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100 dní primátorem
Mám za sebou prvních 100 dní v úřadu a mnoho
lidí se mě ptá, jak je hodnotím. Vrhají na mě čas-
to i lehce soucitné pohledy a nejspíše čekají, že si
začnu stěžovat. Nezačnu, nemám k tomu totiž dů-
vod.

Někteří zřejmě očekávali, že se coby nováček
budu s mnohými procesy úřadu trápit. Nestalo se.
Musím za to poděkovat zejména lidem, kteří mě
zde na úřadě obklopují a kteří mi pomohli pocho-
pit jeho rytmus. Jsem rád za všechny manažerské
zkušenosti, které jsem získal za téměř 25 let
v podnikání. Skládám rovněž velký dík tajemníku
Marku Řeháčkovi, který drží celý úřad pevně
v rukou, a vedoucí odboru ekonomiky Renatě
Vítové, která je pevným pilířem řízení ekonomiky
našeho města. Oba nám všem v začátcích velmi
pomohli a pomáhají. To samozřejmě platí i o na-
prosté většině zaměstnanců našeho úřadu.

100 dní je jakýsi milník. Prý už končí pomyslná
doba hájení, doba shovívavosti spojená s tím, že
jsme tuto roli s kolegy přijali jako nováčci bez vý-
razných politických zkušeností. Uteklo to jako vo-
da a jsem rád, že mohu i po sto dnech říci, že ko-
alice funguje jako jeden tým. Všichni mí kolegové
na radnici, Štěpán Matek, David Mánek, Jakub
Chuchlík a Petr Klápště, vzájemně spolupracují,
podporují se a pracují pro naše město. Tato spolu-
práce mě nadmíru těší. Daří se nám propojit úřad
a zrušit dvojkolejnost, která zde bývala. Zbylí
členové koalice se zapojili do práce pro město,
podporují nás a pomáhají nám tam, kde je jejich
lidská znalost a odbornost potřebná. Za to všem
děkuji.

Nová životní role s sebou přinesla i řadu milých
povinností, na které jsem připraven nebyl. Jedná se
zejména o různé ceremonie a oficiality, které jsou
pro primátora města určené. I s tím už se postupně
sžívám, ale dal jsem si za cíl nebýt příliš formální.
Přál bych si, aby mě lidé v Jablonci vnímali jako
někoho, kdo je zde pro ně a nebáli se mě oslovit.

Za první tři měsíce v úřadu jsme se společně
museli vypořádat se změnami v městské autobu-
sové dopravě, sněhovou kalamitou i různými tla-
ky od lidí, kteří změny v úřadu příliš nevítají.
Pracujeme na dopravním terminálu, prodloužení
tramvajové trati, dešťové kanalizaci, zachování
Schlaraffie nebo zachování střední uměleckoprů-
myslové školy v její současné budově. Společně
s krajským úřadem připravujeme Olympiádu dětí
a mládeže, která proběhne i v našem městě na
konci června. Pracujeme na mnoha dalších pro-
jektech pro krásu Jablonce.

Nic ale nepůjde bez vás, obyvatel Jablonce nad
Nisou. Právě vy nejlépe víte a znáte slabé stránky
našeho města, co by šlo zlepšit, kam směřovat vět-
ší pozornost. Proto se s vámi chci a budu stále ví-
ce potkávat. Formálně i neformálně. Chci, abyste
poznali, a mnozí to již víte, že jsem zde pro vás,
řeším vaše každodenní problémy a můžete se na
mě kdykoliv obrátit. Neslibuji, že vyřeším vše.
Kouzelnou hůlku bohužel nemám, ale mohu vám
slíbit, že udělám maximum, abych pomohl.

Být primátorem mého rodného města je pro mě
čest a velká odpovědnost a uvědomuji si to stále více.

Přeji krásné první jarní dny.
Milan Kroupa, primátor

Veletrh cestovního ruchu Euroregion
TOUR 2019 se uskuteční ve dnech

15. a 16. března v Eurocentru. 
Foto Ivana Mošnová

Foto Jiří Endler
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Jak s odstupem času vzpomínáte na své prv-
ní dny ve funkci primátora?
Úředníci nevěděli, co od nás mají očekávat. Báli
se personálních změn a ukončení již rozběhnu-
tých projektů, což se odrazilo i na atmosféře na
magistrátu. Já se trochu obával, aby nám nehá-
zeli zbytečně klacky pod nohy, než pochopí, že
nepřicházíme jako nepřátelé. Rychle jsem po-
chopil, že velká většina lidí na magistrátu jsou
profesionálové, kteří dělají svoji práci nehledě
na to, kdo je právě u kormidla. A moc si toho
vážím. Hrany se relativně rychle začaly obrušo-
vat a troufám si říct, že dnes máme vztahy na
magistrátě dobré a stále se zlepšují. 

Měl jste vůbec čas se seznámit se všemi agen-
dami?
Popravdě řečeno jsem neměl šanci. Na stole
ležely problémy s MHD, které se musely řešit
ihned, učili jsem se procesy úřadu, zákony
a vše s úřadem spojené. Musel jsem se rychle
vypořádat s celou řadou nových věcí. Čekaly na
nás také nedořešené problémy předchozího ve-
dení, za které více či méně nemohlo. Narážím
zde především na téma zajištění autobusové

městské hromadné dopravy. Teď už mohu říct,
že opravdu reálně hrozilo, že autobusy 26. led-
na nevyjedou. Začali jsme to řešit hned po ná-
stupu do funkce, ale neustále se objevovaly no-
vé a nové překážky, požadavky, problémy. Jsem
moc rád, že se nám nakonec podařilo MHD ve
městě zajistit. Situaci jsme zcela zvládli, navíc
jsme ukázali, že se Jablonec nenechá vydírat.

MHD ale nebyl jediný problém, se kterým
jste se dosud setkali.
Nebyl. Museli jsme se vyrovnat se sněhovou
kalamitou, ale i s výzvami v personální oblasti.
Mám na mysli hlavně otázku vedení Městské
policie Jablonec nad Nisou. S dnes již bývalým
ředitelem městské policie Lubošem Raisnerem
jsme se dohodli, že ke konci ledna skončí ve
funkci. Neshodli jsme se na tom, jak by měla
městská policie fungovat. A to je pro mě zásad-
ní věc. Neřešil jsem, kdo a kdy ho do funkce
přijal, s kým je a není spřízněn. Městskou poli-
cii ze zákona řídí primátor. Pokud má odlišné
představy o práci městské policie a mezi ním
a ředitelem městské policie není potřebná dů-
věra, pak logicky nemohou spolupracovat. Na

místo Luboše Raisnera jsme vypsali výběrové
řízení. O vybraném kandidátovi rozhodne ko-
mise složená z politiků i odborníků. V půlce
března by mělo být jasno. Vybraného uchazeče
pak bude muset ještě schválit zastupitelstvo. 

V tuto chvíli je pověřen zastupováním ředitele
městské policie Michal Švarc, kolem kterého se
rozpoutala velká diskuze. Co je jeho úkolem?
Michal Švarc je odborník, který léta působil
v různých funkcích ve státní i městské policii,
v armádě a má potřebné vzdělání pro výkon ta-
kové funkce. Ale především zná Jablonec nad
Nisou jako své boty. A to je přesně to, co od
vedení městské policie očekávám, od ředitele
i jeho zástupce. Potřebuji, aby detailně znali
prostředí, příslušné zákony a nařízení, měli
manažerské schopnosti a dovednosti. Pan Švarc
tyto požadavky splňuje. Po necelém měsíci, kdy
je ve funkci, mám od obyvatel Jablonce pozitiv-
ní zpětnou vazbu. Strážníci jsou v jabloneckých
ulicích více vidět a zdánlivě neřešitelné problé-
my najednou mají řešení. To je pro mě zásadní.
Oficiálně městskou policii nyní vedu já, potře-
buji ale někoho, na koho se mohu spolehnout.
Řeknu mu, co je třeba, a on to udělá, najde ně-
jaké řešení, nikoliv deset výmluv, proč to nejde.
To je úkol Michala Švarce. Být mi prodlouže-
nou rukou pro chod městské policie do nástu-
pu nového ředitele. Ten si potom sám může vy-
brat svého zástupce. 

Přesuňme se do budoucnosti. Jaké největší
projekty chystáte v tomto roce?
Jednoznačně to je stavba dešťové kanalizace
a dopravního terminálu, s čímž je spojená i úpra-
va Anenského náměstí s ulicemi Soukennou
a Kostelní a ulic Poštovní a Budovatelů včetně
prostoru mezi bývalými městskými lázněmi
a bývalou střední školou. Tento úkol, včetně
prodloužení tramvaje do centra města, jsme
zdědili a musíme se s ním popasovat tak, aby co
nejméně zkomplikoval život obyvatelům a ná-
vštěvníkům Jablonce. Na jaře také začneme
opravovat městské byty, které jsou opravdu
v zoufalém stavu. Tento problém dlouho nikdo
neřešil. Řada městských bytů je léta neobydle-
ná a zdevastovaná, což je v době, kdy ve měs-
tech a obcích chybí sociální byty, opravdu ne-
šťastná záležitost. Byty proto budeme postupně
opravovat a přidělovat je tam, kde bude potřeba.

Na podzim jste říkal, že chcete magistrát ví-
ce otevřít lidem, více se s nimi setkávat a na-
slouchat jim. Chystáte v tomto směru něco
konkrétního?
To, co jsem tvrdil na podzim, stále platí. Dlouho
jsme přemýšleli nad tím, jaký zvolit koncept,
abychom oslovili co největší počet obyvatel
Jablonce. Ne každý má potřebu prezentovat
svoje myšlenky před davem lidí. Někdo upřed-
nostňuje osobní setkání „face to face“, jiným
zase vyhovuje zformulovat svůj problém píse-
mně. Mně zase chybí více neformálních mož-
ností, jak si s lidmi popovídat. Rozhodli jsme se
proto zachovat již tradiční koncept setkávání
s občany v jednotlivých částech města. Někteří
občané jsou na tuto formu komunikace s měs-
tem už zvyklí. Zároveň se ale jednou za měsíc
budou konat otevřené dveře u primátora (první
3. dubna), kam se občané budou moci objednat,
případně mohu dorazit i já za nimi, abych daný
problém viděl na vlastní oči. Nejen pro mladší
generaci chystáme online chaty na Facebooku
a v neposlední řadě bych chtěl čas od času po-
řádat cyklojízdy s primátorem. Na to se ob-
zvlášť těším, neboť zabiju dvě mouchy jednou
ranou. Setkám se s lidmi a udělám něco i pro
svoji kondici. 

(pozn. red.: Více informací o jednotlivých akcích
se dozvíte v příštím vydání Jabloneckého měsíč-
níku. O termínech konání cyklojízd s primáto-
rem a online chatech budeme informovat na
www.mestojablonec.cz a Facebooku.) (ař)

Milan Kroupa: Lidé na 
magistrátu jsou profesionálové

Více než sto dní ode dne, kdy je v čele statutárního města Jablonec nad
Nisou koalice hnutí ANO, Pirátů a Společně pro Jablonec, uplynulo.
Přineslo s sebou mnoho výzev, milých překvapení i nečekaných problémů.
Jak uplynulé tři měsíce ve funkci primátora Jablonce nad Nisou hodnotí
Milan Kroupa? A co chystá v nejbližší době?

Foto Jana Hajná

Foto Jana Hajná
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Obleva odkryla v ulicích psí výkaly
V Jablonci je na magistrátu města přihlášeno
3 344 psů. Tento vysoký počet s sebou nese
problémy související s nezodpovědností ma-
jitelů, kteří nesbírají po svých čtyřnohých
miláčcích exkrementy nebo je nechávají vol-
ně pobíhat na veřejném prostranství, které
k tomuto účelu není určené. 

Psí výkaly, o kterých si majitelé psů nejspíš
mysleli, že pod sněhovou pokrývkou zmizí,
opět začínají vykukovat. „Apelujeme proto na
nezodpovědné majitele, aby po svých psech
hromádky uklízeli. Na místech, kde je venčíte,
si mohou hrát děti, které nevědomky šlápnou
nebo se jinak umažou psími výkaly,“ říká pra-

covnice správy veřejné zeleně Klára Halamová.
Město instalovalo 144 odpadkových košů, u nichž
jsou k dispozici zásobníky se sáčky na psí ex-
krementy, kterých město v loňské roce zakou-
pilo více 1 667 000 kusů. Volné sáčky u odpad-
kových košů jsou nadstandardní službou pro
majitele psů – využít je mohou v případech,
když u sebe nemají vlastní pytlík na úklid psích
hromádek,“ doplňuje Halamová.

Majitelé psů by měli pamatovat i na povin-
nosti plynoucí z vlastnictví zvířete, které jsou
dány např. OZV – pravidla pohybu psů a jiných
zvířat (novela 2017/6) a zákonem č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání. 

(jh)

Teplo v Jablonci opět zlevní
Instalací pěti kogeneračních jednotek do
místní soustavy zásobování tepelnou energií
se dlouhodobým partnerem společnosti
Jablonecká energetická stane ČEZ Energo ze
skupiny ČEZ ESCO. 

Veškeré náklady spojené s projektem, který bu-
de dokončen na přelomu let 2020/2021, hradí
ČEZ Energo. „Díky tomuto partnerství a při-
pravovanému věrnostnímu programu zlevníme
dodávku tepla pro naše stávající zákazníky
a věříme, že se staneme zajímavějšími i pro no-
vé,“ řekl po podpisu smluv Petr Roubíček, ředi-
tel společnosti Jablonecká energetická. 

V kogenerační jednotce se vyrábí zároveň
teplo i elektřina. Zatímco v klasických elektrár-
nách se teplo vznikající při výrobě elektřiny
vypouští bez užitku do okolí, kogenerační jed-
notka uvolněné teplo využívá k vytápění nebo
přípravě teplé vody. Šetří tím palivo i peníze

a navíc garantuje vysokou účinnost využití
energie, která přesahuje 90 procent.

Elektřina vyrobená v kogeneračních jednot-
kách půjde přímo do sítě ČEZ Distribuce. Teplo
půjde do sítě Jablonecké energetické a umožní
snížit produkci ze současných zdrojů. To přine-

se úsporu provozních nákladů a globálně také
úlevu pro životní prostředí. 

Klientský portál – informace na jednom
místě
Od února letošního roku je pro zákazníky Jab-
lonecké energetické zdarma k dispozici klient-
ský portál určený pro online přístup k informa-
cím ohledně dodávky tepla. Jedná se zejména
o smlouvy, faktury, zálohy (později i spotřeby),
přehled důležitých sdělení včetně možnosti je-
jich zasílání na e-mail nebo mobilní telefon.

„Portál je určen pro vlastníky, výbory nebo
správce, kterým předáme instrukce pro regist-
raci. Pro běžné obyvatele jednotlivých bytů je
pak možné zdarma zasílat informační e-maily
nebo SMS,“ vysvětluje ředitel společnosti. 

Více informací je k dispozici na webu
www.jabloneckaenergeticka.cz nebo na e-mailu
info@jabloneckaenergeticka.cz. (lv)

Majitel psa Jonáše po svém miláčkovi vždy uklízí.
Foto Antonín Bělonožník

Informace k jablonecké MHD:
Opuscard je k vyzvednutí na infocentru 
Městské informační centrum poskytuje už
téměř pět let služby spojené s úřadem, jako je
ověřování podpisů a dokladů, občané zde
mohou využít také agendu Czech point, po-
datelnu a pokladnu. Od března íčko rozšíří
své portfolio poskytovaných služeb o systém
žádostí a výdej bezkontaktní čipové karty
Opuscard. 

„V průběhu března bude v informačním centru
spuštěn systém na vydávání zvýhodněných ka-
ret Opuscard. Jsem rád, že karty na počkání vy-
hotovíme našim klientům v jabloneckém íčku.
V minulosti, pokud si karty chtěli odnést hned,
museli jezdit do sousedního Liberce,“ pochva-
luje si novou možnost vydávání Opuscard
Marek Řeháček, tajemník magistrátu.

Aktuálně jablonecké informační centrum po-
skytuje pouze službu na dobíjení bezkontakt-
ních čipových karet. 

S elektronickou peněženkou ušetříte
„Karty Opuscard nabízejí levnější cestování.
Oproti platbě v hotovosti u řidiče cestující za
každou jízdu autobusem MHD zaplatí nižší ce-
nu jízdného,“ říká ředitel Jablonecké dopravní
Luboš Wejnar a dodává: „Například základní
třicetiminutová papírová jízdenka stojí 18 ko-
run. S kartou Opuscard zaplatíte jen 16 korun.
Navíc s touto kartou mohou cestující v MHD

v časovém limitu vždy přestupovat, což není
u některých druhů papírových jízdenek mož-
né.“ S kartou Opuscard je možné pohodlně ce-
stovat po celém Libereckém kraji všemi druhy
veřejné dopravy.

Papírové jízdenky
Od soboty 26. ledna 2019 ukončil Dopravní pod-
nik měst Liberec a Jablonec nad Nisou (DPMLJ)
autobusový provoz na Jablonecku. Nový do-
pravce papírové jízdenky DPMLJ neuznává. 

Cestující, kteří nemají bezkontaktní kartu
a chtějí využít dopravních prostředků MHD,
i nadále mohou zakoupit papírovou jízdenku
pouze u řidičů autobusů. V dopravních pro-
středcích je lístek prodáván bez příplatků.
Přesto je to dražší způsob cestování než s kar-
tou Opuscard.

Bezkontaktní platba bankovní kartou
Další plánovanou změnou je platba jízdného
bezkontaktním způsobem. „Velkým úspěchem
bude, pokud se nám podaří vyjednat bezkon-
taktní platby v dopravních prostředcích MHD
do konce tohoto roku,“ myslí si Luboš Wejnar,
který prozrazuje, že spoje MHD budou v době
jarních prázdnin ve městě posíleny. „V březnu
nás čekají jarní prázdniny, proto kromě zajiště-
ní provozu linky č. 121 do Hrabětic a Bed-
řichova dojde k posílení autobusové linky č.

101 z autobusového nádraží směr Bedřichov
v časech: 9.15, 9.45 a 10.45 hod. V opačném
směru z Bedřichova do Jablonce bude přidán
spoj v 15.11 a 16.11 hod. Přehledné informace
o jízdních řádech cestující jednoduše najdou
na webu www.jabloneckadopravni.cz,“ zmiňu-
je posílené spoje Wejnar.

Toalety otevřeny
Od 25. února 2019 jsou rovněž otevřeny toalety
v prostoru autobusového nádraží. 

Předprodej a informační kancelář
Využít služeb předprodeje jízdenek a informač-
ní kanceláře na autobusovém nádraží můžete
v těchto hodinách:
po, st a pá: 6.30–11.30 hod. a 12.00–18.00 hod.
út a čt: 5.30–11.30 hod. a 12.00–16.30 hod.
so a ne: 7.00–11.00 hod.
Poskytované služby:
• podávání informací o jízdních řádech
• prodej tarifních produktů IDOL, ISIC karet

a místenek
• dobíjení elektronických peněženek na Opuscard
• příjem a vyřízení reklamací.
• telefonní kontakty:

informační kancelář +420 481 368 701
dispečink MHD, který řeší i ztráty a nálezy: 
+420 481 368 503 a +420 603 438 659.

(jh)

Foto archiv JE
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Všechny dětské projekty byly výborné
POHODA a LABORATOŘ NA KOLEČKÁCH.
To jsou nápady žáků ze dvou základních
škol – ZŠ Šumava a Ant. Bratršovského, kte-
ré zvítězily v soutěži Lepší místo ve škole
Jablonec nad Nisou a odnesly si šeky v hod-
notě 50 tis. korun od Nadace Jablotron. Sou-
těže se zúčastnilo celkem sedm škol z Jab-
lonce nad Nisou. 

Na konci ledna se v Eurocentru potkalo sedm
základních škol při velkém finále pilotní části
soutěže Lepší místo ve škole Jablonec nad
Nisou, aby prezentovaly své projekty před ne-
závislou pětičlennou porotou. Tu tvořili náměs-
tek primátora pro oblast humanitní David
Mánek, radní pro územní a strategické pláno-
vání a participaci Petr Klápště, Libor Čížek
a Vladimír Stanislav z Nadace JABLOTRON
a šéfredaktor Jabloneckého deníku Jan Sedlák.
Vítězné šeky si odnesly ZŠ Šumava s projektem
POHODA a ZŠ Ant. Bratršovského s LABORA-
TOŘÍ NA KOLEČKÁCH.

Všechny projekty byly dobré
Smyslem soutěže bylo vzbudit zájem dětí o to,
jak vypadá jejich škola. „Všechny prezentace
byly kvalitní, žáci podali veškeré informace
a snažili se zodpovědět všetečné dotazy poroty.
Děti ze ZŠ Liberecká si navíc připravily do své
prezentace Meeting point – pohoda v atriu ko-
mentovanou animaci šachového turnaje, žáci

ze ZŠ Pasířská ke svému projektu Pasklub vy-
tvořili 3D model místnosti a přinesli celou řadu
kreslených návrhů dalších možných řešení,“
popisuje Petr Steklý z Lepšího místa. 

„To, jak žáci dokázali sebe i své projekty před
námi všemi – porotou, kamarády, ale i konku-
rencí, prodat, se mi velmi líbilo,“ nešetřil ná-
městek David Mánek chválou, ke které se při-
dal i radní Petr Klápště: „Mrzelo mě, že dáváme
jen dvě ceny. Nadchlo mě, jak děti dokázaly ře-
šit potíže, do kterých se dostaly – například
technické při prezentaci, nevycházející rozpo-
čet apod. Vymýšlely, jak spojit různé nápady do
jednoho funkčního modelu.“

„Kolik dnešních dospělých říká, že mládež je
stále horší a horší, nic nedělá a kouká jenom do
mobilů. Všechny, co takhle mluví, bych rád při-
vedl sem a ukázal jim tyhle děti, které se chtějí
na něčem podílet a jsou ochotné dát do toho
energii,“ uvedl Vladimír Stanislav z Nadace
JABLOTRON, k němuž se přidal také Libor Čí-
žek s tím, že ho děti překvapily. „Doufám, že
i ty, které nezvítězily, to nevzdají. Všechny pro-
jekty jsou opravdu dobré.“ 

Pohoda a laboratoř
Projekt POHODA ZŠ Šumava společně připra-
vili žáci z 8. a 3. třídy a prezentovali jej osmáci
Agáta Špačková a Ondřej Faltus společně se Žo-
fií Špačkovou ze třetí třídy. „S projektem nás se-
známila paní učitelka Jiřina Faltová. A společ-

ně se třeťáky a spolužáky jsme začali vymýšlet
náš čtenářský koutek POHODA. Meli, Saša,
Barča, Natka a Terka s námi ochotně běhali po
škole a seznamovali děti s projektem. Verča
a Šárka nakreslily náčrt našeho koutku. Marek
se postaral o technickou stránku prezentace.
Já, Ondra a Žofinka jsme společně vymýšleli
náš projev. A třeťáci neúnavně vymýšleli vylep-
šení, aby náš koutek byl úplně dokonalý… Když
přišel den D, nemohla jsem uvěřit, co se to sta-
lo. Z našeho úspěchu se raduje celá škola
a spolužáci se ptají, kdy už začneme projekt re-
alizovat. Paní učitelka bohužel onemocněla, ale
už se těšíme, až se vrátí a začneme,“ popisuje
nadšeně Agáta Špačková. Druhý oceněný pro-
jekt, LABORATOŘ NA KOLEČKÁCH ZŠ Anto-
nína Bratršovského, připravili žáci 7. a 8. třídy
a prezentovaly Lucie Králová a Veronika Prous-
ková. 

Soutěž byla jen začátek
Projekt Lepší místo ve škole Jablonec nad Ni-
sou vyhlášením a předáním šeků na 50 000 ko-
run nekončí, nyní se vítězné nápady s pomocí
vyhraných peněz začnou realizovat. Ani práce
ostatních dětí se možná neztratí. Autory dalších
pěti projektů totiž náměstek Mánek pozval 27.
února na radnici, aby s nimi pohovořil o dal-
ších možnostech, jak na své projekty získat fi-
nance. 

(jn)

Obyvatelé Proseče ovlivní regulační plán
ještě ve stadiu vzniku
Územní plán města z června 2017 vymezil
několik lokalit, které je potřeba podrobněji
naplánovat prostřednictvím takzvaných re-
gulačních plánů. Největší z nich je u Proseč-
ského vrchu podél ulic Horní a V Pastvi-
nách. Na základě dohody mezi vlastníkem
území a městem mohou obyvatelé z okolí
ovlivnit podobu území již v počátku přípra-
vy regulačního plánu, tedy mnohem dříve,
než požaduje Stavební zákon.

Regulační plán navrhne rozsah a podobu veřej-
ných prostranství a stanoví podrobnější závaz-
ná pravidla pro umístění a tvar domů a plotů.
V těchto místech je to velmi důležité, neboť část
nové zástavby bude vidět zblízka i z větší dálky

přes údolí. „Nechceme, aby zde vznikla zástav-
ba různého vzhledu a prapodivných tvarů. Ani
zde nechceme podobné domy, které tu byly vy-
stavěny v minulosti. Právě regulační plán s po-
drobnými pravidly je nástroj, kterým toho mů-
žeme dosáhnout,“ vysvětluje radní pro územní
a strategické plánování a participaci Petr
Klápště. 

„Obvyklý postup je následující. Developer
připraví návrh regulačního plánu, dohodne ho
s dotčenými orgány. Tedy s ochránci přírody či
památek a teprve poté ho projednává s veřej-
ností. Ze zkušenosti však víme, že projednává-
ní plánu v době, kdy je vše vlastně hotovo, je
pro všechny strany nepříjemné. Občané ná-
sledně podávají dlouhou řadu připomínek a ná-

mitek, architekti musí plány předělávat, develo-
per ztrácí čas i peníze. Proto jsme dohodli
s vlastníky pozemků, že zapojení obyvatel pro-
běhne co nejdříve, tedy v době, kdy se návrh re-
gulačního plánu tvoří,“ doplňuje Klápště.

Před začátkem práce na územní studii se
11. března od 17 hodin v hasičské zbrojnici
SDH Proseč uskuteční první veřejné plánovací
setkání, které dá podněty pro návrh regulační-
ho plánu. V menších pracovních skupinách se
bude diskutovat, co dnes v území funguje, s čím
lze počítat dále a pro jaké aktivity vytvořit pro-
stor ve veřejných prostranstvích. Dalším téma-
tem budou pěší cesty a spojnice skrz území
a také možná rizika výstavby a změn v území,
kterým je dobré se vyhnout. (pk)

Foto Radka Baloghová Foto Radka Baloghová
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■ Personální inzerce
Referent odboru humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referent odboru humanitního (kurátor pro dě-
ti a mládež – agenda SPOD), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkou-
šek odborné způsobilosti výhodou; organizač-
ní, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; pracovní flexibilita, schop-
nost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení,
odolnost vůči stresu; schopnost pružně rozho-
dovat a přijímat za svá rozhodnutí odpověd-
nost; časová flexibilita (práce i mimo stanove-
nou pracovní dobu); uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
skupiny B.

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

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 ro-
ky) s nástupem k 1. 4. 2019 nebo dle vzájemné
dohody

Přihlášky do 11. března 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Referent odboru humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referent odboru humanitního (sociální pra-
covník – agenda SPOD), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkou-
šek odborné způsobilosti výhodou; organizač-
ní, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; pracovní flexibilita, schop-
nost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšle-
ní, odolnost vůči stresu; schopnost pružně roz-
hodovat a přijímat za svá rozhodnutí odpověd-
nost; časová flexibilita (práce i mimo stanove-
nou pracovní dobu); uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
skupiny B.

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

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca
18 měsíců) s nástupem k 1. 4. 2019 nebo dle
vzájemné dohody.

Přihlášky do 11. března 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Vedoucí odboru technického
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
vedoucí odboru technického, 12. platová tří-
da.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání, nejlépe technického směru; zkuše-
nosti z obdobné pozice, tj. zkušenosti s technic-
kou správou majetku (správa objektů, zeleně,
komunikací atd.), případně zkušenosti z oblas-
ti stavebnictví atd.; dobrá orientace v prostředí
výkonu samosprávy v úřadu obce s rozšířenou
působností; velmi dobrá orientace ve městě
Jablonec nad Nisou; orientace v oblasti správy
nemovitostí prohlášených za kulturní památku
výhodou; zkušenosti s vedením středně velké-
ho týmu (cca 10–20 pracovníků) min. po dobu
alespoň tří let výhodou; dobré komunikační
a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů; dobrá znalost práce s výpočetní
technikou (MS Office, GIS); řidičský průkaz
skupiny B – aktivní řidič.

Popis vykonávané práce: Vedoucí odboru
technického je v pozici vedoucího úředníka dle
zákona č. 312/2002 Sb., který je zodpovědný za
řízení odboru technického Magistrátu města
Jablonec nad Nisou. V jeho kompetenci je vý-
kon správních činností v samostatné působnos-
ti zejména na těchto úsecích: technická správa
budov v majetku statutárního města Jablonec
nad Nisou; technická správa komunikací, mos-
tů a veřejného osvětlení v majetku statutárního
města Jablonec nad Nisou; technická správa
zeleně, hřbitovů, drobných památek atd. v ma-
jetku statutárního města.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s ná-
stupem dle vzájemné dohody (cca v průběhu
II. čtvrtletí 2019).

Přihlášky do 29. března 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

Konkurz na ředitele ZŠ Pasířská
Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje,
v souladu s § 166 zák. č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon),
a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o ná-
ležitostech konkurzního řízení a konkurz-
ních komisích, konkurz na pracovní místo

ředitele/ředitelky 
Základní školy Jablonec nad Nisou,
Pasířská 72, příspěvková organizace

Nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky:
1. 8. 2019.

Požadavky: splnění předpokladů pro výkon
funkce ředitele školy stanovených zákonem č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, znalost problematiky řízení škol-
ství a příslušných právních předpisů, občanská
a morální bezúhonnost, plná způsobilost k práv-
ním úkonům, dobrý zdravotní stav, organizač-
ní, řídicí a komunikační schopnosti.

Uchazeči dodají přihlášku ke konkurzní-
mu řízení s následujícími přílohami: úředně
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém
vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vy-
svědčení o státní zkoušce nebo dodatku k dip-
lomu, případně úředně ověřená kopie dokladu
o úspěšném ukončení studia dokládající získá-
ní odborné kvalifikace (v případě dosažení od-
borné kvalifikace v jiném než českém jazyce je
nutné doložit úředně ověřenou kopii dokladu
o vykonání zkoušky z českého jazyka), doklad

o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený po-
sledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný
druh vykonávané práce a přesné časové vyme-
zení, strukturovaný životopis, lékařské potvrze-
ní o způsobilosti k výkonu daného pracovního
místa ne starší dvou měsíců, nástin koncepce
dalšího rozvoje školy (max. 4 strany formátu
A4) včetně čestného prohlášení o vlastním au-
torství koncepce, výpis z rejstříku trestů ne
starší tří měsíců, čestné prohlášení o plné způ-
sobilosti k právním úkonům, písemný souhlas
se zpracováním osobních údajů pro účely toho-
to konkurzního řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v plat-
ném znění.

Adresa pro doručení přihlášek:
Magistrát města Jablonec nad Nisou, Odděle-

ní školství, kultury a sportu – Zuzana Brodská.
Mírové náměstí 19, 466 01, Jablonec nad Nisou.

Způsob podání přihlášky: přihlášku s poža-
dovanými doklady včetně příloh zaslat doporu-
čeně na výše uvedenou adresu nebo donést
osobně na podatelnu MMJN.

Obálku nutno označit: KONKURZ–NEOTVÍRAT.
Termín podání přihlášky: nejpozději do 15.

března 2019, 12.00 hodin.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat

žádného z uchazečů a vyhlásit nový konkurz.
Případné dotazy na telefonu 483 357 315, 483

357 270.

Foto archiv ZŠ Pasířská
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■ Obrazem 24. ples města Jablonec nad Nisou

V sobotu 26. ledna se v jabloneckém Eurocentru konal v pořadí již 24. ples města Jablonec nad Nisou. Ples zahájil primátor Milan
Kroupa, který následně předal šek na 25 tisíc korun zástupci regionální organizace Unie Roska, což je sdružení pro nemocné roztroušenou sklerózou.
Moderování letošního městského plesu se ujala Eva Perkausová. Hlavní hvězdou večera byl zpěvák Jiří Korn. K tanci a poslechu hrál jako už tradičně
Orchestr Ladislava Bareše se svými sólisty. Foto Ivana Mošnová.

Jeden svět hledá, co nás spojuje
Kdo jsem a kam patřím? Jak chápat sama
sebe? Jak se odlišit od ostatních a nevytvořit
přitom ve společnosti hlubokou propast? Po
tom bude pátrat letošní 21. ročník Mezi-
národního festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět, který se koná
na začátku března v Praze a poté v dalších
35 městech po celé České republice. Jedním
z těchto měst je také Jablonec nad Nisou.

Dvanáctým rokem organizuje v Klubu Na Ram-
pě Jeden svět spolek Jablonecká kulturní obec.
„Od 18. do 21. března v podvečer a večer se pro-
mítá pro veřejnost, o den déle pro školy. Celý
týden mohou dvě dopolední a jedno odpolední
představení zhlédnout studenti a žáci škol jab-
loneckých i z okolí,“ říká dramaturgyně klubu
Milena Bauerová a dodává, že po školních pro-
jekcích bude vždy následovat debata s odborní-
kem na lidská práva. 

Motto festivalu zní Bezpečná blízkost, odka-
zuje na umění porozumět si a naslouchat dru-
hému. „Nenávistné šermování s identitou je
zbraní v rukou některých médií a politiků, kte-
ří se snaží poštvat jednu skupinu proti druhé.
Vzniká tak propast – my versus oni. Chceme

zjistit, co nás od sebe navzájem odlišuje, najít
to, co nás spojuje a skrze co si můžeme být bez-
pečně blízko,“ říká ředitel Jednoho světa
Ondřej Kamenický.

Kampaň festivalu připravilo stejně jako loni
Studio MT – Matyáš Trnka a Matěj Růžička. Ba-
revné otazníky a vykřičníky ve vizuálu a festi-
valové znělce vychází ze složitého vyjednávání
osobní identity v nejistém společenském kli-
matu. „Někteří z nás jsou si více jistí svým mís-
tem, u některých se tahle jistota v čase mění –
někdy jdeme za svým cílem, jindy si spíše
klademe otázky a pochybujeme. A přitom pot-
káváme lidi, se kterými máme v danou chvíli
mnoho společného, vůči jiným se snažíme na-
opak vymezit. Proto spolu otazníky a vykřiční-
ky v letošní kampani svádí souboj. Z jiného úh-
lu pohledu se však ukazuje, že bez ohledu na
rozdílnost názoru jsme všichni obyvateli stej-
ného místa, stejného vesmíru, stejného (jedno-
ho) světa,“ vysvětluje autor kampaně Matyáš
Trnka.

Další informace včetně letošního vizuálu najde-
te ke stažení na webu www.jedensvet.cz.
Program naleznete na www.klubnarampe.cz/
cs/program/18-22-3-festival-jeden-svet. (jn)

Jeden svět v Jablonci nad Nisou

18. 3., 17.30 hodin, Reds, do toho! / Nancy
Schwarzman / USA / 2018 

18. 3., 19.30 hodin, zahájení festivalu spojené
s projekcí dokumentu za účasti reži-
sérky Evy Tomanové / 
Začít znovu / ČR / 2019 – Příběh profe-
sionálního sňatkového podvodníka a je-
ho poslední oběti, která s ním i po odha-
lení pravdy pokračuje ve vztahu a čeká
na něj, až se vrátí z vězení.

19. 3., 17.30 hodin, Ženy s náušnicemi ze
střelného prachu / Reza Farahmand /
Írán / 

19. 3., 19.30 hodin, EXIT – Dát extremismu
sbohem / Karen Winther / Norsko,
Německo, Švédsko / 

20. 3., 17.30 hodin, América / Erick Stoll, Chase
Whiteside / USA / 2018 

20. 3., 19.30 hodin, #FollowMe / Nicolaas Veul,
Duco Coops / Nizozemsko / 2018 

21. 3., 17.30 hodin, Anoteho archa / Matthieu
Rytz / Kanada / 2018 

21. 3., 19.30 hodin, Ovčáček / Ton van Zant-
voort / Nizozemsko/2018 

Foto archiv Klub Na Rampě Foto archiv Klub Na Rampě



Ocenění dárců krve
V pondělí 18. března se od 16 ho-
din uskuteční slavnostní oceňová-
ní bezpříspěvkových dárců krve
2019. Akce se uskuteční v obřadní
síni jablonecké radnice za účasti
představitelů statutárního města
Jablonec nad Nisou a členů oblast-
ního spolu Českého červeného kří-
že. Zváni jsou bezpříspěvkoví dár-
ci krve a jejich rodinní příslušníci.
Více informací: najdete na webu
www.cck-jablonec.cz, tel. 702 191
003.

Pomozte s výstavou
k 17. listopadu 1989
Letos v listopadu si budeme připo-
mínat třicáté výročí od pádu komu-
nistického režimu. Na podzim se
v Jablonci nad Nisou bude konat
řada akcí a jednou z nich bude i vý-
stava v ulicích. V této souvislosti
bychom vás chtěli požádat o po-
moc. Chtěli bychom prostřednic-
tvím výstavy fotografií ukázat, jak
se žilo v Jablonci nejen v listopadu
1989, ale i v 70. a 80. letech minu-
lého století. Jaké jsou vaše vzpo-
mínky na tuto dobu?

Hledáme proto dobové fotografie,
negativy, příběhy, předměty, dení-
ky a kroniky. Zkrátka vše, co danou
dobu nějakým způsobem vystihuje.
Fotky mohou například zachycovat
dění ve školách, na sportovištích,

na pracovištích i jablonecké ulice.
Když si prohlédnete rodinné foto-
grafie, třeba zjistíte, že v pozadí je
něco, co k Jablonci patří. Budeme
také vděční za jakýkoliv příběh,
kterým bychom danou fotografii
mohli doplnit.

Pokud doma najdete něco, co by-
chom mohli použít, budeme moc
rádi, když nás budete kontaktovat,
a to na e-mailu matechova@mesto-
jablonec.cz či telefonu +420 483
357 321. Z originálů uděláme kopie
a poskytnuté materiály vám opět
vrátíme. Materiály budeme přijí-
mat do konce června. 

Těšíme se 
na miminko
Tradiční akce pro budoucí rodiče
se koná v úterý 19. 3. 2019 od 15
hodin v kapli jablonecké nemocni-
ce. Dozvíte se vše o kojení a celko-
vé péči o dítě, o správném tělesném
vývoji a jeho dalším rozvíjení. S vý-
robky, které vám v péči o vaše mi-
minko pomohou, vás seznámí
a drobné dárky předají zástupci fi-
rem. Podrobnější informace jsou
zveřejněny na www.nemjbc.cz. 

Výzva
Cena města PRO MERITIS, veřejné
ocenění za přínos k rozvoji města,
občanského života či dobrého jmé-

na města, je předávána každoročně
v úvodu Novoročního koncertu.

Znáte-li někoho, kdo by si toto
ocenění zasloužil, pošlete návrh na
jeho nominaci do 30. června t. r. na
adresu: Magistrát města Jablonec
nad Nisou, kancelář primátora,
Mírové náměstí 19, Jablonec nad
Nisou. Návrh musí obsahovat krom
jména, data narození, místa bydliš-
tě nominovaného také zdůvodnění
nominace a souhlas navrhovaného
vyjádřený jeho podpisem. Chybět
by neměl ani kontakt na osobu, kte-
rá nominaci podává.

Zateplit dům 
z dotací mohou už
i bytová družstva
Z Evropského fondu pro regionální
rozvoj mohou díky nové výzvě na
podporu energetických úspor v by-
tových domech nyní žádat i bytová
družstva. O dotaci mohou kromě
družstev požádat i fyzické osoby,
SVJ, obce, školy, tak jako v před-
chozí výzvě. Získání dotace je nyní
jednodušší, jak zažádat a co všech-
no je k dotaci potřeba se zájemci
mohou dozvědět na semináři s ná-
zvem ZATEPLENÍ BUDOV – Do-
tační příležitosti v energetických
úsporách, který pořádá Liberecký
kraj dne 8. 4. 2019 od 10 hodin
v multimediálním sálu Krajského
úřadu Libereckého kraje. Zájemci
o seminář se mohou hlásit na

rsk@kraj-lbc.cz nejpozději do 3. 4.
Více informací: https://www.rsk-
lk.cz/aktuality

Hledá se autor 
komiksů
Magistrát města Jablonec nad Ni-
sou hledá autory komiksu do Jab-
loneckého měsíčníku. Zájemci své
návrhy tříobrázkového stripu o roz-
měrech 22 × 9 cm a rozlišení 300
dpi v barevnosti CMYK, na téma ja-
ro v Jablonci, mohou zasílat v elek-
tronické podobě nejpozději do 8.
března na e-mail: mesicnik@me-
stojablonec.cz. 

Redakční rada následně vybere
nejlepší návrhy a s autory domluví
celoroční spolupráci.
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Den učitelů oslaví kantoři v divadle
V pondělí 1. dubna ve-
čer poděkuje v měst-
ském divadle náměstek
primátora David Mánek
učitelům za jejich ná-
ročnou práci a někte-
rým z nich předá oceně-
ní. Nadace Jablotron
vyhlásí v pořadí už dru-
hého držitele titulu Bez-
va učitel. Pro všechny
pedagogy pak statutární
město Jablonec nad Ni-
sou společně s měst-
ským divadlem připra-
vilo představení Nebyla
to Pátá, byla to Devátá
italského dramatika Al-
do Nicolaje. 

Vítání dětí
Sobota 26. 1. 2019
Tobiáš Moravec, Victoria Počtová,
Mathias Hada, Tereza Michalero-
vá, Radek Balatka, Rozálie Ray-
manová, Viktor Šikola, Jan Šubrt,
Daniel Bernat, Nella Kulíková, Jiří
Nerad, Alek Dílek, Adam Kadle-
ček, Jakub Eder, Kristýna Guban-
čoková, Richard Svoboda, Adam
Hochmal, Daniel Šeffer, Martin Zi-
cháček, Matěj a Stella Schneidero-
vi, Tereza Procházková, Izabela
Rosendorf, Kristián Bušek, Jan
Přemysl Hájek, Adam Šrek, Kris-
týna Pušmanová.

sobota 9. 2. 2019
Josefína Vorlová, Sebastian a Ale-
xandra Halamovi, Oliver Bělík,
Tymon Ružovič, Michaela Voříš-
ková, Zuzana Nedomová, Martin
Vančura, Theodor Karásek, Jakub
Janata, Vít Dlugoš, Matyáš Hřebejk,
Anežka Hálová, Amálie Švárna,
Viktor Kulík, Josef Král, Tomáš
Flégl, Josef Mašek, Anna Týlová.

V divadle vyvrcholila anketa Nejúspěš-
nější sportovec Jablonecka roku 2018.
Absolutním vítězem se stal biatlonista
Michal Krčmář, do síně slávy byl uve-
den bývalý atlet Jiří Čeřovský. Foto
Martin Kubišta

Ve středu 20. února 2019 zahájil jab-
lonecký náměstek primátora pro ob-
last humanitní David Mánek v Centru
sociálních služeb (CSS) další ze vzdě-
lávacích cyklů pro seniory. Foto Radka
Baloghová

Druhý ročník seriálu v běhu na lyžích
LYŽUJ LESY v Jablonci překonal dosa-
vadní účastnické rekordy, když v areá-
lu v Břízkách soutěžilo 300 dětí
z okresních základních škol. Foto
archiv Ski klub Jablonec

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv MMJN
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Město vyhlásilo výzvu k registraci subjektů
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výzvu na registraci subjektů, které jsou
oprávněny poskytnout službu na zabezpeče-
ní dětí předškolního věku a žáků 1. tříd ZŠ
formou příměstských táborů.

Jedná se o poskytování služby rodičům (zákon-
ným zástupcům) předškolních dětí a žáků
1. tříd ZŠ, kteří projeví zájem zabezpečit své dí-
tě u vybraného poskytovatele o hlavních prázd-
ninách v roce 2019.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty podepsána smlouva o po-
skytnutí příspěvku města rodičům dětí. Zare-
gistrovaní poskytovatelé požadovanou úplatu
od rodičů poníží o finanční příspěvek města
(mohou tak učinit i zpětně až po vyúčtování
příspěvku u města). 

Za každé předškolní dítě či za každého žáka
1. třídy, který bude v pracovní dny využívat je-
jich službu, bude poskytnut příspěvek 100 Kč/
1 dítě/1 pobytový den. Příspěvek bude na jedno
dítě poskytován nejvýše 5 pracovních dnů, ma-
ximálně do výše 500 Kč.

Podmínky pro registraci jsou: přihláška po-
daná na předepsaném formuláři (ke stažení na
webu města nebo k dispozici na níže uvede-
ných kontaktech).

Doložení povinných příloh: živnostenské
oprávnění (ŽO) nebo jiná právní forma subjek-
tu s dokumentem, ze kterého je patrná možnost
poskytovat požadované služby (např. stanovy,
zakládací listina, zřizovací listina), platný výpis
z rejstříku trestů držitele ŽO, statutárního zá-
stupce nebo osoby oprávněné subjekt zastupo-
vat ne starší než 3 měsíce vyjma ředitelů/ředi-

telek příspěvkových organizací, které zřizuje
město nebo kraj, předložení aktuálního ceníku
na období červenec–srpen 2019 (ceny musí být
v souladu s ceníkem služeb na zabezpečení dě-
tí za první pololetí 2019); cena za službu musí
být vyšší než 100 Kč/1 dítě/1 den.

Uzávěrka registrace je 8. 3. 2019 ve 12 hodin.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: statu-

tární město Jablonec nad Nisou, Zuzana Brod-
ská, Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad
Nisou v obálce s označením Prázdniny 2019 nebo
osobně doručte tamtéž. Pro přijetí přihlášky je
rozhodující datum a čas doručení na podatelnu
Magistrátu města Jablonec nad Nisou nebo pří-
mo na oddělení školství, kultury a sportu.

Bližší informace poskytne: Zuzana Brodská,
tel. 483 357 315, e-mail: brodska@mestojablo-
nec.cz. 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Stejně jako již ve dvou předchozích školních
letech proběhne zápis do jabloneckých ZŠ až
v dubnu. Konkrétně to bude 4. dubna 2019.
A jak se mají rodiče s dětmi na tento důležitý
krok připravit, napoví některé důležité in-
formace.

Školský obvod
Každá základní škola má školský obvod stano-
vený obecně závaznou vyhláškou a garantuje
tak přijetí dítěte do ZŠ, v jejímž obvodu má dí-
tě trvalý pobyt. V Jablonci takových obvodů má-
me devět a jsou řadu let ustálené. Dvou sou-
kromých ZŠ, které na území města vyvíjí svoji
činnost, se školské obvody netýkají. 

Odklad povinné školní docházky a poradny
Zvažuje-li rodič odklad školní docházky, musí
současně s žádostí o něj doložit doporučující
posouzení dítěte od příslušného školského po-
radenského zařízení (pedagogicko-psycholo-
gická poradna nebo speciální pedagogické
centrum) a odborného lékaře nebo klinického
logopeda. Aby v den zápisu mohli rodiče obě
posouzení řediteli školy doložit, nabízí Peda-
gogicko-psychologická poradna v Jablonci nad
Nisou, že od 1. března začne školní zralost dětí
vyšetřovat, a je tedy možné se již objednávat.
V případě, že dítě již bylo někdy vyšetřeno a na
jeho základě bylo už v MŠ poskytováno pod-
půrné opatření, je nutné dítě nechat znovu vy-
šetřit, aby mohlo být případné podpůrné opat-

ření poskytováno i v základní škole. O této sku-
tečnosti je třeba při zápise školu informovat.
Zároveň je nutné připomenout, že zákonný zá-
stupce, jehož dítěti byl v předešlém roce povo-
len odklad školní docházky, musí s dítětem při-
jít k zápisu i v roce letošním.

Výběr školy a dny otevřených dveří
Rodiče, kteří řeší otázku, jakou školu pro své
dítě vybrat, mají dvě možnosti. Buď se rozhod-
nou pro ZŠ garantovanou školským obvodem,
nebo si vyberou školu dle svého uvážení,
ovšem s rizikem, že dítě nemusí být do vybrané
školy přijato. Pro snadnější rozhodování při-
pravily všechny základní školy dny otevřených
dveří, v rámci kterých se s nimi mohou rodiče
a děti seznámit (viz tato dvoustrana).

Naplněnost škol a počty dětí v 1. třídách
Kapacitní možnosti škol jsou omezené, proto
neumožní výraznější zvýšení počtu prvních

tříd, než bylo loňských 17. Obecně přichází
z MŠ dětí stále hodně, proto jsou počty v prv-
ních třídách vyšší než před pár lety, někde se
blíží až k zákonem povoleným třiceti. Naplně-
nost prvních tříd také závisí na volbě rodičů.
V zájmu města i ředitelů škol je rovnoměrné
naplnění, ale právo rodičů na výběr školy tento
záměr někdy maří a některé první třídy mohou
být zbytečně početné. Při přijímání dítěte se tak
přihlíží k jeho trvalému bydlišti ve školském
obvodu ZŠ, při volné kapacitě pak i k faktu, že
do školy chodí sourozenec. V případě početního
převisu rozhoduje losování.

Kde získat další informace, s kým se poradit?
Rodiče budoucích prvňáčků chceme ujistit, že
v procesu zvaném zápis nejsou na svá rozhod-
nutí sami. Mají právo na dotazy a informace
a všichni zainteresovaní jsou připraveni pora-
dit a pomoci. Jen je třeba o jakoukoliv pomoc
žádat včas. Zdrojem základních informací jsou
webové stránky základních škol a Jablonecký
měsíčník. S konkrétními dotazy je možné se
obrátit na ředitele škol nebo na oddělení škol-
ství, kultury a sportu. Cenné rady také poskyt-
nou odborníci, např. v pedagogicko-psycholo-
gické poradně. Neméně důležitá při rozhodová-
ní rodičů je i mateřská škola, do které dítě do-
chází a která dokáže podat výstižnou charakte-
ristiku o každém z nich. 

Zdeňka Květová, 
vedoucí odd. školství, kultury a sportu

Zápis dětí do základních škol
Ve čtvrtek 4. dubna proběhne ve všech jablo-
neckých základních školách zřizovaných
městem zápis dětí do prvních tříd na školní
rok 2019/2020. Soukromá Základní škola
Ant. Bratršovského pořádá zápis o dva dny
dříve, a to v úterý 2. dubna.

Zápis vyhlašují základní školy v souladu se
školským zákonem a Obecně závaznou vyhláš-
kou va o školských obvodech ZŠ v Jablonci nad
Nisou. „Zápisy se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna
od 12.00 do 18.00 hodin, popřípadě od 13.00 do
18.00 hodin, a to ve školách, které zřizuje statu-
tární město,“ říká vedoucí oddělení školství,
kultury a sportu Zdeňka Květová.

Zákonný zástupce je podle zákona povinen
přihlásit k povinné školní docházce dítě, které
dovrší do 31. srpna 2019 šestý rok věku.
„Dostavit se musí také zákonný zástupce, jehož

dítěti byl v předešlém roce povolen odklad po-
vinné školní docházky,“ dodává Květová. Při
zápisu zákonný zástupce předloží rodný list dí-
těte a svůj občanský průkaz. „Konečné rozmís-
tění dětí do 1. tříd bude provedeno v souladu
s obecně závaznou vyhláškou o školských ob-
vodech ZŠ a s přihlédnutím k počtu míst v pří-
slušných školách; u škol s odloučenými praco-
višti o rozmístění dětí do tříd rozhodne ředitel
školy,“ vysvětluje náměstek pro oblast huma-
nitní David Mánek.

Jednotná kritéria jabloneckých
základních škol pro přijetí žáků:
• trvalý pobyt dítěte v příslušném školském ob-

vodu
• sourozenec, který už školu navštěvuje
• v případě většího počtu přihlášených bude

provedeno losování

Zápis do 1. tříd ZŠ ve čtvrtek 4. dubna
od 12.00 do 18.00 hodin
• ZŠ Jbc, Liberecká 26
• ZŠ Jbc, Na Šumavě 43 (v budově Švédská 12)
• ZŠ Jbc, Pasířská 72
• ZŠ Jbc-Mšeno, Mozartova 24
• ZŠ Jbc, Pivovarská 15
• ZŠ Jbc-Mšeno, Arbesova 30
• ZŠ Jbc-Rýnovice, Pod Vodárnou 10
• ZŠ Jbc-Kokonín, Rychnovská 216

(v budově Rychnovská 215 a v budově
Janáčkova 42) 

od 13.00 do 18.00 hodin
• ZŠ Jbc, 5. května 76 (v budově Sokolí 9)
Zápis do 1. třídy v soukromé základní škole
úterý 2. dubna 
od 8.00 do 12.30 a od 13.00 do 17.30 hodin
• Základní škola Antonína Bratršovského, 

Opletalova 4 (lk)

Ilustrační foto archiv ZŠ Liberecká
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Jablonecké školy pořádají dny otevřených
dveří, při nichž představí také svá speciální
zaměření. V doprovodu rodičů si tak mohou
budoucí prvňáčci, kteří do lavic zasednou
ve školním roce 2019/2020, prohlédnout
v průběhu března základní školy.

ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26
Den otevřených dveří začne společnou částí
a úvodními informacemi. Potom budou zájem-
cům zpřístupněny prostory školy. Děti budou
plnit zadané úkoly formou hry, shlédnete pre-
zentace z akcí školy a prohlédnete si učebny
jednotlivých ročníků. Na vaši návštěvu se těší
pedagogové a vedení školy. Rádi poradí a zod-
poví dotazy, které se týkají nástupu žáků do
1. tříd i zájemcům o přestup na naši školu.
12. 3. / úterý/ 15.30 hodin
15.30–16.00 hodin – společná část – terasa
školy
16.00–18.00 hodin – prohlídka školy s progra-
mem Zoologická zahrada v ZŠ Liberecká 26.
Místo: ZŠ Jbc, Liberecká 26, Jablonec n. N.,
www.zsliberecka.cz

ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43
Přijďte se s budoucími prvňáčky podívat do
prostory naší školy, poznat učitelský sbor a ve-
dení školy. V průběhu zábavně-naučného okru-
hu budou děti plnit v rolích cestovatelů spous-
tu zajímavých úkolů. Na okruh Cesta kolem
světa lze vyrazit až do 17.45 hodin.
14. 3. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
Místo: začátek okruhu Cesta kolem světa bu-
de ve školní budově v ulici Švédská 12 (ob-
jekt bývalých jeslí), ZŠ Jbc, Na Šumavě 43
www.zssumava.cz

ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72
Škola zve nejen rodiče budoucích prvňáčků
a žáků 6. ročníků, kteří projeví zájem vstoupit
do sportovní 6. třídy se zaměřením na atletiku,
k prohlídce. Zveme všechny z vás, kteří se chtě-
jí podívat a přesvědčit se, zda bychom byli tou
správnou volbou pro vzdělávání vašich dětí –
s programem dne otevřených dveří se můžete
seznámit na webových stránkách školy.
14. 3. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
Místo: ZŠ Jbc, Pasířská 72 (Žižkův vrch),
www.zspasirskajbc.cz

ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15
Zveme všechny rodiče a děti k nám na Pivo-
varskou. Rádi Vás provedeme naší školou
a ochotně poskytneme informace potřebné pro
rozhodnutí, zda je pro vás Pivovarská ta správ-

ná škola. Od 16 hodin můžete zhlédnout ukáz-
ku výuky v 1. třídě.
20. 3. /středa/ 15.00–17.00 hodin
Místo: ZŠ Jbc, Pivovarská 15,
www.7zsjbc.cz

ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76
Budete si moci prohlédnout obě budovy školy
a navštívit moderní učebny. Podáme vám veš-
keré informace o provozu školy (výuka, školní
družina, školní jídelna), rádi Vám zodpovíme
případné dotazy. Další informace budou na we-
bových stránkách školy.

Program: 15.30 hodin – slavnostní zahájení
ředitelkou školy Michaelou Hanyšovou ve škol-
ní jídelně.

15.45–17.00 hodin – individuální prohlídka
prostor školy a zájmových útvarů spojená s ob-
čerstvením.
21. 3. /čtvrtek/ 15.30–17.00 hodin
Místo: ZŠ Jbc, 5. května 76,
www.zsjbc5kvetna.cz

ZŠ Jablonec n. N.-Kokonín, Rychnovská 216
Srdečně zveme všechny budoucí prvňáčky, ro-
diče a všechny ostatní zájemce o studium na
naší škole. Ve všech budovách jsou pro Vás při-
praveny prezentace z akcí školy, individuální
prohlídky prostor a na prvních stupních dopro-
vodné programy.

V Rychnovské 215 proběhnou tvořivé dílničky
pro děti a také ochutnávka dobrot, které upekli
naši nejmenší ve školní družině. V Janáčko-
vě 42 bude v průběhu odpoledne vystupovat
školní sbor. Na všech pracovištích se na vás tě-
ší pedagogický sbor spolu s vedením školy. Rádi
vám poradíme a zodpovíme všechny vaše dotazy.
21. 3. /čtvrtek/ 13.00–17.00 hodin
Místo: ZŠ Jbc-Kokonín, všechny budovy –
Rychnovská 215 a 216, Janáčkova 42, Jab-
lonec n. N., 
www.zskokonin.com

ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Arbesova 30
Den otevřených dveří je v budově ZŠ rozdělen
do dvou částí a vždy se začíná společným sra-
zem ve vestibulu školy.

Děti: 15.00–16.00 hodin: Předškoláček (pro
děti, které jsou přihlášené).

16.30–17.30 hodin: zábavné školní činnosti
(pro ostatní děti).

Rodiče: 15.00–16.00 hodin: pro rodiče dětí
předškoláčku, informační schůzka s vedením
školy, školním psychologem, výstavka učeb-
ních materiálů pro žáky 1. tříd, individuální
konzultace, prohlídka školy.

16.30–17.30 hodin: pro ostatní zájemce, infor-
mační schůzka s vedením školy, školním psy-
chologem, výstavka učebních materiálů pro žá-
ky 1. tříd, individuální konzultace, prohlídka
školy.
25. 3. /pondělí/ 16.00 hodin, začíná se společ-
ným srazem
Místo: ZŠ Jbc-Mšeno, Arbesova 30 (vstup
hlavním vchodem),
www.arbesovka.cz.

ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Mozartova 24
Rodiče s dětmi si budou moci prohlédnout
prostory školy i školní družiny. Rodiče získají
informace o škole, o zápisu do 1. tříd, pro děti
bude připraveno překvapení od současných
prvňáčků. Srdečně zveme na návštěvu Mozar-
tovky ve Mšeně.
27. a 28. 3. /středa čtvrtek/ 15.30–17.00 hodin,
v 15.30 hodin začíná společný program.
Místo: ZŠ Jbc-Mšeno, Mozartova 24,
www.zsmozartova.cz

ZŠ Jablonec n. N.-Rýnovice, Pod Vodárnou 10
Zveme rodiče a hlavně budoucí prvňáčky na
prohlídku základní školy. Za doprovodu peda-
goga bude možné seznámit se s třídami, odbor-
nými učebnami, jídelnou i tělocvičnou. Lze se
též zúčastnit právě probíhající výuky a zájmové
činnosti. Počítačové učebny nabídnou možnost
vyzkoušet si opravdový školní výukový pro-
gram. 
28. 3. /úterý/ 14.00–17.00 hodin
Místo: ZŠ Jbc-Rýnovice, Pod Vodárnou 10,
www.zsrynovice.cz

ZŠ Antonína Bratršovského, Jablonec n. N. 
13. 3. /středa/ 8.00–17.30 hodin
Místo: budova v ulici Opletalova 4, 
Jablonec n. N.
www.zsab.cz

Dny otevřených dveří v ZŠ /12.–28. března/

■ Obrazem otevření Kruháče

V Jablonci nad Nisou bylo v úterý 29. ledna slavnostně otevřeno Centrum terénních a ambulantních služeb. Místo pro smysluplné trá-
vení volného času, pomoc a podporu mohou najít děti a mladí lidé v znovuotevřeném Centru terénních a ambulantních služeb v ulici 5. května
v Jablonci nad Nisou, které provozuje Diakonie Jablonec Českobratrské církve evangelické (ČCE). Nově v něm najdou útočiště také senioři a rodiny
s dětmi. Slavnostního otevření zrekonstruovaných prostor za více než 14 milionů korun se zúčastnili poslanec Parlamentu ČR Petr Beitl, primátor sta-
tutárního města Milan Kroupa, náměstek pro rozvoj města Jakub Chuchlík a náměstek pro oblast humanitní David Mánek. Jablonec, který je vlastní-
kem objektu, podpořil opravy částkou 3,2 milionu korun. Foto Radka Baloghová.

Ilustrační foto Jiří Endler
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Zastupitelé odsouhlasili příspěvek Mostu k naději
Necelých 240 tisíc korun poskytne Jablonec nad
Nisou zapsanému spolku Most k naději na projekt
Multifunkčního sociálního centra Jablonec nad
Nisou, jehož cílem je rekonstrukce domu ve
Střelecké ulici. Příspěvek z městského rozpočtu od-
souhlasili městští zastupitelé na svém únorovém
zasedání.

Most k naději vlastní v jablonecké ulici Střelecká
objekt, který má v plánu zrekonstruovat a zřídit v něm
centrum se sociálními službami pro klienty se závis-
lostí a zázemím pro sociální pracovníky terénního
programu pro lidi ohrožené drogou. Své místo zde na-
jde také detašované pracoviště kontaktního centra
Liberec, které bude sloužit jako nízkoprahové denní
centrum. 

„Zařízení tohoto druhu v Jablonci nutně potřebuje-
me. Realizace projektu Mostu k naději je v souladu
s naším komunitním plánováním, s krajským plánem
protidrogové politiky i Střednědobým plánem rozvoje
sociálních služeb kraje,“ komentuje finanční příspě-
vek náměstek pro oblast sociálních věcí David Mánek
a dodává: „Město, kraj a zapsaný spolek uzavřely
smlouvu o spolupráci na projektu multifunkčního
centra už v první polovině loňského roku.“

I když v centru pracují s lidmi závislými, není třeba
se podle Mostu k naději bát, že by Střeleckou ulici za-
plavili narkomané. „Rozhodně žádné závislosti ne-
podporujeme, působíme hlavně v oblasti prevence.
Proto musíme být v městských centrech, kde se naši
klienti pohybují,“ hájí rekonstrukci objektu ve
Střelecké ulici odborný ředitel Mostu k naději pro
Liberecký kraj Jiří Simeth a doplňuje: „V jabloneckém
„káčku“ se počítá také s preventivními přednáškami
pro školy či jiné subjekty.“

„Naši klienti jsou z velké části převážně normálně
pracující lidé nebo studenti, kteří sáhli po droze či al-
koholu, aby zvládli třeba velké pracovní nasazení či
stres. Někteří chtějí se svými závislostmi skončit, pro-
tože jim překáží v pracovním i osobním životě, jiné
můžeme motivovat k méně rizikovému životnímu sty-
lu. Naším úkolem je především ochrana většinové

společnosti. Klienti obecně nemají zájem, aby všichni
o jejich problému věděli. Nestává se tedy, že by se po-
tloukali kolem centra a vyvolávali šarvátky,“ konstatuje
vedoucí libereckého K-centra Jana A. Koudelková, jež
bude vést i detašované jablonecké pracoviště.

Spolek Most k naději nechce do Jablonce přivést ne-
známou a rizikovou službu. Sídlo v centru má vy-
zkoušené nejen v Liberci, ale také v Mostě, Žatci
a České Lípě. A nikde není problém, přestože např.
v Mostě K-centrum sousedí s mateřskou školou,
v Liberci je v samém centru vedle čtyřhvězdičkového
hotelu a banky.

Projekt je realizován v rámci Integrovaného regio-
nálního operačního programu vyhlášeného Minister-
stvem pro místní rozvoj ČR, výzvy č. 61, výzva 10
IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou.

Místo původních čtyř by mohlo vzniknout 
až devět osadních výborů
Zastupitelé projednávali zásady zakládání osad-
ních výborů a územní rozčlenění města, které vy-
chází ze členění statistického úřadu. Ve městě by na
základě tohoto materiálu mohlo vzniknout devět
osadních výborů. Dosud v Jablonci pracovaly vý-
bory čtyři – Rýnovice, Proseč nad Nisou, Mšeno
a Kokonín. 

„Osadní výbory zlepšují práci veřejné správy, zna-
lostí místa svého bydliště pomáhají zastupitelům při
rozhodování. Ideální je, jsou-li v osadním výboru lidé
se zkušeností ze spolků, byznysu i veřejné správy,“ ko-
mentuje potřebnost osadních výborů Petr Klápště,
uvolněný člen rady města pro územní a strategické
plánování a participaci. 

„Zájemci o práci v osadních výborech se hlásí na
základě výzvy, která proběhla v Jabloneckém měsíč-
níku a na webu města. Formální pravidla pro složení
výborů by měla snížit riziko sporů při jejich zakládá-
ní, formální limity zase pomáhají nastavit výbor ke
spolehlivějšímu fungování,“ vysvětluje Klápště, autor
materiálu k zakládání osadních výborů. Těch by ide-
álně v Jablonci mělo nově pracovat devět.

(jn)

■ Jablonecký 
měsíčník
Každý měsíc dostávají občané
statutárního města Jablonec
nad Nisou radniční zpravodaj –
Jablonecký měsíčník zdarma
do svých schránek. 

Do června 2017 probíhala dis-
tribuce tiskoviny do jednotlivých
domácností prostřednictvím poš-
tovních doručovatelů. Tento způ-
sob byl však často kritizován, mě-
síčník byl často doručen až druhý
týden v měsíci a navíc neopráv-
něně i do okolních obcí.

„V červnu 2017 jsme zahájili
nový způsob distribuce Jablonec-
kého měsíčníku do 21 tisíc jablo-
neckých domácností. Pro roznos
jsme využili stejný systém jako
při distribuci volebních lístků.
Tato distribuce probíhá ve 49
okrscích na celém území města
a realizují ji, na základě dohody
o provedení práce, pracovníci ji-
nak zařazení do MMJN. Systém
je již vyzkoušen a je stabilní,“ ří-
ká Marek Řeháček, tajemník jab-
loneckého magistrátu.

Maršovice, stejně jako Rych-
nov, Rádlo, Pulečný, Dalešice, Jo-
sefův Důl, Nová Ves, Lučany,
Janov a Bedřichov jsou samostat-
né obce s vlastními obecními
úřady. „Po dohodě se starosty jim
dodáváme Jablonecký měsíčník
v množství pěti kusů. Pro zájem-
ce mimo Jablonec nad Nisou je
měsíčník volně k dispozici na in-
formačním středisku magistrátu,
nebo v elektronické podobě na
webových stránkách města,“ říká
Šárka Rašínová z organizační ho
a personálního oddělení města,
která zaštiťuje distribuci JM.

Uzávěrka každého čísla JM je
stanovena vždy na 9. den v měsí-
ci a poté redakce připravuje pod-
klady zpracovává a spolu s grafi-
kem vytváří podobu aktuálního
čísla. Měsíčník po svém dokonče-
ní je odeslán do tiskárny, a to vět-
šinou den po konání zastupitel-
stva města. Následující úterý je
poté měsíčník připraven k distri-
buci do domácností. Vzhledem
k tomu, že lednová ZM byla v po-
zdějších termínech, mohlo se
místy stát, že JM do schránek do-
stali občané z kraje měsíce násle-
dujícího. (end)

Vysokoškolské vzdělání a dlouholetá praxe v oblasti bezpečnostních složek. To jsou základní výběrová kritéria pro nové vedení Městské
policie Jablonec nad Nisou. Ty na únorové tiskové konferenci sdělil primátor města Milan Kroupa. Na základě těchto kritérií byl 
1. února 2019 pověřen zastupováním ředitele městské policie Michal Švarc, který povede MP do doby, než bude ve výběrovém 

řízené vybrán a následně jmenován nový ředitel. Foto Adéla Říhová.
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Zveme na Euroregion TOUR 2019
Kam pojedeme letos na výlet nebo dovole-
nou? Kde strávíme volný čas? Jak máme sví-
tit zdravě? Kam se dá dojet na velkém kole?
Odpověď na vše najdete na 19. mezinárod-
ním veletrhu cestovního ruchu Euroregion
TOUR 2019.

Veletrh již tradičně nabídne novinky v cestov-
ním ruchu, nápady na dovolenou, tipy na výlety
v tuzemsku i zahraničí.

Pavel Suchan z astronomického ústavu Aka-
demie věd České republiky nám řekne, proč je
světlo dobrý sluha, ale zlý pán, aneb jak si má-
me svítit zdravě.

S cestovatelem Ivanem Burkertem se proje-
deme Evropou na velkém kole až do dalekého
Santiaga de Compostela.

Tradičně nebude chybět ani prodej regionál-
ních produktů a řemeslné dílny.

Doprovodný program

Venkovní areál Eurocentra
15. 3. /pátek/
10.00 Zahájení veletrhu za doprovodu ARIES

Velký sál Eurocentra 
15. 3. /pátek/
10.30 Zahájení programu – vystoupení mažo-

retek – Vikýř Jablonec nad Nisou 
11.00 Jizerská oblast tmavé oblohy má naro-

zeniny – Astronomický ústav AV ČR
11.30 Studio Kokos – hudební vystoupení 
12.00 Barmanská show – SŠ řemesel a služeb

Jablonec nad Nisou
12.30 Taneční studio Najla – taneční vystoupení
13.00 Studio Kokos – hudební vystoupení
13.30 Topdance – taneční vystoupení
14.00 Vystoupení mažoretek – Vikýř Jablonec

nad Nisou
14.30 Barmanská show – SŠ řemesel a služeb

Jablonec nad Nisou

15.00 Parau Parau – taneční vystoupení
15.30 TK Xtream – taneční vystoupení
15.45 Studio Kokos – hudební vystoupení 
16.15 Malé mažoretky – Vikýř Jablonec n. N.
16.30 Vyhlášení soutěže regionálních výrobků
17.00 Parau Parau – taneční vystoupení

16. 3. /sobota/
9.00 Studio Kokos – hudební vystoupení
9.30 Malá Nisanka – taneční vystoupení 

v doprovodu dětské kapely Nisanka
10.00 TŠ X-Dance – taneční vystoupení
10.30 B-SOUL Academy Liberec – taneční vy-

stoupení
11.00 Vyhlášení soutěže vystavovatelů
11.30 Jizerská oblast tmavé oblohy má naro-

zeniny – Astronomický ústav AV ČR
12.00 B-SOUL Academy Liberec – taneční vy-

stoupení

Malý sál Eurocentra 
15. 3. /pátek/
9.00 Setkání informačních center Liberec-

kého kraje
15.00 Světlo dobrý sluha, ale zlý pán aneb

jak si svítit zdravě – přednáška o tom,
proč byla vyhlášena před 10 lety Jizerská
oblast tmavé oblohy, o světelném znečiš-
tění, o negativním působení světla v noci
na přírodu a zdraví člověka – Pavel Su-
chan, Astrononický ústav AV ČR

Kino Junior
15. 3. /pátek/
11.00 Soutěžní prezentace škol na téma:

„Zážitková turistika s využitím tradič-
ního řemesla v cestovním ruchu dané
destinace“

17.00 5+1 švestek – cestovatelský pořad o ne-
všedních zážitcích svérázných cestovatelů,
kteří představí země, domorodce a podivu-
hodná místa, která na své cestě objevili

16. 3. /sobota/
10.00 Na velocipedu z Hradce Králové do

Santiaga de Compostela ve Španělsku –
cestovatelská přednáška Ivana Burkerta
o jeho neobyčejné cestě na vysokém kole.
BUDE I KOLO!

Eurocentrum – výstavy
Balkón velkého sálu
Výstava 1: Zaměřeno na Jizerky.
Výstava 2: Tady stále v pohodě. Cestujeme tro-
chu jinak mezi Žitavskými a Jizerskými horami
– výstava v rámci projektu Slowtourism v Euro-
regionu Nisa.

Ekocentrum
15. 3. /pátek/– 16. 3. /sobota/
Představí některá netradiční řemesla a pomůc-
ky na ně, s možností vyzkoušení práce s nimi.

Klub Na Rampě
15. 3. /pátek/
11.30–14.00 Seminář OHK z cyklu Tradiční ře-

mesla, Rodinná tradice – Nové příběhy.
Komponovaný pořad s příběhy mistrů
svých oborů, www.ohkjablonec.cz.

Foyer Eurocentra
15. 3. /pátek/– 16. 3. /sobota/
10.00–18.00 a 9.00–13.00
Prodejní výstava regionálních produktů. Řemesl-
né dílny a jarmark tradičních výrobců.

Výstavní pavilon S 4
15. 3. /pátek/– 16. 3. /sobota/
10.00–18.00 a 9.00–13.00
Sportovní doprovodný program pro děti –
Sundisk Jablonec nad Nisou.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Vstup zdarma

Foto 3 x Ivana Mošnová

■ Jubilejní výstava Viktora Vorlíčka
Letos uplyne 110 let od narození kreslíře, gra-
fika, malíře a ilustrátora Viktora Vorlíčka. 

Do kulturní historie Jablonce nad Nisou se
zapsal nejen svým výtvarným dílem, ale také
pedagogickým působením na místní umělecko-
průmyslové škole a obětavou prací při budová-
ní jabloneckého uměleckoprůmyslového mu-
zea. Městská galerie MY připomene Vorlíčkovu
tvorbu výstavou, která bude zahájena ve čtvrtek
21. března a potrvá do 18. května tohoto roku.

Viktor Vorlíček (1909–1976) pocházel z Bělé
u Turnova. V prostředí učitelské rodiny se od
dětství utvářel jeho blízký vztah k hudbě, lite-
ratuře a výtvarnému umění. Během středoškol-
ských studií se začal projevovat jeho výtvarný
talent. Díky doporučení novopackého malíře
Josefa Jelínka byl Vorlíček přijat do grafické
speciálky Maxe Švabinského na pražské Aka-
demii výtvarných umění. Otec mu sice nebránil
v uměleckém studiu, podmínil je však získá-

ním profesury, kterou považoval za záruku jis-
tější životní existence. Protože na akademii ne-
bylo možné profesuru získat, přešel Vorlíček na
České vysoké učení technické k profesoru
Oldřichu Blažíčkovi, kde v roce 1934 úspěšně
absolvoval. Studia zakončil ročním pobytem na
Akademii výtvarných umění v grafické speciál-
ce profesora T. F. Šimona.

Svoji dráhu středoškolského profesora začí-
nal Vorlíček na gymnáziu v Táboře, pokračoval
několikaletým pobytem v Mukačevě na Podkar-
patské Rusi, za druhé světové války se mu staly
novým domovem jižní Čechy.

V roce 1945 přijal místo středoškolského pro-
fesora na Státní odborné škole pro umělecký
průmysl v Jablonci nad Nisou a zapojil se do
poválečné obnovy této školy. V září 1949 byl ze
školské služby přechodně uvolněn a byl pově-
řen budováním muzea jabloneckého průmyslu.
Stal se tak spoluzakladatelem Muzea skla a bi-

žuterie a jeho prvním ředitelem. Jako konzer-
vátor státní ochrany památek přispěl k záchra-
ně mnoha předmětů kulturní hodnoty, z nichž
některé se staly součástí nově utvářených mu-
zejních sbírek. K pedagogické činnosti se vrátil
na podzim 1954 na tehdy obnovené Střední
průmyslové škole v Jablonci nad Nisou.

Jako výtvarník byl generačně spjat s žáky
grafické speciálky pražské Akademie profesorů
Maxe Švabinského a T. F. Šimona, pojetím své
tvorby měl nejblíže k výtvarníkům, kteří byli
sdruženi v uměleckém spolku grafiků Hollar.

Pro tvorbu Viktora Vorlíčka jsou nejtypičtější
lyricky pojaté a realisticky ztvárněné krajinné
motivy. Nevyhýbal se žádné výtvarné technice,
nejpřesvědčivějším dojmem ale působí jeho
kreslířské a grafické práce. Inspirací mu byla
především krajina rodného kraje, Český ráj
a místa, kde prožil většinu tvůrčího života –
Jablonecko a Jizerské hory. JS/MGMY
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Na Karla Kryla nelze zapomenout
Letos v březnu uplyne padesát let od doby,
kdy poprvé vyšlo jedno z nejslavnějších čes-
kých hudebních alb – Bratříčku, zavírej vrát-
ka od Karla Kryla. V Jablonci si ho připo-
meneme v rámci kulturního cyklu 30 ro(c)ků
bez opony – hudbou i výstavou unikátních
fotografií. Přijďte zavzpomínat 26. března
do Klubu Na Rampě.

Kdybychom hledali v české populární hudbě
album, z něhož zlidovělo nejvíce písniček,
Bratříček by to nepochybně vyhrál na celé čáře.
Titulní skladba, ale také Salome, Veličenstvo
Kat, Anděl nebo Píseň neznámého vojína se sta-
ly hymnami tichého vzdoru, repertoárem všech
se schopností je zazpívat, zahrát – a pochopit.

„Nestárnoucí Krylovy písničky v hudebním
bloku zahraje 26. března v Klubu Na Rampě ži-
vě kytarista Jan Krajník se skupinou Nautica.
Na hudebního barda pak zavzpomíná publicis-
ta a osobní přítel umělce Jiří Černý,” říká Petr
Vobořil, ředitel Jabloneckého kulturního a in-
formačního centra, které akci pořádá. Právě Jiří
Černý byl producentem desky Bratříčku, zaví-
rej vrátka. „Vydat československému zpěvákovi
album bylo i během politického kulturního tá-
ní v šedesátých letech naprosto výjimečné.
Natož aby takhle zahájil svou gramodeskovou
kariéru kdosi, komu předtím nevyšel ani singl.
To by se musel stát zázrak,“ vzpomíná Jiří Čer-
ný. Onen zázrak se stal 24. března 1969.
Krylovy písně se staly symboly pookupačního
vzdoru. „Bylo to všechno o fous: do měsíce pak
nahradil Alexandra Dubčeka ve funkci generál-
ního tajemníka ÚV KSČ Gustáv Husák, 9. září

1969 Kryl emigroval do Německé spolkové repub-
liky a Bratříček zmizel na dvacet let z prodejen,
případně byl rozšrotován,“ popisuje Jiří Černý. 

Večer v Klubu Na Rampě bude výjimečný
i tím, že zde budou mimořádně vystaveny foto-
grafie Karla Kryla, které pořídil Otto Dlabola
v dramatických letech 1968–69. „Tento renomo-
vaný fotograf zvěčnil i další hvězdy české a svě-
tové populární hudby. Jeho snímky zdobily gra-
mofonové desky Waldemara Matušky, Marty

Kubišové, Václava Neckáře či Hany Hegerové.
V roce 1970 se stal dvorním fotografem Karla
Gotta,“ připomíná Petr Vobořil.

Akce je podpořena z Fondu mikroprojektů
Nisa-Nysa (Program Interreg V-A Česká republi-
ka – Polsko). Koná se v rámci cyklu 30 ro(c)ků
bez opony k letošnímu výročí sametové revolu-
ce (info na webu www.30rocku.cz). Předprodej
vstupenek za 100 Kč probíhá v turistickém in-
focentru v Domě Scheybalových. (rs)

Foto © Otto Dlabola 2019

Severská filmová zima v Junioru
Severský filmový klub již podeváté pořádá
tradiční přehlídku kinematografie sever-
ských a pobaltských zemí s příznačným ná-
zvem Severská filmová zima. Festival na-
bídne celkem 26 snímků z Norska, Švédska,
Dánska, Finska, Islandu a Litvy, šest z nich
v české premiéře. Letošní ročník zavítá do 22
českých kin a jedním z nich bude jablonecké
kino Junior. 

„Od 1. do 3. března promítáme v rámci Se-
verské filmové zimy denně dva filmy, vždy od
17 a 20 hodin, vstupné je 130 Kč. Srdečně vás

zveme např. na litevskou akční komedii Litva,
do toho!, na dánský dokument Big Time nebo
na švédské drama Povídky ze Stockholmu,“ lá-
ká do kina Junior Tereza Pušová z Jablo-
neckých kin. Filmy se promítají v původním
znění s českými, barevně upravenými titulky,
vstřícnými pro neslyšící diváky. 

„Cílem Severského filmového klubu, který
promítání zaštiťuje, je umožnit komunitě nesly-
šících plnohodnotně se podílet na kulturním ži-
votě, čemuž v praxi pomáhají právě barevně
odlišené titulky,“ uzavírá Pušová. 

(red)Povídky ze Stockholmu

Tanec srdcem po devatenácté
Regionální přehlídky scénického tance dětí
a dospělých v Jablonci s názvem Tanec srd-
cem jsou již tradičními a vyhledávanými
akcemi pro účinkující i diváky. Ta letošní se
uskuteční v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou v pátek 22. a v sobotu 23. března.

Přehlídková představení přinesou choreografie
osmi až deseti souborů dětských, studentských
i dospělých. „Všechny soubory, které se účastní
dětské části přehlídky Tanec srdcem, mají spo-
lečné rysy: zaměřují se na rozvoj fantazie a tvo-
řivosti, volí zajímavá neotřelá témata a kvalitní
hudbu. Většina choreografií vzniká ve spolu-
práci a s účastí dětí, což je velmi cenný přínos
v choreografické tvorbě,“ říká Ludmila Relicho-
vá z pořádajícího tanečního studia Magdalena.

Druhý přehlídkový večer patří postupové pře-
hlídce mládeže a dospělých. „Zhruba osmdesát
dospělých interpretů každým rokem zaujme di-
váky obrazově nápaditými choreografiemi na
různá témata. Jevištní formy se střídají od ta-

nečního divadla k čistě pohybovému divadlu,
které prezentuje například jablonecký soubor
Parau, Parau,“ informuje Relichová.

Vedle některých pedagogů pracují choreogra-
ficky již jejich žákyně. Což je výsledek několi-
kaleté činnosti v oblasti vzdělávání v rámci pře-
hlídek i mimo ně, značně se tak oživil tvůrčí

potenciál a pedagogický um jak v oblasti dět-
ského tance, tak v oblasti tance mládeže a do-
spělých. Součástí přehlídek jsou již tradičně in-
terpretační semináře pro všechny účastníky
a vzdělávací semináře pro pedagogy. 

V okolí dnes působí několik významných tě-
les, která pravidelně reprezentují region hned
v několika celostátních přehlídkách a festiva-
lech, ale i v zahraničí. Dva jablonecké soubory
– Parau, Parau a TS Magdaléna, z. s. Druhý
z nich má v posledních letech opakovaně i no-
minace na prestižní divadelní festival Jiráskův
Hronov. 

„V obou večerech vystoupí interpreti nejméně
z osmi souborů Libereckého kraje. Každoročně
je udělena nominace na národní přehlídky
v Kutné Hoře a Jablonci nad Nisou. Na závěr
festivalu je pro účastníky i diváckou veřejnost
připraveno vždy kvalitní představení,“ uzavírá
Ludmila Relichová. Předprodej vstupenek v po-
kladně městského divadla. 

(end)Foto archiv TS Magdalena
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■ Jablonecké maličkosti XXXIV.

Příběhy motivů z fasád jabloneckých domů
jsou někdy podstatně jednodušší, než se zpo-
čátku může zdát. Poslechněte si příběh
o pátrání po původu dvou alpských protěží
na fasádě domu č. 15a v Komenského ulici. 

Na místní poměry vcelku nezvykle úzký dům
s okrovou fasádou zdobenou ornamenty ve sty-
lu art deco jsem léta vnímal především díky ná-
pisu ARCH. R. HEMRICH, připomínajícího
známého architekta. V jeho díle jsem našel za-
líbení především proto, že byl specialistou na
secesní rozhledny, které na počátku 20. století
vyrostly téměř na všech významných kopcích
okolo Jablonce nad Nisou. Ovšem pak jsem
zvedl oči nad vchod do budovy a uviděl v ob-
délníkovém rámu jakési domovní znamení
v podobě dvou alpských protěží – vzácných to
květin, které by člověk v Jizerských horách
marně hledal. Nic dalšího na fasádě domu už
ale vzdálené alpské vrcholky nepřipomíná. Tak
proč jsou zrovna na tomto domě dvě protěže?
Je to náhoda? Měly snad sloužit jen
jako exotická dekorace či dodávaly
domu nějaký hlubší smysl či vazbu
k původnímu majiteli? Dlouhá léta
jsem na tyto otázky neuměl od-
povědět. Až najednou jsem měl
neodolatelnou touhu přijít význa-
mu dvou protěží v Jablonci na
kloub.

Potíž je v tom, že zmizela staveb-
ní dokumentace, podle níž byl dům
č. 15a vybudován. Z historických
snímků jen víme, že objekt vznikl
zčásti na místě starobylé a léty
značně nakloněné dřevěné chalupy
s mansardovou střechou, v níž býval
archaický jablonecký podnik nazý-
vaný Zum Hirschen čili U jelena,
Jablonečany ovšem spíše přezdívaný
Burenschenke (U Búra). Zajímavé
je, že chalupa s hospodou musela
být nejdříve zkrácena o 3 metry,
aby se nový dům vešel mezi ni
a dům s obchodem s módou Maxe
Schillera (dnešní budova ČSOB).

Stavba podle projektu architekta
Roberta Hemmricha, který se však

na fasády podepisoval jen s jedním písmenem
M, zde byla povolena v září 1924.

Stavebníkem byl obchodník oděvy Alfred
Wünsch, který měl do té doby svůj obchod na
dohled v domě č. 13 na rohu dnešních ulic
Komenského a Anenské.

Stavbu vlastnil s manželkou, která je v povo-
lení uváděna zkráceně jako Nelli, ale jablonec-
ké adresáře ji znají pod oficiálním jménem
Cornelie.

Navíc víme už pouze to, že jablonecký měst-
ský úřad povolil Wünschovým v objektu bydle-
ní v červnu 1925. A to je úplně vše, co se k do-
mu do současnosti dochovalo. O protěžích ani
slovo. 

Jablonecké adresáře nám napoví, že Alfred
Wünsch v přízemí domu provozoval pánské
krejčovství a obchod s oděvy a střižním zbožím.
Že by zvolil pro ozdobu domu alpskou protěž
proto, že se v té době stala v německy hovořících
oblastech vcelku vyhledávaným módním doplň-
kem oděvů a objevovala se vcelku často v po-

době broží, odznaků či výšivek? Protěž je jed-
nou z nejznámějších horských květin a od roku
1861, kdy o ní Berthold Auerbach (1812–1882)
napsal proslulý román Edelweiss, je vnímána
jako symbol Alp a lásky k horám obecně.
Význam protěže podtrhovalo i to, že Auerbach
napsal, že přinesení tohoto květu z vysokých
hor je spojeno se značnou odvahou a tělesnou
zdatností. Z Alp se tento význam protěže na
přelomu 19. a 20. století přenesl i do Jizerských
hor a Krkonoš. Přesto, že se zde přirozeně ne-
vyskytovala, začal se její obrázek objevovat na
nejrůznějších pohlednicích, obrazech a doku-
mentech související s horami a jejich zdolává-
ním. Protěž začala být vnímána jako symbol
horské ušlechtilosti. 

Milovníků hor bylo v Jablonci vždy značné
množství a obchodník s oděvy Alfred Wünsch
patřil mezi ty nejzanícenější. Byl to právě on,
kdo se nejvíce zasloužil o pozdvihnutí turistic-
ké slávy Prosečského hřebene a byl také iniciá-
torem stavby nové kamenné rozhledny v této

oblasti. Alfred Wünsch byl totiž zá-
stupcem předsedy sdružení Deut-
scher Gebirgsverein für Gablonz
und Umgebung in Gablonz a. N.
(Německý horský spolek pro Jab-
lonec a okolí v Jablonci nad Ni-
sou), který byl založen roku 1903
a sdružoval více jak tisícovku mi-
lovníků zdejších hor. Dlouhá léta
předsedal také zvláštnímu spolko-
vému výboru pro Prosečský hřbet,
za což byl roku 1935 oceněn po-
jmenováním nově vybudované
cesty vedoucí z Proseče nahoru
k rozhledně Alfred-Wünsch-Weg
(Cesta Alfreda Wünsche).

A jak nám sděluje stará ročenka
horského spolku, Wünschův ob-
chod s oděvy v domě č. 15a byl jed-
ním z míst, kde mohli zájemci zís-
kat informace o činnosti spolku.
Milovníci hor tak do něj vstupovali
zcela pochopitelně pod symbolem
dvou alpských protěží, pod zname-
ním horské ušlechtilosti.

Marek Řeháček

Dům se dvěma protěžemi

Kresba Petr Ferdyš Polda

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

4. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
VÍDEŇSKÁ TROJKA: BEETHOVEN
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

11. 3. /pondělí/ 15.45 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – JARNÍ
PŘESMYČKY – OHYN AN LETOS
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď do oddělení dětí a mlá-
deže.

12. 3. /úterý/ 17.00 hodin
TĚLESA NA HRANICÍCH
SLUNEČNÍ SOUSTAVY
Astronomické okénko Martina Gembece.

14. 3. /čtvrtek/ 14.00 hodin
ZÁMKY VRANOV NAD DYJÍ, 
NELAHOZEVES A VELTRUSY
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

14. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
19. 3. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ PRO SENIORY
Nahlédněte spolu s certifikovanou
trenérkou Jiřinou Ziklovou, jaké
možnosti skrývá vaše paměť.

19. 3. /úterý/ 17.00 hodin
ZANZIBAR
Po čase se opět setkáme s cestovateli
Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou.

21. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ITALSKÉ DVOJHUBKY
O lehkostech a nelehkostech žití
v podhorském italském maloměstě
bude s jemným vtipem a nadhledem
hovořit autorka knížky Marta Kučíková,
která v těchto končinách žije téměř
patnáct let.

26. 3. /úterý/ 17.00 hodin
DRSNÉ PŘÍBĚHY SEVEŘANEK
Vyprávět o svých příbězích, inspirova-
ných také severem Čech, budou spiso-
vatelky Kateřina Hurtová, rodačka
z Jablonce nad Nisou, a Zuzana
Hartmanová.

29. 3. /pátek/ 18.30–22.00 hodin
VEČER S ANDERSENEM 2019 
NA MOTIVY KNÍŽEK PETRA SÍSE
Večer plný her a soutěží pro děti a je-
jich rodiče. Vstup pro děti do 12 let
a pouze v doprovodu rodičů.

DALŠÍ AKCE K BŘEZNU, MĚSÍCI
ČTENÁŘŮ

téma: ZAMĚŘENO NA MUŽE,
PRVOREGISTRACE ZDARMA
Každou středu v měsíci bezplatná
půlroční registrace pro nové 
čtenáře – muže v hlavní budově,
na pobočkách v den jejich provozu.

KNIHA ZA KAČKU
Prodej vyřazených knih i časopisů za
pouhou jednu korunu.

ČTENÁŘ ROKU 2019
Vyhlášení vítěze soutěže Čtenář roku.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

HERNÍ PÁTKY
Kolo štěstí, komiksové kvízy, bludiště
a hry s Minecraftem.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

KNIŽNÍ DÁREK PRO MUŽE
Knižní dárek pro nově zaregistrovaného
čtenáře – muže.

STUDOVNA A ČÍTÁRNA

OSOBNOSTI 20. STOLETÍ
Malá výstava autogramů ze soukromé
sbírky Michala Polmana.

FOTOSOUTĚŽ
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan
vyhlašuje 11. ročník amatérské foto-
grafické soutěže na téma: 
SÍLA OKAMŽIKU.
Pravidla na http://bit.ly/fotosoutez2019.
Své příspěvky zasílejte do pátku
10. května 2019.

Pokračujeme v luštitelských
a znalostních soutěžích:
O ZLATOU MAKOVICI, ZNÁTE-
VÍTE-TUŠÍTE a KNOFLÍKOHRANÍ
S KNÍŽKAMI.

NOVÉ VÝSTAVY

KRAJINA A ZÁTIŠÍ
V prostoru schodiště vystavují členové
fotoklubu Nekras.

CESTAMI PROMĚN
Knihovny Jablonecka ve světle prvního
knihovnického zákona. Výstava u pří-
ležitosti 100. výročí zákona o veřejných
knihovnách obecních ze dne 22. čer-
vence 1919. Expozice umístěna na
chodbě k multimediálnímu oddělení.

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

JARNÍ PRÁZDNINY
4.–8. 3. 2019

4.–10. 3. /pondělí–neděle/
POBYTOVÉ JARNÍ PRÁZDNINY 
NA HORÁCH
Pobytová akce v rámci jarních prázd-
nin, kdy účastníky čeká celopobytová
hra, zimní radovánky se sněhem i bez
sněhu, procházky do okolí. Bližší 
informace, A. Tauchmanová.

2.–7. 3. /sobota–čtvrtek/
JARNÍ PRÁZDNINY
V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH
V MAĎARSKU
Pojeďte s námi za teplou vodou, i když
venku mrzne. Akce je prioritně určena
pro rodiny s dětmi. Informace a při-
hlášky M. Šípková

4.–5. 3. /pondělí–úterý/
JARNÍ PRÁZDNINY PRO ZP
Tradiční prázdninová akce s tvořivou
dílnou, pohybem a spoustou další zá-
bavy. Informace a přihlášky I. Literová

4.–6. 3. /pondělí–středa/
JARKY PRO ŠIKOVNÉ RUČIČKY
Příměstské jarní prázdniny pro všech-
ny šikovné ručičky, kde si budeme
hrát a tvořit především s textilem.

Součástí programu bude také lehký vý-
let do přírody za příznivého počasí.
Informace a přihlášky B. Formanová

9. 3. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a natěšené bruslaře se koná ve spolu-
práci s HC Jablonec nad Nisou, děti
mají vstup zdarma, dospělí zaplatí
pouhých 50 Kč, informace P. Dostál.

10. 3. /neděle/ 10.00–18.00 hodin
SOUSTŘEDĚNÍ – IRSKÝ STEP
Kroužková akce, Info: A. Francová.

15. 3. /pátek/ 17.00–21.00 hodin
KURZ VÝROBY PŘÍRODNÍ 
KOSMETIKY
Výroba kosmetiky z dostupných suro-
vin s Martinou Janegovou informace
M. Šípková.

16. 3. /sobota/ 8.30 hodin
DĚTSKÁ RECITACE
Dětská recitační soutěž pro přihlášené
žáky, prezence od 8.30 hodin kategorie
0, I, II; od 11.00 hodin kategorie III, IV;
koná se v DDM Vikýř. Přihlášky a info:
B. Formanová.

23.–24. 3. /sobota–neděle/
SOUSTŘEDĚNÍ PRO HUDEBNÍKY
A STREET DANCE
Víkendové soustředění pro všechny
hudebníky a děti z tanečního kroužku
street dance plný hudby. Cena: 500 Kč,
více info: B. Formanová.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz,
tel. 773 270 271, 
info@centrumjablicko.cz

1.–29. 3. /každý všední den/ 9.00–12.00
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně. Určeno pro
děti od 3 měsíců s doprovodem. 

4.–8. 3. /pondělí–pátek/ 7.00–16.00 hodin
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
S JABLÍČKEM
Pro děti od 3 do 11 let. Každé dopoledne
pobyt venku, každé odpoledne výtvarné
dílny s využitím různých výtvarných
technik. Více informací najdete na webu.

5. 3. /úterý/ 16.00 hodin
MASOPUSNÍ PRŮVOD MĚSTEM
Tradice a zábava pro každého. Vítáme
jednotlivce i celé skupiny. Sraz na par-
kovišti spolkového domu v maskách,
fantazii se meze nekladou. Čeká vás
průvod městem v maskách s živou
muzikou, tanec, hry, občerstvení, sou-
těž o nejkrásnější masku. 

6. 3. /středa/ 10.00–11.00 hodin
SCHŮZE AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jak se stát aktivním členem Jablíčka?
Přijďte se zúčastnit naší pravidelné
schůzky. Rádi vás přivítáme mezi námi.

11. 3. /pondělí/ 10.00–18.00 hodin
SCRAPBOOK S KÁŤOU
Přijďte si vyrobit osobitý kalendář z va-
šich fotek. Cena workshopu je 100 Kč,
možnost dokoupit materiál na místě.

12. 3. /úterý/ 13.00–16.00 hodin
KLUB – MAMINKY
SAMOŽIVITELKY
Jste na vše sama? Nemáte mnoho zku-
šeností a nevíte kam se obrátit? Nebo
naopak víte co a jak? Přijďte se sdílet
do Jablíčka, poradit se navzájem, vy-
povídat se a nasbírat nějaké zkušenos-
ti. Součástí klubu budou i návštěvy od-
borníků. Klub bude probíhat každé
druhé úterý v měsíci pod vedením
Zuzky Novotné. 

13. 3. /středa/ 10.00–11.00 hodin
IMUNITA
Jak podpořit imunitu u dětí? Beseda
s Naďou Burianovou.

15. 3. /pátek/ 17.00–19.30 hodin
ŽENSKÉ KOŘENY
Prožitkový seminář v rámci týdne re-
spektu k porodu, kde pomocí výtvar-
ných technik budeme poznávat samy
sebe v různých rolích ženství. Budeme
objevovat své kořeny, svou krásu, dů-
ležitost, odvahu, divokost, něhu... Cena
semináře: 150 Kč.

18. 3. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
ČAROHRÁTKY
Jedná se o ženskou skupinu společně
s dětmi ve stylu ženských kruhů.
Přijďte, určitě si to všichni užijeme.

19. 3. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Máte problémy a nevíte si rady? Do
poradny se vám nechce jít? Přijďte se
poradit zdarma k nám do Jablíčka
s psycholožkou Lucií Šmahelovou.

19. 3. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
ROLFING – STRUKTURÁLNÍ
INTEGRACE
Povídání o metodě, která nabízí mož-
nosti, jak nejlépe používat naše tělo
v rovnováze. Přednášku povede fyzio-
terapeutka a rolferka Jitka
Kloutvorová.

23. 3. /sobota/ 10.00–15.00 hodin
WORKSHOP – ŠITÍ ŠATŮ
Přijďte si ušít originální šaty pro sebe
či svá dítka. Na workshop se hlaste do
18. 3. Více informací a rezervace na
tel.: 605 733 540

26. 3. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
CESTA KE SPRÁVNÉ PRÁCI
Která práce je pro Vás ta pravá? Jaké
jsou Vaše přednosti a dovednosti?
Zveme Vás na besedu s kariérní porad-
kyní Centra Kašpar.

27. 3. /středa/ 10.00–12.00 hodin
FYZIOTERAPEUTKA V JABLÍČKU
Přijďte se zdarma poradit o zdravém
pohybovém vývoji svých dětí s fyziote-
rapeutkou Markétou Matějčkovou.

28. 3. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ
Máte dotazy ohledně kojení? Přijďte se
poradit s laktační poradkyní
Eleonorou Kočí na pravidelném setká-
vání těhotných a kojících maminek
v Jablíčku.

30. 3. /sobota/ celý den
VÝLET DO DĚTENIC
Cena výletu: 450 Kč za dospělou osobu
+ dítě. V ceně je zahrnuto vstupné na
zámek, zábavný program pro děti i do-
spělé + jídlo. Doprava vlastní. Výlet se
uskuteční jen tehdy, bude-li přihláše-
ných minimálně 20 dospělých osob.
Hlásit se můžete do 18. 3.

Jana Hunterová – Cosplayers

Do 15. března - Kino Radnice 
V únoru se v jabloneckém kině Radnice konala vernisáž trochu neob-
vyklé výstavy fotografií známé a světově uznávané fotografky Jany
Hunterové ze světa COSPLAY. Výstava bude k vidění do 15. března.

Foto Ivana Mošnová
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■ Okresní 
hospodářská komora
Jiráskova 9, Jablonec nad Nisou
www.ohkjablonec.cz

15. 3. /pátek/ 11.30–14.00 hodin
TRADIČNÍ ŘEMESLA: RODINNÁ
TRADICE ANEB NOVÉ PŘÍBĚHY
Komponovaný pořad s příběhy 
vynikajících řemeslníků, přihlášky na
info@ohkjablonec.cz, 
www.ohkjablonec.cz. Klub Na Rampě.

15. 3. /pátek/ 16.00 hodin
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE
REGIONÁLNÍCH PRODUKTŮ
O nejlepší potravinu, produkt a suvenýr.

V rámci veletrhu cestovního ruchu
ERT 2019. Eurocentrum, velký sál.

■ ZUŠ
27. 3. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál, Podhorská 47

■ Oblastní spolek 
Českého červeného kříže
Uhelná 991/5, tel. 483 356 216
mob. 732 542 934

4., 11., 18. a 25. 3. /pondělí/ 
16.30–18.00 hodin

KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I a II.
Základy anatomie, fyziologie – jak to
vlastně v tom těle funguje. První po-
moc jak v teorii, tak při modelových
situacích v praxi. Přihlášky předem.

21. 3. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Rozsah výuky zdravotnické přípravy
uchazečů o řidičský průkaz
v autoškolách včetně praktického
výcviku v poskytování první pomoci.
Přihlášky předem.

od 4. 3. /pondělí–pátek/ 
7.30–16.00 hodin
SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA ČČK

Doprava opět v provozu. Pro klienty
nutné mít uzavřenou smlouvu o služ-
bě a objednávky minimálně dva dny
předem. Více informací: doprava@cck-
jablonec.cz; tel. 702 191 003.

21. 3. /čtvrtek/ 12.30–15.30 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní kurz první pomoci pro za-
městnance, zaměstnavatele, širokou
veřejnost. Teorie a praktická cvičení,
modelové situace. Přihlášky předem.

21. 3. /čtvrtek/ 9.00–11.00 hodin
PRVNÍ POMOC V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ
Zaměřeno na děti. Situace, se kterými
se můžeme potkat opravdu každý den.
Přihlášky předem.

Nabídka sportovních pořadů
■ Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 774, e-mail:
hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webových stránkách
www.sportjablonec.cz. Ohlašování
veřejné produkce, §20 a §23 autorského
zákona o veřejné prezentaci zvukově
a zvukově obrazových výkonů umělců,
ohlašuje Ose a Intergramu pořadatel
akce.

FUTSALL
www.futsaljablonec.cz/

8. 3. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– FC BANÍK CHOMUTOV
II. liga západ, centrkurt.

30. 3. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– JERIGO 1994 PLZEŇ
II. liga západ, centrkurt.

FLORBAL
2. 3. /sobota/ 8.00 hodin
TURNAJ 
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
kurty č. 1 a 2.

9. 3. /sobota/ 8.00 hodin
REGIONÁLNÍ LIGA MUŽŮ
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
centrkurt.

23. 3. /sobota/ 8.00 hodin
2. LIGA JUNIORŮ
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
centrkurt.

30. 3. /sobota/ 8.00 hodin
2. LIGA DOROSTENCŮ
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., 
centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazena-jablonec.cz/

2. 3. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – HÁZENÁ MĚLNÍK
II. liga dorostu, centrkurt.

2. 3. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – HC AUTO
ŠKODA MLADÁ BOLESLAV
II. liga mužů, centrkurt.

JUDO
16. a 17. 3. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
VELKÁ CENA JABLONCE
Judo klub pořádá Velkou cenu

Jablonce n. N. – Český pohár mladších
a starších žáků a žákyň, dorostenců
a dorostenek, juniorů a juniorek, cent-
rkurt.

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

TANEC
31. 3. /neděle/ 9.00 hodin
TANEČNÍ SOUTĚŽ - REGIONÁLNÍ
KOLO – ÚSTECKÝ A LIBERECKÝ
KRAJ 
Pořádá TS TAKT Liberec. 
Vstupné: 200 Kč, snížené vstupné: 
100 Kč ÷ důchodci, ZTP, děti a mládež
do 15 let, zdarma: děti do šesti let.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
2. 3. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. –
TJ SOKOL MNICHOVO HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

9. 3. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. –
TJ JISKRA NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

9. 3. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. –
TJ MNICHOVO HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

■ Stadion Střelnice
U Stadionu 4586/1, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 773, e-mail:
recepce.atletika@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz

9. 3. /sobota/ 9.00 hodin
29. HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČR
VETERÁNŮ V ATLETICE 2019
Z pověření SV ČAS pořádá Atletický

oddíl TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.
Disciplíny 60 m, 200 m, 400 m, 800 m,
1 500 m, 3 000 m, 3 000 mchůze,60
m překážek, výška, tyč, dálka, trojskok,
koule, kladivo, disk, břemeno, smíšená
štafeta 4x150 m.

16. 3. /sobota/ 10.00–17.00 hodin
VELIKONOČNÍ HALA ŽACTVA
Největší přehlídka atletických nadějí
z celé republiky. Pořádá LIAZ Jablonec.

19. 3. /sobota/ 8.00 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA 6. a 7. třída

20. 3. /neděle/ 8.00 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA 8. a 9. třída

23. 3. /sobota/ 8.00–19.00 hodin
DĚTSKÁ JABLONECKÁ HALA 2019
Závody v požárním sportu.

24. 3. /neděle/ 8.00–16.00 hodin
DĚTSKÁ JABLONECKÁ HALA 2019
Závody v požárním sportu.

FOTBALOVÝ STADION
ww.fkjablonec.cz
Termín utkání se vzhledem
k TV přenosům může změnit.

8. 3. /pátek/ 18.00 hodin
FK JABLONEC – FK TEPLICE
Fortuna : liga, 24. kolo

31. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK JABLONEC – 1. FK PŘÍBRAM
Fortuna : liga, 26. kolo.

■ Městský zimní 
stadion
Sadová 4646/2, Jablonec n. N.,
tel. 483 310 242, e-mail:
info@hcvlci.cz,
www.sportjablonec.cz

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

JARNÍ PRÁDZNINY
VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
4.–10. března
denně 14.30–16.00 hodin

■ Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz

30. 3. /sobota/ 8.00 hodin
CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA
JABLONCE N. N. 

30. ročník tradičního závodu pro
všechny kategorie, pořádá TJ Bižuterie,
bazén pro veřejnost celý den uzavřen.

■ Biatlonový areál 
Břízky
www.skpjablonec.cz
27. 3. /sobota/ 16.00 hodin
BIATLONOVÁ EXHIBICE a MČR
MŮŽŮ A ŽEN V BIATLONU
Supersprint – finále. Pořádá SKP
Kornspitz Jablonec.

■ Sportovní areál 
Břízky
www.fkjablonec.cz

16. 3. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO – FK KOLÍN
Fortuna Divize C, 17. kolo.

30. 3. /sobota/ 10.15 hodin
FK JISKRA MŠENO 
– MFK TRUTNOV
Fortuna Divize C, 19. kolo.

■ TJ Sokol 
Jablonec n. N.
Fügnerova 5, Jablonec n. N.,
tel. 728 761 563, 604 647 315
Přesný rozvrh je uveřejněn ve vývěsce
sokolovny, přihlášky přímo před lekcí.

JARNÍ PRÁZDNINY
V SOKOLOVNĚ
4. 3. /pondělí/ 9.00–12.00 hodin
PŘEKÁŽKOVÉ DRÁHY 
S týmem Skládačky

5. 3. /úterý/ 9.00–12.00 hodin
OBRATNOST, MALÁ TRAMPOLÍNA
Gymnastika s Vendulou Pospíšilovou.

6. 3. /středa/ 9.00–12.00 hodin
SPORTOVNÍ AKTIVITY
Míčové hry s Tomášem Štréglem.

■ Free Time 
Activities
www.radimstryncl.cz
Pondělí 18.00–18.50 hodin
POWER CLASS
Cvičení pro ženy a muže na zvýšení
tělesné a psychické kondice v Městské
hale v Jablonci n. N.

Čtvrtek 18.00–18.50 hodin
KICKBOX AEROBIC
Cvičení pro ženy a muže, během
kterého se určitě nudit nebudete.

Foto Jiří Endler
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■ Z knihovny 
Pavel Běhounek, 
Daňové zákony v úplném 
znění k 1. 1. 2019
V edici Daně nakladatelství Anag
najdou návštěvníci naší studovny
všechny potřebné informace o da-
ních z přidané hodnoty, o spotřeb-
ní i silniční dani a rovněž o evi-
denci tržeb či povinném značení
lihu. „Kniha obsahuje úplná znění
všech daňových zákonů účinná
k 1. 1. 2019 včetně přehledu změn.
Součástí publikace jsou rovněž in-
formace o průměrné mzdě, vymě-
řovacích základech pro pojistné
na sociální pojištění a sazby tu-
zemských cestovních náhrad pro
rok 2019,“ vysvětluje stručně ob-
sah knihy Zbyněk Duda, ředitel
Městské knihovny Jablonec nad
Nisou. 

Začíst se či si knihu jen proli-
stovat lze každý všední den ve stu-
dovně v přízemí knihovny od osmé
do osmnácté hodiny.

Beseda s Martou Kučíkovou
Ve čtvrtek 21. března od 17 hodin
proběhne v Městské knihovně
v Jablonci nad Nisou beseda se
spisovatelkou a blogerkou Martou
Kučíkovou k bestsellerům Italské
jednohubky a Italské dvojhubky.
Marta Kučíková následovala na
prahu čtyřicítky průbojného čes-
kého manžela do Itálie. Autorka
ve svých dílech vypráví s vtipem
i nadhledem o lehkosti i neleh-
kosti života v podhorském ital-
ském maloměstě, viděné nejen ze
zpovědní kasy hokynářského krám-
ku.

■ Krátce
Příměstské tábory
Léto plné her a pohybu 2019 – pří-
městské tábory pro kluky a holky.
Pestrou nabídku táborů najdete
na www.radimstryncl.cz. Letošní
novinkou je mezinárodní jazyko-
vý tábor s rodilými mluvčími.
Neváhejte, kapacita volných míst
je omezena.

V mládí jste tančila, jak jste se k tanci dostala?
Odmalička jsem byla poměrně živé dítě. Táta nás
s bratrem vedl ke sportu, dělali jsme atletiku, lyže,
plavání, hrála jsem na klavír, zkusila jsem rytmiku
a balet. Po tanečních jsem šla do tanečního kroužku
Jatak, který vedl taneční mistr pan Brzobohatý, s nímž
jsem po absolvování taneční konzervatoře začala učit
v tanečních, které probíhaly na tehdejším Výstavišti,
v hotelu Praha, na Střelnici a v Železném Brodě. Postup-
ně jsem se zlepšovala a protančila až do kategorie B.
Tančili jsme v Jataku, který v té době měl celkem
úspěchy ve společenském, ale i výrazovém tanci. V ne-
dávné době jsem se k tanci vrátila, ve Vikýři vedu
kroužek tance pro zdravotně postižené.

Kolem zdravotně handicapovaných dětí se točí váš
život, je to tak?
Lze to tak říct. Život mě takto nasměroval po naroze-
ní Vojtíška. Měla jsem těžký porod a Vojtíšek byl při
porodu přidušen. Nikdo mi nesdělil, že by mohl nastat
nějaký zdravotní problém, ale od třetího měsíce se mi
jeho vývoj ve srovnání se starším bratrem nezdál
v pořádku. Lékaři nám říkali, že to není nic vážného,
že je pouze trochu opožděn, ale po pár měsících nás
poslali na neurologii do Thomayerovy nemocnice
v Praze. Zde se prokázalo, že má Vojtíšek kvůli nedo-
statku kyslíku při porodu nevratné změny na mozku.
Z úst lékaře zazněla velice tvrdá slova: „Bude nepo-
hyblivý, ležící a debil. Jestli chcete, zařiďte si ústavní
péči.“ Nehodlala jsem se s touto informací smířit
a pustila se do boje. Zůstala jsem doma a veškerý svůj
čas věnovala rodině. S Vojtíškem jsem jezdila na re-
habilitace, do lázní, do léčeben, chodili jsme plavat,
hledala jsem všemožné metody, které by mu pomoh-
ly. Probojovala jsem se až na sympozium neurologů
do Nového Města na Moravě, jehož se zúčastnil i lékař
Václav Vojta, který vymyslel reflexní cvičení. Propa-
goval ho nejprve v Německu a poté u nás. Poradil mi,

jakou cestou mám se synem jít a co cvičit. V současné
době je mu 28 let a je chodící, komunikativní, sociál-
ně začleněný. Navštěvujeme kina, divadla, jezdíme na
dovolenou. Téměř ze žádných aktivit ho nevylučuji,
znám však jeho limity. Má střední až těžkou mentální
retardaci, ale některé jeho znalosti překvapí. Oproti
jeho původní prognóze dosáhl dobrých výsledků
a stále se ještě zlepšuje. Léta prožitá s ním nepovažu-
ji za ztracená, fyzická dřina i psychická náročnost se
zúročily. Nyní dochází do centra denních služeb a já
mám v tu dobu čas věnovat se práci a koníčkům.

Založila jste sdružení Diana, k čemu slouží?
Založili jsme jej v roce 1995, kdy Vojta a další děti
navštěvovaly speciální mateřskou školku dětského
neurologa Petra Matka. Na jeho popud sdružení vznik-
lo a společně s ostatními maminkami jsme tvořili pro-
gramy pro zdravotně postižené děti, volnočasové akti-
vity a pořádali léčebné pobyty u moře. Pomáhali jsme
i radou jak získat prostředky na péči, na zdravotní po-
můcky a podobně. Dříve bylo aktivit více, ale nyní
jsou děti již dospělé, mají jiné potřeby a zájmy. Naše
činnost není již tak rozsáhlá.

Život jste zasvětila synovi, nelitujete?
Ani vteřinu, jen bych mnohé dnes možná dělala jinak.
Zůstala jsem s Vojtíškem sama. Cítila jsem se unave-
ná, vyhořelá a bez elánu. Bylo mi jasné, že pokud chci
Vojtovi zachovat i nadále život v rodině, musím začít
dělat něco i pro sebe. Něco, co mě hodně baví a nabi-
jí. A tak jsem se v 55 letech vrátila k tanci a ke spor-
tu. Začala dělat vše, co mám ráda, jezdím na běžky,
na sjezdovky, lezu ferraty nejtěžšího kalibru, mám rá-
da cyklistiku, vysokohorskou turistiku, ráda se potá-
pím, plavu. Vrátila jsem se ke společenskému životu.
A vedle starostí o Vojtíška jsem opět našla radost ze ži-
vota, dokážu si odpočinout a nabrat síly k další péči.
Mám partu skvělých přátel, kamarádů, se kterými
všechny tyto aktivity podnikám. Člověk se nesmí
vzdát svého života, tak zní má rada. Vždy je potřeba
najít vedle starostí o rodinu a o své blízké čas pro zá-
bavu a koníčky, u kterých si člověk odpočine a nabe-
re sílu. 

Jiří Endler

Marie Češková 
Člověk se nesmí vzdát svého života

■ Osobnost Jablonecka

Marie Češková se narodila v Jablonci, v mládí žila v Bratříkově. Vystudovala gymnázium
v Jablonci nad Nisou, poté nastavbovou školu výpočetní techniky a zpracování informací
v Děčíně. Po škole nastoupila jako programátorka do Bytexu. V mládí sportovala
a věnovala se společenským tancům. Je absolventkou taneční konzervatoře a lektorkou
společenského tance. Stala se spoluzakladatelkou spolku Diana – sdružení rodičů a přátel
postižených dětí, byla členkou komise humanitní péče a nyní je manažerkou komunitního
plánování sociálních služeb pro zdravotně znevýhodněné. V roce 2017 byla oceněna
medailí Gratias Tibi Ago udělovanou statutárním městem.

Foto archiv knihovny

Foto archiv Marie Češkové

Foto archiv Marie Češkové
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■ Ohlédnutí
Izerína rozdává radost již 5 let
V lednu roku 2014 se poprvé set-
kali senioři, které spojuje radost
z hudby a zpěvu. Tím se začala
psát historie seniorského pěvecké-
ho souboru Izerína, který funguje
pod hlavičkou Centra sociálních
služeb. Anna Červenková, jedna ze
sboristek, jež vede kroniku, připo-
mněla začátky: „Myšlenka na zal-
ložení souboru vznikla asi půl ro-
ku před první schůzkou. Název je
odvozený jednak od Jizerských
hor, jednak z keltské pověsti o Ize-
ríně, patronce Jizerek.“ 

Soubor vede po celou dobu sbor-
mistr Roman Hampacher, který
soubor doprovází na kytaru.
V současné době členové Izeríny
hrají na další dvě kytary, harmoni-
ku, buben, takzvaný dupák, menší
bubínek, na valchu, tamburíny
a různá chrastítka. Sbormistr při-
znává, že ho překvapilo, kolik
vystoupení Izerína každoročně ab-
solvuje. Nejvíce napilno má sou-
bor před pololetím a na konci ro-
ku. „Je to celkem logické. V květnu
a červnu se na mnoha místech ko-
nají městské a zahradní slavnosti.
V listopadu a v prosinci jsou pak
adventní akce, trhy a vánoční pro-
gramy. Občas zajedeme potěšit kli-
enty domovů důchodců v nejbliž-
ším okolí. V poslední době jsme
ještě zavedli veřejné zkoušky. To je
hodně oblíbená věc, která má
ohlas u aktérů i diváků,“ říká
Vlaďka Urbanová, další aktivní se-
niorka a zpěvačka, dobrá duše
celé party, která má na starosti
technickou stránku věci, např.
kostýmy, nástroje, kopírovaní tex-
tů apod.

„Při vystoupení je fajn vidět na
lidi, kterým zpíváme, i na ty, kteří
zpívají. Nejhezčí věc je, že Izerína
spojuje, dochází k propojení lidí,
vznikají nové vazby. Navíc stačí
tak málo a svému okolí uděláte ra-
dost,“ zamýšlí se sbormistr Ham-
pacher nad tím, co a komu Izerína
dává.

Sbor zkouší pravidelně každé
úterý dopoledne, jednou za rok ta-
ké vyráží na soustředění. Do jejího
repertoáru patří písničky od sou-
rozenců Ulrichových, Spirituál kvin-
tetu, Golden kids, Jarka Nohavici,
Anety Langerové, Tomáše Kluse
i skupiny Jelen, dále české cover-

verze slavných Beatles, Boba Dy-
lana i Rolling Stones. Své páté na-
rozeniny oslavila Izerína velmi
příjemně a důstojně, sešla se v jed-
né malebné kavárničce v Jablonci
nad Nisou, kde se u kvalitního ví-
na a dobré kávy, jak jinak, hrálo
a zpívalo. (lf)

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

Informace k březnovým aktivi-
tám získáte v kanceláři volnoča-
sových aktivit, tel. č. 728 616 492,
e-mail: volnocasoveaktivity@cen-
trumjablonec.cz, v recepci spolko-
vého domu nebo na www.centrum-
jablonec.cz sekce Aktivity seniorů
– Programy ve spolkovém domě.

CSS připravilo díky plné podpo-
ře statutárního města Jablonec
nad Nisou výlet pro seniory do
Prahy. 

V úterý 30. dubna si zájemci pro-
hlédnou prostory Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR a následně
i Werichovu vilu na Kampě. Ka-
pacita zájezdu je omezená, při-
hlášky přijímá kancelář volnoča-
sových aktivit od úterý 16. dubna
od 8.30 hodin na tel. čísle 728 616
492. 

KS Opletalka
Klub seniorů Opletalka se nachází
na adrese Opletalova 35 v Jablonci
nad Nisou. Jedná se o jeden men-
ší, o to komornější, klub ve městě.
Zájemci z řad seniorů z nejbliž-
ších objektů v ulici Opletalova
a Petra Bezruče, ale také z centra
města a Mšena se schází většinou
v úterý odpoledne. Během takzva-
ných „kavárniček“ se vždy probírá
vše možné, členy klubu pojí již le-
tité přátelství. Mezi oblíbená téma-
ta patří například vzpomínky na
starý Jablonec, cestovatelské zážit-
ky a kulinářské zkušenosti. Do
klubu chodí pravidelně i zástupci
vedení města, například u příleži-
tosti MDŽ nebo adventu. V letních
měsících probíhají některá setkání
venku, kde se i griluje. Senioři
z KS Opletalka se pravidelně
účastní i větších akcí, výletů po
okolí nebo aktivit v rámci Týdne
seniorů. Vedoucí klubu Lída Ho-
vorková zve na kavárničku všech-
ny seniory, kteří rádi vyhledávají
společnost a chtějí se dozvědět ně-
co nového. (lh)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu – tel. 774 722 945
5., 12., 19. a 26. 3. /úterý/10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – velký sál CSS.

7. 3. /čtvrtek/ 13.30 hodin 
Oslava MDŽ – velký sál CSS.

21. 3. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna – velký sál CSS. 

Dia club senior
informace u vedoucí klubu – tel. 724 206 367
12., 19. a 26. 3. /úterý/ 13.00 hodin 
Cvičení v bazénu.

21. 3. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál CSS.

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel. 723 510 256
6. 3. /středa/ 14.00 hodin 
Oslava Mezinárodního dne žen,
v rest. Městská hala Jablonec n. N.,
pouze pro přihlášené členy.

13. 3. /středa/ 8.46 hodin 
Staré lékárny v Muzeu
ve Vysokém n. J. a za hezkého
počasí rozhledna Borovice,
odj. z AN, stanoviště 12.

20. 3. /středa/ 14.00 hodin
Josefovská zábava – tanec s čer-
veným nosem – velký sál CSS.

27. 3. /středa/ 14.00 hodin
Program na duben a měření
tlaku – velký sál CSS.

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu – tel. 728 366 951
Program naleznete na 
www.centrumjablonec.cz v sekci
Aktivity seniorů – Kluby seniorů –
KARDIO Jablonec.

KS při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu – tel.: 605 535 987
8. 3. /pátek/ 14.00 hodin 
Oslava MDŽ – sportovní hala
/u přehrady/, jen pro zvané.

Izerína 2014, foto CSS

Izerína 2015, foto CSS

Izerína 2018, foto CSS



(18)

jablonecký měsíčník březen 2019

Znáte –víte – tušíte anebVýznamné stavby

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

1. března 1919, 58, strana 1, 4, 5, 8, V
Praha. Právo lidu hlásí, že v nejbližší době bu-
dou vydány nové koruny a dvoukoruny, takže
spekulanti, kteří shromáždili rakouské (papírové)
koruny, si je nyní budou muset dát okolkovat.

Jablonec. Zpráva o zasedání městské rady
dne 28. 2. 1919. Starosta Karl R. Fischer refero-
val o výskytu neštovic, o zásobování a prodeji
paliv. Chlebová mouka na příští týden ještě ne-
ní kompletně dodána. Maso je k dispozici.
Městské lázně budou otevřeny vždy až od stře-
dy, v sobotu budou sociálně slabí platit nižší
vstupné. V chudobinci budou upraveny další
čtyři místnosti se 13 lůžky.

5. března 1919, 62, strana 1, 2, R, V
Jablonec. Konalo se velké lidové shromáždění
– takové v Jablonci ještě nebylo. Velký sál tělo-
cvičny byl skoro přeplněn, také galerie, podium
a malý sál – asi 2 500 osob – a za tělocvičnou na
prostranství možná čtyřikrát více. Byl to mo-
hutný protest proti začlenění Deutschböhmen
do ČSR a za právo na sebeurčení. Hlavním řeč-
níkem byl Wenzel Bösmüller. V Národním do-
mě se konalo české shromáždění. Okresní hejt-
manství nepovolilo průvod městem, aby se za-
mezilo případnému setkání dvou průvodů.

Liberec. Také v liberecké tělocvičně proběh-
lo shromáždění lidu, na kterém řečnil redak-
tor Kreibich a zemský rada Schäfer. Po schůzi
se posunul mohutný demonstrační průvod na
staré náměstí, které bylo plné Čechů. Na ploši-
ně před radnicí stály české stráže pod vedením
policejního komisaře Morcheho. Před radnicí
patrolovaly od obsazení Liberce české jednotky
a legionáři. Teď byly patroly staženy, aby ne-
provokovaly dav. Na náměstí bylo odhadem
20 000 osob. Ze schodů radnice promluvil re-
daktor Bauheier a rada Schäfer, od Neptunovy
kašny redaktor Kreibich. Zazněla píseň Die
Wacht am Rhein a na kašně se objevil černo-
červeno-zlatý prapor. Dav žádal odstranění čes-
koslovenského státního znaku nad vchodem do
radnice a hrnul se na schody. Tu se objevily dva
oddíly legionářů, které měly v radnici pohoto-
vost. Zazněly výstražné výstřely z pušek a do-
konce ze dvou kulometů. Dav byl zatlačen do
postranních ulic, došlo k potyčkám, které se
však obešly bez poranění účastníků.

Praha. Krvavé oběti v Deutschböhmen a na
Moravě na rozličných místech: v Chebu, Ústí
nad Labem, Teplicích, Karlových Varech, Hrád-
ku, Chrastavě, Novém Městě pod Smrkem, Tan-

valdu, Příbrami, Kadani, Hostinném, Mostu,
Šternberku a Novém Jičíně.

Národní listy oslavují akce českého vojska, ale
vyzývají občany, aby udržení pořádku přene-
chali vojsku.

Slíbené dodávky potravin z USA. Edvard Beneš
sdělil, že ČSR obdrží 15 000 t obilí, 25 000 t pše-
ničné mouky, 1000 t výrobků z vepřového ma-
sa, 500 t kondenzovaného mléka. Americký se-
nát již schválil kredit pro ČSR. Potraviny měly
být 1. března v Terstu.

6. března 1919, 63, strana 1, 5, 6, V
Úvodník. Oběti 4. března. Demonstrace za se-
beurčení českých Němců stály krvavé oběti.
Dnes stojíme u rakví více než 40 soukmenovců,
kteří padli za naši věc. Ale také pro Čechy bude
4. březen dnem smutných vzpomínek a nevy-
hnou se následkům.

Inzerát. Koupím bižuterní zboží, i za neokol-
kované bankovky. Adresa v redakci.

7. března 1919, 64, strana 1, 2, 5, R, V
Kadaň. Zatím 20 obětí. Dnes zemřeli v nemoc-
nici dva další těžce ranění. Právě jako v Ústí
nad Labem bylo zjištěno, že byly použity nábo-
je dum-dum.

Jablonec. Z radnice a některých budov vlají
černé vlajky na znamení smutku.

USA. Počet amerických válečných milionářů
vzrostl podle posledních odhadů na 22 000.

13. března 1919, 70, strana 6, 8, V
Inzerát. Sionistický spolek Theodor Herzl
v Jablonci nad Nisou pořádá 15. března ve vel-
kém sále hotelu Geling manifestační schůzi, na

které promluví pan Emil Margolius z Litoměřic
na téma Řešení židovské otázky na pařížské
mírové konferenci. Vstup pro každého volný.
Emil Margolius: *1877 Sosnowiec, †1943 Tel Aviv 

14. března 1919, 71, strana 2, 5, 6, R, V
Liberec. Liberecký denní tisk oznamuje, že
v nejbližších dnech proběhne v okolí Liberce
vojenské cvičení v házení granátů. Obyvatel-
stvo ať se při detonacích nezneklidňuje.

Horní Tanvald. Dopis ze sibiřského zajetí. Po
10 měsících obdrželi Josef a Anna Dresslerovi
zprávu od syna Wilhelma, který padl 22. 3. 1915
do ruského zajetí u Přemyšlu. Dopisnice má ra-
zítko z 2. prosince 1918: „Že jsem ještě na živu,
dokazuje tento lístek. Přežili jsme šťastně různé
události a doufáme, že se brzy vrátíme domů.“

Jablonec. Zásobování. Prodej amerického sád-
la v Annenské 3. Příděl na osobu je 10 dkg, ce-
na 1,20 K. Přineste si lístky a drobné. Příděl
cukru na březen: 4 dkg na osobu.

Inzerát. Majitelé aut! Nepoužitelné duše vyku-
pujeme za nejvyšší ceny. Značka „Červená guma“.

15. března 1919, 72, strana 1, 2, R
Praha. Mezi 9. a 12. březnem dorazilo z Terstu
do ČSR 111 vagonů s 15 846 q americké mouky.

Epidemie chřipky v britské Indii si v roce 1918
vyžádala 5 milionů obětí; v nezávislé Indii 1 mi-
lion.

Liberec. Změna v tramvajové dopravě. Zaka-
zuje se dávání a přijímání spropitného ve vo-
zech elektrické dráhy vzhledem k regulaci
a zvýšení mezd zaměstnanců.

24. března 1919, 81, strana 7, V
Jablonec. Pozemek pro krematorium. Město
navrhuje výstavbu na jihozápadní straně hřbi-
tova. Výhodou je úspora financí za nákup po-
zemku a možnost založit urnový háj vedle kre-
matoria.

26. března 1919, 83, strana 3, V
Berlín. Zemřel sochař Franz Metzner ve věku
49 let. Byl profesorem na vídeňské umělecké
průmyslové škole. Roku 1903 byla ve Vídni uspo-
řádána výstava jeho prací. Později spolupraco-
val se Schmitzem na pomníku bitvy národů
v Lipsku. Vytvořil mnoho pomníků v Sudetech,
m.j. sochu Františka Josefa I. v Teplicích. Jeho
plastika Země, která byla vystavena roku 1906
na liberecké německo-české výstavě, je dosud
v dobré paměti zdejších obyvatel. F. Metzner:
*18. 11. 1870 Všeruby, †24. 3. 1919 Berlín. Pro Jablo-
nec n. N. byla zakoupena socha rytíře Rüdigera.

R- ranní vydání, V – večerní vydání 
Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2019 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb Významné stavby na-
šeho kraje. V každém vydání Jabloneckého mě-
síčníku je zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. března 2019. Vyhodno-
cení každého kola proběhne losováním ze
správných odpovědí. Soutěží se o drobnou ce-
nu. Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. Správná
odpověď z únorového kvízu: V interiéru kostela

svatého Josefa na Krásné se nachází jedna
z církevních zajímavostí, kterou jsou svaté
schody.

Výhercem únorového kvízu je Jitka Kopalová.
Gratulujeme.

Otázka na březen
Významná technická stavba zauhlovací a vodá-
renská věž ve Vratislavicích se stala kulturní
památkou v roce:

a) 1995

b) 2005

c) 2015

Dne 24. března 1919 zemřel v Berlíně 
sochař a výtvarník Franz Metzner. 
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Na setkání pěstounů se sešly i rodiny z Jablonce
Nejen zábavný program, uvolněnou atmo-
sféru, dárkové tašky pro děti, ale také hod-
notné ceny pro rodiny připravila Nadace
SYNER na tradiční setkání pěstounů Libe-
reckého kraje. Letos se uskutečnil patnáctý
ročník. Početné zastoupení měly i rodiny
z Jablonce.

Součástí únorového sobotního odpoledne byla
loutková pohádka ze Sváťova divadla, o zábavu
a soutěže se postarala písničkářka a moderá-
torka dětského rádia Jana Rychterová. „Když
jsme formát akce před mnoha lety vymýšlely,
chtěly jsme jí vyjádřit úctu náhradním rodi-
čům, kteří dokáží otevřít svá srdce. Děkujeme
všem, kteří se dokážou o své domovy podělit,“
uvedly představitelky nadace Iva Urbanová

a Eva Syrovátková. Poděkování také adresovaly
patnáctce dobrovolníků – zaměstnancům firmy,
k níž nadace náleží. Ti totiž zajišťovali potřebný
servis. „Je to něco jiného než každodenní prá-
ce. Tam mám harmonogram a řídím desítky ře-
meslníků, tady se starám o špinavé nádobí a po-
máhám s výdejem dárků. A baví mne to,“ svěřil
se stavbyvedoucí Lukáš.

Třešničkou letošního setkání bylo předávání
poukázek na nákup, které si odnesla pětadva-
cítka rodin. „Celé je to hrozně milé. Uděláte
nám krásný program, děti se pobaví, a i my do-
spělí si popovídáme. Navíc dostáváme tašky se
sladkostmi a navrch poukázku. Všem organizá-
torům děkuji,“ volala z pódia plná dojetí pěs-
tounka Jana z České Lípy. 

(io)

Olympiáda dětí a mládeže v Libereckém kraji
Liberecký kraj ve spolupráci s Českým olym-
pijským výborem, městy Jablonec nad Nisou,
Liberec, obcí Bedřichov a Jizerskou, o. p. s.,
pořádá Olympiádu dětí a mládeže 2019
(ODM). Ta se uskuteční od 23. do 28. června. 

Olympiády se zúčastní 3 479 sportujících dětí.
Sportovní klání o 344 sad medailí proběhnou
v 18 disciplínách, o mnohé se bude bojovat na
jabloneckých sportovištích. „Cílem akce je do-
sažení maximálních sportovních zážitků školá-
ků, kteří se do olympiády zapojí. Naším přáním
je, aby si olympijskou atmosféru užili nejen
účastníci samotné olympiády, ale i jejich ka-
marádi, rodiče a sportovní veřejnost. A to nejen
v době konání olympiády, ale i v době její pří-
pravy a v rámci doprovodných programů,“ in-
formuje Lucie Hložková z organizačního výbo-
ru ODM z Libereckého kraje.

V průběhu olympijských bojů připravují or-
ganizátoři pro příchozí děti a jejich rodiče spor-
tovní a kulturní program. „Návštěvníci ODM si

budou moci vyzkoušet různá sportovní odvětví.
Chceme děti rozhýbat a přiblížit jim sport. Naše
motto zní: Rozhýbej to,“ říká Hložková.

Od ledna se všechny základní školy mohou
zúčastnit akce Hodiny tělocviku se sportovcem.

První dvě proběhly v Jablonci, a to na základ-
ních školách Pasířská a Šumava. „Školáci si to
užili a rozhýbali to společně s Nikolou Sudovou
a Markem Lejskem,“ doplňuje Hložková.

Na ZŠ Šumava dorazil biatlonový trenér
Marek Lejsek, který vedl jednu z hodin tělesné
výchovy. „Marek měl hodinu plně ve své režii,
děti si vyzkoušely něco nového. Bylo to zpestření
výuky a pro mnohé i první osobní setkání s vý-
znamnou sportovní osobností,“ kvitoval účast
Lejska na hodině tělocviku Radim Štryncl, uči-
tel ZŠ Šumava.

Organizátoři sportovního svátku mládeže
rovněž vyzývají dobrovolníky z Libereckého
kraje. „Pomozte nám uspořádat akci, která zů-
stane pro všechny děti našeho kraje nezapome-
nutelná. Staňte se členy týmu Olympiády dětí
a mládeže,“ vyzývá dobrovolníky Lucie Hlož-
ková.

Pokud se chcete zapojit, navštivte na webu:
odm.olympic.cz/2019 sekci dobrovolníci a za-
registrujte se. (end, lh)

■ Došlo do redakce
Obyvatelé ulice Jeronýmova zaslali do re-
dakce svůj názor na vybírání pokut kvůli po-
rušení zákazu parkování za sněhu ve své uli-
ci. Kvůli nedostatku místa jsme jejich příspě-
vek museli zkrátit, v celém znění ho najdete
na webu města v elektronickém vydání
Jabloneckého měsíčníku.

V ulici Jeronýmova na sídlišti Šumava se po
dlouhá léta v zimě smělo parkovat. Jak víte,
sídliště Šumava má vysoké procento obyvatel
v důchodovém věku, nebo mladých rodin s ma-
lými dětmi z důvodu panelových domů a men-
ších jednotek v nich. Městská policie reprezen-
tovaná hlídkami MP by měla mít zájem na tom,
aby se občanům méně mobilním, staršího věku
a matkám na mateřské dovolené snažila zajistit
ochranu a případně pomoci. Parkovaní na síd-
lišti Šumava není vůbec jednoduché a městská
policie našla tuto zimu jednoduchý způsob, jak
udělovat pokuty, a to na základě značky Zákaz
stání za sněhu v ulici Jeronýmova. Zima je le-
tos vydařená a rádi bychom věděli, proč musí
nás, obyvatele domu v Jeronýmově ulici, dove-
zení těžkého nákupu, imobilního spoluobčana,
malých děti v autosedačkách atd. stát zaparko-
vaní u domu ještě o 500 Kč navíc? 

obyvatelé ulice Jeronýmova

Město rozhodně nechce na svých občanech vy-
dělávat tím, že by udělovalo nesmyslné a ne-

spravedlivé pokuty. Jak sami říkáte, zima byla
letos skutečně bohatá na sníh. Ten je třeba uklí-
zet, a aby ho bylo možné odvézt, musí se i do
úzkých ulic dostat technika. A ta se tam nedo-
stane, pokud vedle hromad sněhu budou ulici
ještě zužovat zaparkovaná auta. 

Ve svém příspěvku se taktéž zmiňujete, že
v domech bydlí povětšinou starší a staří lidé ne-
bo naopak mladé rodiny s malými dětmi. A prá-
vě to jsou většinou ti, k nimž přijíždí záchran-
ka. A dostáváme se opět ke stejnému problému
– jak se k pacientovi zdravotníci dostanou,
pokud mu úzkou ulici zablokují zaparkovaná
auta? A to už nehovořím o hasičích, popelářích
apod. Jistě strážníci nebudou pokutovat, pokud
s autem zajedete ke vchodu, necháte vystoupit
méně pohyblivého člověka, vyložíte nákup ne-
bo vynesete dítě, ale pak musíte prostě v zimě
zaparkovat na jiném místě.

Zmiňujete však, že na sídlišti Šumava je par-
kování obtížné. To bohužel není pouze bolest
vašeho sídliště, ale všech sídlišť, která vznikala
ve 2. polovině minulého století, kdy potřeba
parkování nebyla tak velká, jelikož většina ro-
din automobil ještě nevlastnila. Dnes má auta
každá rodina, někdy i dvě, nemluvě o tom, že se
v některých případech k rodinným autům při-
dávají ještě ta firemní. A protože si město tento
problém uvědomuje, pracuje na revitalizaci
sídliště Šumava. O svých plánech také s vámi,
občany sídliště, mluvilo při třech veřejných

projednáváních, aby projekt byl tzv. ušitý vám
na míru. A mluvit bude i v budoucnu. Z pro-
jednávání vzešel jednoznačný požadavek – ne-
rozšiřovat zeleň, ale najít co největší počet par-
kovacích míst. Projekt revitalizace sídliště
Šumava je rozdělený na osm etap: Jeronýmova,
Spojovací – Březová, Skelná, Vysoká – Křišťálo-
vá, Vysoká – Spojovací, Vysoká – Mánesova,
Pasecká a Jitřní. Opravy se týkají komunikací,
chodníků, hřišť, veřejného osvětlení, zeleně,
parkovacích a kontejnerových stání.

Konkrétně v ulici Jeronýmova projektant roz-
šířil silnici a zachoval podélná parkování, prů-
jezd ulicí kvůli bezpečnosti stanovil jako jedno-
směrný. Jízdu automobilů v obytné zóně zbrzdil
dlážděnými prahy, upravil způsob parkování
na celistvé parkovací ploše včetně vjezdu do ní.
Navrhl nové chodníky, zmírnil sklon přístupu
k jednomu z domů vložením několika schůdků,
ale zároveň dbal na to, aby ke každému domu
vedl přístup bezbariérový. Zrušením nevhod-
ných trávníkových ploch získal další parkovací
místa. Celkem se mu podařilo v ulici najít zhru-
ba 16 nových parkovacích stání. V projektu by-
lo u ulice Jeronýmova plánované veřejné oh-
niště. To si však místní nepřejí, naopak projevi-
li zájem o instalaci několika posilovacích strojů
pro seniory. Obnovou projde velké hřiště, další
menší s pískovištěm a několika herními prvky
pro malé děti je plánované v ulici Spojovací.

Jakub Chuchlík, náměstek primátora

Foto archiv Liberecký kraj

Foto archiv Nadace SYNER
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HARMONOGRAM SVOZU T¤ÍDùNÉHO ODPADU
pondûlí – papír
úter˘ – plasty
stfieda – sklo (1 x za 14 dní)
ãtvrtek – papír vybraná stanoviště
pátek – plasty vybraná stanoviště

PAPÍR lze odevzdat také na sběrných místech města v ul. Belgická a v ul. Želivského nebo v rámci školních sběrů
TA·KY NA T¤ÍDùNÍ - pohodlné a praktické řešení na separování odpadu v domácnosti, sada barevných tašek je k dostání 

na Informačním středisku magistrátu za zvýhodněnou cenu 40 Kč
Další zajímavé informace o třídění: www.jaktridit.cz, www.samosebou.cz

Informace o odpadech pro občany: www.mestojablonec.cz
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vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm
2 400 Kč

B1
108 x 70 mm

4 800 Kč

C1
108 x 145 mm

9 600 Kč

D1
220 x 145 mm

19 200 Kč

E
220 x 295 mm

38 400 Kč
–––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm
2 900 Kč

B2
108 x 70 mm

5 800 Kč

C2
108 x 145 mm

11 600 Kč

D2
220 x 145 mm

23 200 Kč
–––––

F
108 x 42 mm

2 400 Kč

A B C D E F

–––––

G
220 x 267 mm

39 600 Kč

G

PR
článek –––––

J1
52 x 32 mm
1 260 Kč

–––––

J

––––– –––––
PR článek

108 x 145 mm
10 000 Kč

PR článek
220 x 145 mm

20 000 Kč

PR článek
220 x 295 mm

40 000 Kč
––––– –––––

R
řádkový inzerát

do 5 řádků 

170 Kč

S
řádkový inzerát

do 10 řádků 

330 Kč

K
řádkový inzerát

do 15 řádků 

500 Kč

vnitřní
strana

Kontakt: 
Jana Fričová – Inzerce Jabloneckého měsíčníku
statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: + 420 483 389 185, Mobil: + 420 724 493 033
e-mail: fricova@mestojablonec.cz
www.mestojablonec.cz 

CENÍK INZERCE – JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK 2019

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uvedené ceny jsou bez DPH • V ceně za inzerci je zahrnuto grafické zpracování inzerátu v tiskárně (při dodání zpracovaného inzerátu se sleva
neposkytuje). • Pro jiné typy inzerce, než jsou stanoveny v ceníku, se sjednávají smluvní ceny. Množstevní sleva (5–15 %) může být poskytnuta
pouze při úhradě sjednaného počtu inzerátů najednou a před vydáním prvního inzerátu, na který se sleva vztahuje. • Sleva se počítá z celkové
ceny (bez DPH) na daný počet měsíců.

❥ ZVEME VÁS NA

KREATIVNÍ DEN 
S OPTYSEM

23. 3. 2019 ❥ 9–17 hodin
4. ročník

❥ Workshopy pro malé i velké
❥ Ukázky 

různých výtvarných technik
❥ Možnost nákupu 
za zvýhodněné ceny

Více informací:
prodejna: Dolní náměstí 651/4, JBC

www.optys.cz  

P L E S O V Á
S E Z Ó N A  

2 0 1 9
v Eurocentru Jablonec nad Nisou 

• • • BŘEZEN • • • 

pátek 1. 3., 19 hodin
OKTOBERFEST

MATURITNÍ PLES S4A
GYMNÁZIA 

DR. ANTONA RANDY
moderuje Martin Cihlář, 

hraje H!T!
200/170Kč

sobota 2. 3., 20 hodin
63. TRADIČNÍ 
RYBÁŘSKÝ 

PLES
hraje 

Bohemia 
Universal Band, 

předprodej 
v Optice Zemánek, 

Dolní náměstí 7,
Jablonec nad Nisou

pátek 8. 3., 20 hodin
MATURITNÍ PLES

STŘEDNÍ ODBORNÉ
ŠKOLY ŘEMESEL

A SLUŽEB
na téma 60. a 70. léta

hraje Domestic, 
moderuje Ondra Urban, 

vstupenky na 
domi.kellerova@gmail.com 

• • • DUBEN • • • 

sobota 6. 4., 20 hodin
13. LYŽAŘSKÝ BÁL

vladokopal@centrum.cz

sobota 13. 4., 20 hodin
SLAVNOSTI SV. PATRIKA 

2019 
www.ejbc.cz
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SK¤ÍNù LIBEREC 
– vá‰ interiér na míru

VESTAVùNÉ SK¤ÍNù pfiímo od v˘robce,
více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ, 

slevy aÏ 35 %, 
KUCHY≈SKÉ LINKY vãetnû 

dodávky spotfiebiãÛ, 
3D grafické návrhy ZDARMA. 

Vzorková prodejna v nákupním centru 
Géãko Liberec (GLOBUS)

mobil: 734 723 734, 
prodejna@skrine-liberec.cz

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

DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 550 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva,

dvefie folie od 730 Kã, posuvné, 
shrnovací.

POUZDRA od 4 500 Kã; OKNA, 
dvefie plast – 40 %. 

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA.
Vchodové dfievûné dvefie – 20 %.

V˘prodej nov˘ch dvefií 
+ obloÏek od 500 Kã, 
BAZAR, v˘fiez zárubní.

POSEZENÍ PRO RADOST
káva, víno, toãené pivo atd.

âT PÁ SO 15–20 hodin 
23. 3. 2019 vystoupení 

Miroslava Paleãka
Lístky nutné zakoupit pfiedem.

R¯NOVICKÁ 31, tel 604 404 861
www.dverehybner.cz

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

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

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

Jan Rejsek – PODLAHY, 
RÛÏová 21, Jablonec n. N.

Nabízíme moderní vinylové dílce, 
tradiãní dfievûné podlahy, 

pfiíjemné koberce, mûkãené PVC, 
komfortní korek. 

Koberce pokládáme na podloÏku, 
která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû 

a tepelnû izoluje. Instalujeme ji 
napínáním nebo dvojím lepením.

www.rejsek-podlahy.cz, 
mobil +420 724 119 523

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
certifikované brzdové centrum ATE

SUPER CENY 
antikorozní nástfiik podvozku a dutin 

zn. DINITROL (profi práce)
ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch 

vozidel, spolupráce s poji‰Èovnami
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ 
impregnace kÛÏe, úklid domácností

Tel.: 777 302 666
www.ok-uklid.cz

ABC ¤EMESLA – fiemeslné práce 
pro byt a dÛm

rekonstrukce koupelen, 
panelov˘ch jader a bytÛ, 
opravy, dlaÏby, obklady, 

malování, kanalizace, 
vodoinstalace, topení, 

panelákové byty a chodby, 
stavebnû fiemeslné práce. 

e-mail: abc.remesla@seznam.cz
www.abcremesla.cz

tel.: 724 026 747

STUDIO MARKÉTA
R˘novicka 996/4, Jablonec n. Nisou

tel. 721 276 964, 602 459 613
pracujeme s kosmetikou 

BIOLOGIQUE RECHERCHE Paris
permanentnû odstraníme chloupky,

Ïilky a pigmentové skvrny
formujeme postavu 

„liposukce bez skalpelu“ 
– pollogen, 

lymfatické masáÏe – vacupress

Volná místa v jazykov˘ch 
kurzech EDUCY! 

angliãtina, nûmãina, ‰panûl‰tina, 
IJ, FJ, RJ... 

Imunita a stres – workshop zdraví 
a jídla 8. 3.,

Jarní detoxikace – workshop 22. 3., 
7 Ïivotních dovedností – semináfi 

psychologie 27. 3., 
info@educa-jbc.cz, www.educa-jbc.cz, 

EDUCA – vzdûlávací centrum, 
Ml˘nská 46a

Nabízíme kompletní 
vedení ÚâETNICTVÍ 

ãi DE, mzdové agendy a ve‰ker˘ch 
pfiiznání pro S. R. O., OSVâ, SVJ

vã. el. podání. 
ZamûstnancÛm nabízíme jednorázové 
ZPRACOVÁNÍ DA≈OVÉHO P¤IZNÁNÍ. 

Tel. 736 649 729
e-mail: info@mpucto.wz.cz

REINSTAL – PAÎOUT: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

komplet stínící technika, opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: 

PVC, malby, madla zábradlí
tel.: 604 980 398, e-mail: 

info@reinstal.cz, 
www.reinstal.cz

DÁRKOVÉ POUKAZY
na masáÏe, celostní terapie tûla a du‰e.

Novû léãebná holistická 
viscerální masáÏ,

napravuje funkce orgánÛ pÛsobením 
na membrány, terapie jizev.

Odblokování emocí, strachÛ, 
NLP, RU·.

ACCESS, BARS.
Bylinná poradna.

Ráli‰ová Pavlína, 722 937 996

âMSS – STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
s roãním zhodnocením aÏ 3,4 %

Vytvofiíte si základ pro úvûr 
na vlastní bydlení aÏ 900 000 Kã 

bez zaji‰tûní nemovitosti.
724 242 048, 

iva.zitkova@cmss-oz.cz

SATELITNÍ DOTACE! 
Na montáÏ nového satelitu 

jen za 300 Kã nebo naladûní karty 
se 100 programy. 

778 527 899, 
www.satelitnidotace.cz

KOUPÍME KOVOOBRÁBùCÍ STROJE.
Soustruh, frézku, vrtaãku i jiné 

pouÏité stroje na kov.
Tel.: 604 549 515

POJëTE HRÁT GOLF
se zku‰enou hráãkou a trenérkou.

Celoroãní lekce a kurzy golfu pro dûti
a dospûlé, zaãáteãníky i pokroãilé

ZA SUPER CENY.
koroner@seznam.cz

tel. 603 322 190, 603 458 853

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

•
e-mail: fricova@mestojablonec.cz 

Tel.: + 420 483 389 185, mobil: + 420 724 493 033 
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

www.mestojablonec.cz

TANEâNÍ ·KOLA
Josef Svoboda

Eurocentrum Jablonec n. N.

TANEâNÍ
KURZY

PRO MLÁDEÎ I DOSPùLÉ
podzim 2019

tel. 603 512 887
e-mail: info@tanecnisvoboda.cz

www.facebook.com/tanecnisvoboda.cz
kapela: www.facebook.com/tancmajstr

www.tanecnisvoboda.cz

SVAZ 
TùLESNù POSTIÎEN¯CH 

V âR, z. s.,

místní organizace ã. 3,
uskuteãní ve dnech 13.–25. 5. 2019 

REKONDIâNÍ 
OZDRAVN¯ POBYT 

v termálním areálu 
Podhajská v SR.

Zúãastnit se mohou zájemci 
nejen z fiad ãlenÛ STP.

BliÏ‰í informace na telefonu
737 284 812 nebo 483 313 548.
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PIVNICE

HANGAR
Kostelní ulice
JABLONEC NAD NISOU

Otevfieno út–so od 15.00 hodin
Na ãepu v‰echna na‰e piva
Prodej piva REZEK v PET lahvích

www.pivovarrezek.cz 
fb: Pivovar Rezek 
tel.: 602 439 889

PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ MECHANIZACE

MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY 
A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ 
KÁCENÍ STROMŮ 
A PRÁCI S MOTOROVOU 
PILOU17 

let na trhu17 
let na trhu

PILA SERVIS Jablonec n. N.
ul. Vysoká (naproti železářství AMAT)

Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N. (u Alberta), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 891, mobil: 606 608 997, prodej@fics.cz
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Autocentrum FICS
nabízí k okamžitému odběru 
širokou nabídku nových automobilů Suzuki. 
Neváhejte a vstupte do světa SUZUKI ještě dnes.

KONZULTAâNÍ

A PORADENSKÁ âINNOST

• iridologie
• regresivní terapie

• psychoterapeutika,
odstraÀování psychick˘ch 

a fyzick˘ch blokÛ

Tel. 602 666 474

www.cestakezdravi.eu

®


