ve středu od
14 hodin ve Spolkovém domě.
Na 3. 9. je připraveno zahájení
s hudbou, 
10. 9. měření tlaku, 
17. 9. autobusový výlet (podrob-
nosti budou upřesněny) 
a na 24. 9. posezení s informacemi
o Dni památek a Týdnu seniorů.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Textilní továrník a městský radní
Anton Preissler
(17. 1. 1814–10. 11. 1882)

V roce 1836 v Jablonci vznikla firma Gebrü-
der Preissler. Přestože jejími zakladateli byli tři
bratři, hlavou podniku byl Anton Preissler.
V podnikání se jim dařilo, a tak si roku 1844 od
firmy Josef Pfeiffer & Co. pronajali textilní to-
várnu v Brandlu. V roce 1872 se stali jejími ma-
jiteli a hned ji začali rozšiřovat. Více prostoru
získaly nejen přádelna, tkalcovna a barvírna,
ale především sklady a obchod. Preisslerové se
prosazovali především na domácím trhu, a to
díky kvalitě, pestrosti a pružnosti nabídky.
Oblékali mimo jiné většinu jabloneckých úřed-
níků. 

Anton Preissler náležel k váženým Jabloneča-
nům. Byl zakladatelem zdejšího Spořitelního
a podpůrného spolku a v letech 1876–1877 stál
v jeho čele. Mezi roky 1867 a 1876 zastával opa-
kovaně úřad městského radního. Přestože byl
vyznáním katolík, přispěla Preisslerova firma
roku 1861 na stavbu věže jabloneckého evange-
lického kostela. Po Antonově smrti převzali ve-
dení firmy jeho tři synové Ferdinand, Anton ml.
a Josef. 

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Anton Preissler

Jan Nepomucký, jeden z českých zemských
patronů, má v Jablonci hned trojnásobné
zastoupení. Oblíbený český patron bývá
podle umístění nazýván „svatý na mostě“.
Pro charakteristický postoj, tj. nohy vytočené
v kolenou, trup nahnutý mírně do protismě-
ru a pootočenou hlavu se mu též říká „špat-
ně vyřezaný svatý“. 

Svatý Jan na mostě
Neznámý autor vytesal sochu i s podstavcem

z pískovce. Mezi těmi jabloneckými se zřejmě

jedná o nejvýznamnější plastiku sv. Jana Nepo-
muckého. Najdeme ji v Lipanské ulici na mos-
tě přes Nisu. Nestála tu však vždycky. Od roku
1735 byla umístěna v prostoru dnešního Hor-
ního náměstí, na pozemku domu v ulici 28. říj-
na č. 2/91. Sem, k „zázračné studánce“, kdysi
vedla křížová cesta. 

V sobotu 4. dubna roku 1826 se sklář Josef

Benda vracel domů se svou třináctiletou dcerou
z jabloneckého Dorfšenku, kde byli na svatbě
Josefa Kittela. Ve večerním šeru ztratila dívka
na vratké lávce přes Nisu rovnováhu, spadla do
zrovna rozvodněného potoka a utopila se. Na
památku této události byla socha přemístěna
k lávce, kde stojí doposud. 

Při bližší prohlídce nás může napadnout, že
sv. Jan stojí na třech nohách. Jedná se prý o „oděv-
ní pochybení“. Chybou je i šest hvězd v jeho
svatozáři. Šestá totiž přibyla při posledním res-
taurování. Legenda praví, že právě pět hvězd li-
dé spatřili na hladině Vltavy v místě, kam byl
Jan Nepomucký svržen z Karlova mostu.

Klečící Jan
Jiná ze soch sv. Jana Nepomuckého stojí v za-

hradě rodinného domu č. 8/871 v Malé ulici.
Jde o kvalitní památku barokního umění zho-
tovenou již počátkem 18. století. V roce 1752 ji
zde nechal postavit Johann Seidel. Na dvou pís-
kovcových stupních spočívá nízký sokl, na kte-
rém stojí hranolovitý dřík. Na něm leží vpředu
zaoblená římsa, pod kterou do dříku zasahuje
kartuše s hlavou andílka. Římsa nese vysoký
členitý sokl s pravoúhlými vykrojenými rohy.
Na soklu klečí postava Jana Nepomuckého.
Jánská ulice mu vděčí za pojmenování.

Svatý Jan litinový
Třetí svatý Jan Nepomucký stojí od roku 1856

na návsi v Rýnovicích. Litinová socha spočívá
na osmibokém podstavci zdobeném gotizující
ornamentikou. V rukou drží kříž a palmovou
ratolest. Podstavec stojí na žulovém stupni, ko-
lem něhož je novější železná zahrádka. V roce
1993 byla socha zapsaná do seznamu kultur-
ních památek odborně renovována. Komplet je
vzácným dokladem litinové plastiky umístěné
v terénu.

Pramen: J. V. Scheybal a kol., Památky Jablo-
necka, 1969.

Václav Vostřák

■ O jabloneckých sochách

Třikrát o svatém Janu z Nepomuku

Svatý Jan na mostě
Foto Otokar Simm

Klečící Jan
Foto Otokar Simm
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Nový Bor – Klíč (6 km) – zpět sedlo pod
Klíčem (7,5 km) – Nová Huť (14 km) –
Konopáč – Jedlová, žst. (17,5 km) – Tolštejn
(19 km) – Jedlová (21,5 km) – Křížová hora
(24 km) – Jiřetín pod Jedlovou, ČD (25 km).

Do Nového Boru se dá dojet autobusem či
vlakem. Z města se vydáme po červených znač-
kách kolem hájovny, mineme Kamzičí studán-
ku a tady stezka začíná stoupat k suťoviskům
Klíče. Na vlastní vrchol vede odbočka z horní-
ho sedla. Nezalesněný znělcový vrchol (760 m)
nabízí vynikající kruhový rozhled na celé
Lužické hory i na vzdálenější pohoří. Do r. 1938
stála na Klíči turistická chatka, z nařízení voj-
ska však byla rozebrána. V roce 1967 byl vrchol
prohlášen za přírodní rezervaci. 

Vrátíme se do sedla pod Klíčem, odkud po-
kračujeme doprava po modrém značení do
Nové Hutě. Po strmějším sestupu dojdeme do
malebného údolí Boberského potoka, kde se
dotkneme okrajové části Svoru (vlevo Svorský
rybník). Horu Velký Buk obchází značená cesta
zleva, načež klesneme k hlavní silnici. Po ní do-
jdeme zakrátko k samotě Nová Huť (rozcestník,
poblíž ČD – Jedlová, zastávka). 

Také další úsek k nádraží Jedlová (nezamě-
ňovat se zmíněnou zastávkou) vede krásnými

lužickými lesy. Cestou narazíme na krátkou
značenou odbočku ke skalnatému vyhlídko-
vému vrcholu Konopáče. Nad nádražím pak
pokračujeme doprava ke zřícenině hradu
Tolštejn. Návrší s hradem není zpočátku patr-
né, zahlédneme ho až před stejnojmennou osa-
dou. Po zaplacení vstupného (v restauraci) mů-
žeme vystoupit na hradby rozsáhlé zříceniny
(670 m). 

Výstup na Jedlovou (774 m), třetí nejvyšší vr-
chol Lužických hor, je červeně značený a vede
po asfaltové silničce (využívají ho i zdatní cyk-
listé). Rozhledna z roku 1891 po 2. světové vál-
ce postupně chátrala, až se koncem 60. let zříti-
lo vnitřní schodiště. Po druhé byla věž slavnost-
ně otevřena v roce 1993 a o dva roky později
byla znovuotevřena i horská chata.

Z Jedlové sestoupíme do Jiřetína, odkud se
můžeme vrátit domů vlakem. Cestou ještě nav-
štívíme poutní místo na Křížové hoře, k němuž
z Jiřetína stoupá široké schodiště s křížovou
cestou. 

Více informací na www.luzicke-hory.cz. 

Doporučujeme mapu KČT č. 14, Lužické
hory.

(os)

S Klíčem na Tolštejnské panství
■ Tip na výlet

V Josefově Dole přitéká do Kamenice říčka
Jedlová. Ta sbírá své vody v rašeliništích Na Či-
hadle, načež její tok pokračuje bez většího spá-
du náhorní rovinou až k prudkému zlomu.
Potok se tady zařezává do hluboké rokliny Jed-
lového dolu, přičemž vlastní zlom překonává
několikametrovým stupňovitým vodopádem.
Toto území o rozloze 12,59 ha bylo roku 1992
prohlášeno za přírodní rezervaci. K jeho zabez-
pečení před rušivými vlivy a zásahy bylo sou-
časně vyhlášeno i ochranné pásmo rezervace
o ploše 72,48 hektarů.

Od josefodolského nádraží se do Jedlového
dolu dostaneme po modře značené místní sil-
nici, která prochází tzv. Hujerovým koutem.

Zakrátko dosáhneme na okraji lesa rozcestí,
které se symbolicky nazývá Lesní brána. Zde
odbočují modré značky doleva. Cesta je zpočát-
ku upravená a brzy překročí hranici přírodní
rezervace. O něco dále se však cesta promění
v kamenitou horskou stezku.

Přírodní rezervace Jedlový důl je význam-
ným územím z hlediska hydrologického, geo-

morfologického i botanického. Na příkrých sva-
zích se zde vyskytují lesní porosty s částečně
přirozenou druhovou skladbou. Kromě převa-
žujících smrků a buků tu roste i jedle bělokorá,
která tady, na jednom z posledních míst v Ji-
zerských horách, ještě přirozeně zmlazuje.
V korunách vzrostlých jedlí se tu sbírají šišky,
jež poskytují osivo pro pěstování malých jedli-
ček.

Ze zajímavých bylin se v rezervaci vyskytuje
modře kvetoucí mléčivec alpský, čípek objíma-
vý, vranec jedlový nebo žebrovice různolistá,
běžná je věšenka nachová či starček hajní.
Také fauna tady má zastoupení typické pro hor-
ské smíšené lesy. Z ptačí říše je to holub doup-
ňák, sýc rousný, datel černý, ořešník kropenatý,
u vody pak skorec vodní či konipas horský.

Z turistického hlediska je nejatraktivnější ko-
ryto říčky a jeho nejbližší okolí. Jedlová se tady
prokousává žulovým podložím a vytváří přitom
několik vodopádů, peřejí a tůní. Ze skal jsou
nápadné Pekelné skály, které vytvářejí několik
skupin věží s divokými stěnami spadajícími až
k cestě. 

Souběžně s modře značenou turistickou ces-
tou prochází chráněným územím od roku 2000
naučná stezka, na níž najdeme šest zastavení
s informačními tabulemi. Okolo Černé tůně
s peřejemi a Pekelných skal stezka zvolna stou-
pá až k nejvýše položenému vodopádu, kde na-
jdeme vyhlídkovou plošinku se zábradlím. Na
vybudování naučné stezky se podílela Správa
CHKO Jizerské hory, Lesy České republiky, Na-
dace pro záchranu a obnovu Jizerských, sdru-
žení Suchopýr a přispěly i další organizace.

Značená cesta opouští výše rezervaci Jedlo-
vého dolu a pokračuje zpočátku po povalko-
vých chodnících dál na tzv. Mořskou cestu a na
Smědavu.

Zpracováno s použitím textů vydaných Libe-
reckým krajem. (os)

Foto Otokar Simm

■ Příroda Jablonecka

Přírodní rezervace Jedlový důl 

Foto Otokar Simm
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Haták Václav, Hanáková Věra 
Domácí právník
Kniha pro všechny, kdo potřebují
praktickou právní pomoc a radu.
V přehledně uspořádané a pro kaž-
dého srozumitelně napsané publi-
kaci najdete nejrůznější situace ro-
zebrané z právního hlediska. 

Quill Jeffrey
Spitfire
Příběh zkušebního stíhacího pilota
Královského vojenského letectva
a Letectva vojenských námořních
sil Jeffreyho Quilla.

Guy John
Marie Stuartovna
Život královny představuje ojedině-
lé drama plné konfliktů. Zažila lás-
ku i uznání, zradu i zničující věz-
nění. Nikdy neváhala postavit se
nepříteli přímo a odvážně mu čelit.

Alsanea Rajaa 
Děvčata z Rijádu
Mladá arabská autorka se rozhod-
la podělit se s ostatními o své zku-
šenosti ze světa muslimských žen. 

Oddělení pro děti a mládež

Poskitt Kjartan 
Perfektní páreček
Další díl vražedné matematiky v hu-
moristické podobě.

Zapletal Miloš
Cvoci
Skupina vodních skautů se vydá
na dalekou pouť na lyžích přes Ji-
zerské hory a putuje až na daleké
Slovensko.

Feslová Anemone
Poprask v laboratoři
Chemická detektivka. Chcete-li si
pořádně počíst a ještě se něco uži-
tečného naučit, v tom případě má-
te tu správnou knihu.

Multimediální oddělení

Viewegh Michal 
Povídky o manželství a sexu
O zamilování, vystřízlivění, nevěře,
lítosti, výčitkách svědomí…

Z našich novinek
Tajemná místa Jizerských hor
a Českého ráje je nejnovější titul
z obsáhlé řady publikací beroun-
ského Nakladatelství MH. Autory
jsou Jan Kroča a Marie Holečková.
Současně vychází i mapa tajem-
ných míst v měřítku 1 : 75 000. Obě
tiskoviny poslouží jako dobrý tip
pro vaše výlety.

Kalendáře pro rok 2009
Jizerky 2009 – nástěnné kalendá-
ře s krásnými snímky z Jizerských
hor od Siegfrieda Weisse a Jana
Veselého. (S. Weiss – Jizerky 2009,
51 x 31 cm, cena 170 Kč, J. Veselý
– Jizerky 2009, formát 35 x 22 cm
120 Kč).

Putování pohádkovým krajem,
stolní kalendář s dobovými po-
hlednicemi a texty „lidové vypra-
věčky“ Kláry Hoffmanové. 
Cena 100 Kč.
Všechny kalendáře vydalo nakla-
datelství Buk, Příchovice.

Kniha
Z Jizerských hor do Brazílie –
vzpomínky Josefa Umanna
1850– 1927. 
Poutavý obraz života prostých lidí
z doby dávno minulé. 
Kniha, kterou přeložila Krista Pet-
rásková, vypráví o vůli, píli a opti-
mismu vystěhovalců ze zdejšího
kraje. 
Cena 79 Kč.

Výroční turistická známka 
Vystěhovalectví do Brazílie – dře-
věná turistická známka. 
Cena 25 Kč.

Trika
Trika s logem – nová kolekce ba-
revných triček z kvalitní bavlny
s logem informačního centra. 
Cena 200 Kč.

Mapy
Cyklistické okruhy Trojzemím
(1 : 75 000) a Aktivně kolem Troj-
zemí, (1 : 100 000), mapy německého
vydavatele. Mapy poradí kam na
lehce dostupný výlet v blízkých pří-
hraničních oblastech. 
Cena 120 Kč.

■ Informační centrum

V knihovně skončil letní provoz
Do Městské knihovny nechodí jen zájemci o výpůjčku knih a audiovizuálních nosičů,
ale i návštěvníci besed se spisovateli, přednášek, výstav či jazykových kurzů. Jablonecká
knihovna se tak pevně zařadila mezi významné regionální kulturní a vzdělávací
instituce. Několik otázek jsme proto položili řediteli knihovny Zbyňku Dudovi:

Končí dovolené, začíná nový školní rok. Projeví
se to nějak u vás v knihovně?

Skončí letní provoz a knihovna se vrátí ke své pů-
vodní otevírací době. Čtenáři vyřídí své resty z prázd-
nin, letní čtivo vymění za doporučenou školní četbu
a zvýší se zájem i o naučnou literaturu. A přibudou
nám nově registrovaní čtenáři. 

Najdou v Městské knihovně i studenti literaturu
potřebnou ke studiu?

Fond knihovny není zaměřen na určitý obor, má
mít univerzální charakter, a proto vedle beletrie nabí-
zíme jen základní naučnou literaturu. Chybějící titu-
ly, popř. knihy potřebné ke studiu, umíme však získat
pomocí meziknihovní výpůjční služby. 

Které knihy z vašeho fondu považujete za nej-
cennější a které jsou nejstarší?

K nejstarším knihám patří Pescheckovo pojednání
o českých exulantech v Sasku vydané v roce 1857
v Lipsku a Moschův průvodce po Krkonoších a Jizer-
ských horách z roku 1858. Pojem nejcennější v přípa-
dě skladby našeho fondu považuji za relativní. K nej-
dražším knihám patří Dějiny evropských armád

a mocností od Karla Velikého po rok 1914, kterou
jsme pořídili za tři tisíce korun. Ve studovně si pova-
žují knih z fondu sudetik s vlepeným ex-libris nebo
knihy dokumentující císařskou návštěvu v Liberci
a Jablonci roku 1906. V oddělení pro dospělé by se
vám zdráhali půjčit Babičku s ilustracemi Adolfa Kaš-
para z roku 1941. Na oddělení pro děti a mládež pro
změnu oceňují leporelové zpracování Dějin udatného
českého národa od Lucie Seifertové. 

Chystáte v knihovně do konce roku něco mimo-
řádného?

V Týdnu knihoven na začátku října bychom rádi
uskutečnili setkání s cestovatelkou a spisovatelkou
Nelly Rasmussenovou a uspořádali autorské čtení
v americké češtině Jona Davise, který představí svou
humornou knížku krátkých povídek Hezký víkend.
Pokud se nám podaří získat sponzora, chtěli bychom
na podzim umožnit čtenářům pobočky Šumava přímý
vstup do místního katalogu i čtenářského konta přes
internet tak, jak to nyní činí čtenáři registrovaní
v hlavní budově, na pobočce Mšeno a od léta i čtenáři
v Kokoníně. 

(os)

Foto Petr Hejhal
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UPOZORNùNÍ
Milana BlaÏková

pfiestoupila z kadefinictví Gracie, Lidická 16
do nového kadefinictví Styling, Lidická 17

tel.: 737 029 703

STUDIO BERU·KA
8. 9. Zápis na kojenecké plavání (nutné info) 
24. 9. od 16:30 hod. Semináfi znakové fieãi 

pro sly‰ící batolata.
Kojenecké cviãení od 3 mûs.

(k permanentce dárek),
GRAVIDJOGA

KROUÎKY (pro dûti od 3 let):
Angliãtina, pfied‰koliãka, dramaÈáãek.

Více info tel.: 602 653 287
www.studioberuska.cz

NABÍDKA PRONÁJMU
BAK a. s., na Hutích 44, Jablonec n. N.

– v˘robní, kanceláfiské a skladové prostory na okraji Jbc,
Ceny dohodou. Kontakt: Ing. T. Zeman
Mob.: 603 567 115, tel.: 483 368 309

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Dvefie: d˘ha, fólie, protipoÏární,

dfievûné, vnitfiní i venkovní: kazetové, masiv,
palubkové, zateplené. GaráÏová vrata, okna.
AKCE ZÁ¤Í: ke kaÏdé zakázce dárek ãi sleva.

Staré dvefie odvezeme zdarma. 
Kompletní montáÏ. Zamûfiení zdarma.
Dovoz tel.: 604 404 861, Jablonec.

www.dverehybner.wz.cz

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

– malba bytÛ, firem, ‰kol, zdravot. zafiízení atd.
– R. First, 607 886 687, 483 714 042 

e-mail: first.r@centrum.cz

BYTOVÉ I NEBYTOVÉ PROSTORY
v Jbc na Dolním námûstí 2,

vhodné pro komerãní ãi nekomerãní úãely.
MoÏno jednotlivû i dohromady. 

Tel.: 603 727 611

FRANCOUZ·TINA – RU·TINA
v˘uka – pfieklady – tlumoãení

Mgr. Zora Fi‰arová, tel.: 777 000 385
soukromé a firemní kurzy 

http://sweb.cz/zorfi, zorfi@o2active.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2008
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance
pro mládeÏ a dospûlé pfiijímáme neustále 

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech vám
poskytneme i na telefonu: 603 512 887

MALÍ¤SKÉ PRÁCE
malování bytÛ, strhávání tapet v panelov˘ch
domech, ‰tukování stûn, tel.: 777 989 591

KADE¤NICTVÍ NIKA 
dámské, pánské i dûtské kadefinictví

KOSMETIKA – MANIKÚRA
Po–Pá 8,00–18,00 hodin

NádraÏní 8, zastávka MHD „U Balvanu, Gymnázium“
pfiístup na internet, dûtsk˘ koutek

www.kadernictvinika.cz
tel.: 603 444 977

KURZ MEDOVÉ DETOXIKAâNÍ MASÁÎE
– vhodné pro maséry i laiky

– úãinky masáÏe: detoxikace, onemocnûní
d˘chacích cest, akutní a zánûtlivé stavy, 

gynekologická onemocnûní. 
Info o termínech na tel. 777 253 136 

nebo e-mail: eliskasalabova@seznam.cz

AVON CENTRUM JABLONEC
Palackého 7, naproti Letnímu kinu

pfiím˘ prodej zboÏí, katalogy, vzorky, novinky
servis pro AL/AG, registraãní místo pro nové ãleny

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondûlí a pátek 9–12

úter˘, stfieda, ãtvrtek 9–17
tel.: 777 198 777 

e-mail: katka.avon.jbc@seznam.cz

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
– Geometrické plány (stavby, pozemky, bfiemena)

– Vyznaãení, vytyãení obvodu pozemkÛ
– Zamûfiení inÏen˘rsk˘ch sítí

– Úãelové mapování (podklady pro projekty)
– Ostatní geodetická práce

Ing. Miroslav Îídek
tel.: 483 713 699, 604 608 467
e-mail: zidek.geometr@atlas.cz

Podhorská 44, Jablonec nad Nisou

Studio Bodyform pracuje s radiofrekvenãní
technologií – s pfiístrojem ACCENT

Nabízíme: 
• NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE – bezbolestné 
dlouhodobé odstranûní tukov˘ch vrstev 

• ELIMINACE CELULITIDY
• LIFTING OBLIâEJE NOVù 

• MASÁÎ S HLOUBKOV¯M PROH¤ÁTÍM 
• PRODEJ KOSMETICK¯CH P¤ÍPRAVKÒ 

Platba i na splátky! NejniÏ‰í ceny v JBC, LBC.

STUDIO BODYFORM
Saskova 35, Jablonec nad Nisou

Tel. 777 685 550 
www.studiobodyform.cz 

www.plasticka-chirurgie.info 

PRAVIDELNÉ CVIâENÍ V HALE ZAâÍNÁ OD PONDùLÍ 8. ZÁ¤Í.
Informace na tel.: 603 812 214

KOUPÍM
Sbûratel koupí staroÏitné poãítací, psací a ‰ifrovací
stroje ãi podobné mechanismy a technické rarity. 

tel.: 602 359 377

PRODÁM
stavební pozemky ve SmrÏovce, klidné místo s krásn˘m
v˘hledem. âásteãnû zasíÈované. Cena 590,- Kã/m2.

tel.: 602 489 270

NABÍZÍM
zpracování úãetnictví, administrativní práce, na ÎL,

nebo na zkrácen˘ pracovní úvazek.
tel.: 720 260 162

MARTIN KÒRA – P¤EKLADY A TLUMOâENÍ
jazyky EU – v‰echny obory
rychle, spolehlivû a levnû

tel.: 721 320 875

V úter˘ 16. 9. 2008 v 17:30 zaãíná tfiímûsíãní kurz
sniÏování nadváhy STOB v tûlocviãnû Z· Arbesova.

Cviãení + odborné vedení, ‰est let zku‰eností
s programem hubnutí.

ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC

Tanečnice 
a lektorka Jazíra 

otevírá kurz 
břišních tanců 

v Jablonci 
Vrkoslavicích.

Taneční setkání budou probíhat od
září v tělocvičně ZŠ Vrkoslavice:

středy 17:00–17:45 holčičky 5–9 let
středy 18:00–19:00 dívky 10–15 let
středy 19:00–20:00 ženy 16–99 let

Cena kurzovného je:
750,– Kč/10 lekcí/holčičky 650,– 
(při přihlášce a platbě 4 tanečnic 

společně platí každá 
jen 650,–/holčičky 550,–).

1. HODINA NA ZKOUŠKU ZDARMA!!!
(i na tuto hodinu je třeba se 

předem přihlásit)

A co se na kurzu naučíte?
Náplní kurzu bude výuka základních

pohybů břišního tance, taneční 
kombinace a jednodušší choreografie.
Tanec je určen ženám všech váhových

i věkových kategorií. 

Přijďte  i Vy zakusit kouzelnou 
atmosféru Orientu a za zvuku bubnů
prožít pohádku Tisíce a jedné noci!

Přihlášky: tel. 608 363 685 
jazira@jazira.eu
www.jazira.eu

Míla Chaloupková

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N., 
tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288

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

ZÁPIS DO KURZÒ 2008/9  
JAZYKOVÉ KURZY

DÛraz na komunikaci, zku‰ení lektofii
i rodilí mluvãí
★ Arab‰tina      
★ âín‰tina

★ kurzy pro firmy, v˘uka 1+1
★ PC KURZY rekvalifikaãní 

(vãetnû internet. telefonování, ICQ,...) 

Akreditace M·MTV, víc neÏ 15 let zku‰eností 

NOVINKA
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C E L N Í  S L U Î B Y
V˘voz – 300 Kã (= zpracování, vytištění, zastupování při celním řízení, vyřízení

na CÚ, zaslání elektronické kopie, kontrola stavu vývozu)

Dovoz – 600 Kã (= zpracování, vytištění, vystavení deklarace celní hodnoty,
zastupování při celním řízení, vyřízení na CÚ)

Intrastat, pasivní zušlechťovací styk, EUR1, ATR,
CMR, FORMA, ISPM-15, 
balení a zajištění vývozu, pojištění

ceny bez DPH
platí při 1 celní položce

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou
tel.: 483 337 319, 732 108 472
fax: 483 314 639, obchod@jakob.cz

JAKOB, s. r. o.

F r a n t i ‰ e k  U l r i c h
Generála Mrázka 12 

Jablonec nad Nisou, 466 01

Î A L U Z I E
* prodej * montáÏ * servis * záruka *
exteriérová a interiérová STÍNÍCÍ TECHNIKA

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

TùSNùNÍ – samolepící, ‰védské, frézované
MARK¯ZY, barvy BONDEX – lazury, laky, vosky

KOMPONENTY – k Ïaluziím a roletám
SÍTù proti hmyzu, PVC shrnovací dvefie

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

Tel./fax: 483 711 711, mobil: 606 789 340
e-mail: info@zaluzie-jablonec.cz

www.zaluzie-jablonec.cz

■ VELKOOBCHOD + MALOOBCHOD KANCELÁ¤SK¯CH
A ·KOLNÍCH POT¤EB, PAPÍRENSKÉHO
A DROGISTICKÉHO ZBOÎÍ

■ TISKA¤SKÉ, GRAFICKÉ A KNIHA¤SKÉ SLUÎBY
■ V¯ROBA RAZÍTEK, VIZITEK, TA·EK (PVC, PAPÍR)
■ SAMOLEPÍCÍ A NAVù·OVACÍ ETIKETY
■ REKLAMNÍ P¤EDMùTY (POTISK) – KARTONÁÎ (POTAÎENÁ)

Rozvoz JABLONECKO, LIBEREC pfii nákupu zboÏí 
nad 1000 Kã bez DPH zdarma

Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu na na‰ich prodejnách:
■ VELKOOBCHOD–MALOOBCHOD

Zlatá 10-12, 466 02 Jablonec nad Nisou
Tel. 483 736 444, fax 483 312 388
Provozní doba: 7.30–16.00 hod.

■ PRODEJNA
Podhorská 25, 466 01 Jablonec nad Nisou

Tel. 483 312 947, fax 483 312 947
Provozní doba: 9.00–18.00 hod.

E-mail: repropack@iol.cz

C E L U L I T I D A
LYMFATICKÉ DRENÁÎE

Nov˘ vakuov˘ masáÏní pfiístroj z Francie STARVAC SP2
pfiiná‰í nejefektivnûj‰í zpÛsob na odbourání celulitidy.

O‰etfiení je bezbolestné, neinvazní, nevyÏaduje 
aplikaci Ïádn˘ch chemick˘ch látek a kromû vlastního 
léãebného efektu pfiiná‰í také pfiíjemn˘ pocit relaxace.

• ze‰tíhlení problematick˘ch partií

• zpevnûní poprsí

• vyhlazování vrásek a jizev

• o‰etfiení celulitidy

• bolesti zad a kloubÛ

• léãba poúrazov˘ch a pooperaãních stavÛ

• o‰etfiení pleti obliãeje

ultrazvuk–laser–vakuum

FYZIOTERAPIE

Jablonec n. N., U Nisy 3, Tel.: 602 335 221

Tel.: 483 312 550 • mobil: 608 312 550 • www.horakelektro.cz • info@horakelektro.cz

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

ãlen sítû Euronics
elektro z va‰í ulice SPLÁTKY – nejlep‰í nabídka, 

do 12 mûsícÛ bez nav˘‰ení

Letáky 

najdete ve Va‰ich
schránkách

Akãní letáky ZÁ¤Í 
platí od 6. 9. do 27. 9.

VELK¯
LETNÍ
V¯PRODEJ

VELK¯
LETNÍ
V¯PRODEJ

CENY LEP·Í NEÎ NA INTERNETUCENY LEP·Í NEÎ NA INTERNETU

POUZE 1. T¯DEN V ZÁ¤ÍPOUZE 1. T¯DEN V ZÁ¤Í


