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Jaro v Jablonci 
Vážení Jablonečané,
probouzející se jaro má svoje kouzlo v přírodě,

ale horší to bývá v ulicích města. Dřív než první
barevné květy se v trávě objevují zbytky rachejtlí
ze silvestrovské noci a psí hromádky všech veli-
kostí. Chodníky, které se konečně zbavily sněhu,
jsou o něco děravější než na podzim a na majitele
nemovitostí čeká také mnoho nemilých překvapení
v podobě poničené střechy, mokrých zdí a kdoví
čeho ještě. 

Sníh dal všem pořádně zabrat. Jen jeho úklid
a odvoz v průběhu zimy vyšel v Jablonci zatím na
15 milionů korun. Nyní probíhá úklid jarní a po-
stupně se opravují nejvíce postižená místa. Na ob-
novu chodníků a silnic je z městského rozpočtu
v letošním roce vyčleněno 17 milionů korun. Vy-
lepšení by se měly dočkat ulice Želivského, Pod-
horská, Široká. Na jaře se rozběhnou také další
plánované stavby a rekonstrukce, například obnova
fary u kostela svaté Anny, rekonstrukce mostu
v Kamenné ulici, výstavba sportovních a dětských
hřišť v ulici Nová Pasířská. 

I když peněz v této době není nazbyt, chceme,
aby naše město bylo příjemným místem k životu.
K tomu mohou pomoci i zdánlivé maličkosti, hlavně
větší ohleduplnost k prostředí, v němž žijeme. Pro-
to v letošním roce vysadíme nové stromy v parku

Generála Mrázka, nebo v parku mezi ulicemi Má-
chova a Opletalova, v zahradách mateřských škol
v ulicích Sluneční, Máchova a Tichá. Počítáme také
s obnovou dětských hřišť v oblasti ulice Jizerská
a 28. října. U panelové zástavby na Žižkově Vrchu
budeme s pomocí peněz Evropské unie investovat
do starého lesoparku.

V úvodu jsem zmínil, že jaro bývá mnohem pří-
jemnější v přírodě než ve městě. Ale letos v dubnu
je hned několik dobrých příležitostí, proč se do jab-
loneckých ulic vypravit. Inspiraci najdete právě na
stránkách tohoto měsíčníku. Za všechny akce, které
organizátoři chystají, bych zmínil alespoň Veliko-
noční trhy. Ve stylových stáncích na Mírovém ná-
městí budou k dostání pomlázky, kraslice, jidáši,
velikonoční beránci, řehtačky a další zboží půvo-
dem většinou od drobných řemeslníků z okolí. Na
doprovodném programu se podílí mnoho místních
uměleckých spolků a skupin – lidí, kteří mají svá
zaměstnání a ve volném čase se snaží dělat radost
ostatním. Nenechte si proto jablonecké Velikonoční
trhy ujít. Letos začínají 20. dubna – na Škaredou
středu. Trochu muziky a tance v kombinaci s me-
dovinou nebo pečeným seletem vám určitě jarní
náladu jen vylepší.

Petr Vobořil
místostarosta pro rozvoj
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„Naším cílem je vylepšit stávající model fungování
úřadu, dostat ho na vyšší úroveň,“ vysvětluje tajemník
Marek Řeháček. Stejně jako se všechny podniky a fir-
my přizpůsobují novým požadavkům, ani město neži-
je v izolaci. „Firma, která neinovuje, zahyne. Radnice,
která nechce jít dopředu, to má horší – zahubí život
města,“ dodává.

Přehlednější fungování 
V nové struktuře se od sebe oddělila ve většině pří-

padů správa města a správa, již úřad zajišťuje pro stát.
Tento řez zabránil možným střetům zájmů, dovoluje
také sledovat separovaně náklady na jednotlivé agendy
a hlavně brání tomu, aby město doplácelo na správu
státu z peněz na svůj vlastní život.

Nejvíce se změnila koncepce správy městského ma-
jetku, její struktura je zcela nová. Správa je teď ce-
listvá, rozdělení úseků se řídí pouze druhem spravo-
vaného majetku. Například odděleně se sleduje agen-
da pro byty, nebytové objekty, komunikace, chodníky
nebo zeleň. Uvítá to i veřejnost, která se bude vždy
moci obracet jen na jedno kontaktní pracoviště. Za
jednotlivé části budou zodpovědné konkrétní útvary.
„Stávalo se, že o jeden objekt se starala i tři oddělení
a ve výsledku pak nikdo,“ připustil Miloš Vele, místo-
starosta pro finance a majetek.

V ostatních případech se při reorganizaci přerovna-
ly kompetence útvarů tak, aby řízení bylo logické.
„A také čitelné pro veřejnost, například ekonomika,
správa majetku, humanitní věci nebo rozvoj,“ podotkl
Řeháček. Radnice zůstala podle něj věrná tradici ma-
lého počtu útvarů, a tím také malému počtu vedou-
cích úředníků. Řídila se přitom jednoduchou zásadou
– lépe méně slušně placených vedoucích než hodně
nemotivovaných lidí. 

Se zrušením původních útvarů automaticky zanikla
místa vedoucích úředníků. Kvůli zachování stability
úřadu zastávají současní ředitelé dočasně funkce ve-
doucích některých nových odborů. Noví vedoucí od-
borů a oddělení vzejdou z výběrových řízení, s jejichž
vypisováním už radnice začala tím, že schválila pod-
mínky pro uchazeče.

Zatímco odbor kancelář starosty nově poskytne ser-
vis pro členy městské samosprávy, zázemí pro úřed-
níky a chod úřadu zajistí odbor kancelář tajemníka.
Ten bude mít nově na starosti i úřední budovy. „Můj
osobní cíl je napomoci oživení nádherné jablonecké
radnice a zlepšit prostor pro odbavování veřejnosti.
Kvůli tomu chceme také úplně opustit nevyhovující
prostory v Anenské ulici,“ popisuje Řeháček.

Štíhlejší úřad, konkurenceschopný
zaměstnavatel

Letošní rok je pro Jablonec rokem úspor. Město
musí každou vydanou korunu dlouze otáčet. „Počát-
kem roku jsme byli nuceni plošně snížit platy. To je ale
nesystémové opatření. Abychom mohli zaměstnance
podnítit k lepším výkonům, nevyhneme se propouštění.
Z ušetřených prostředků můžeme lidi opět motivovat,“
vysvětlil starosta Petr Beitl. 

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, velkou část vý-
dajů městského úřadu tvoří náklady na jeho personál.
Každý úředník stojí radnici v průměru asi půl milio-
nu korun ročně. Úřad měl v loňském roce radou
schválených 252 pracovních míst; na základě součas-
ného rozhodnutí radních tento počet během letoška
zásadně klesne – do konce roku jich bude jen 210.
Redukce počítá s odchody zaměstnanců do důchodu
a neobsazováním uvolněných míst. To ale nestačí.
Zhruba 30 dalších zaměstnanců bude nadbytečných
a jejich pracovní poměry postupně do konce roku
skončí. Snížení počtu zaměstnanců by přitom podle
odhadů vedení neměla veřejnost pocítit. 

Do budoucna by mohl počet úředníků jablonecké
radnice klesnout dokonce až pod dvě stovky, a to
i proto, že část sociálních agend přejde na úřad práce.
„Vracíme se tak k počtu zaměstnanců, které měl podle
statistik úřad před 15 lety, a to je, myslím, velmi dob-
ré. Zvláště, když si uvědomíme, že jsme převzali v ro-
ce 2003 velkou část kompetencí zaniklého okresního
úřadu. Další redukce personálu ale bude již taková
hodinářská práce, protože vedle snižování počtu pra-
covníků, chceme také rozšířit a zkvalitnit služby pro
veřejnost. To je pro nás moc důležité,“ připomíná ta-
jemník.

Rozšířené úřední hodiny lidé uvítali
Na pět dní v týdnu a možná jednu sobotu v měsíci

se mají rozšířit úřední hodiny přepážkových praco-
višť správního odboru v Komenského ulici. V tomto
režimu už dlouhou dobu pracuje vnitřní informační
centrum v budově radnice, v brzké budoucnosti se
začne testovat zájem veřejnosti také na správním od-
boru v Komenského ulici. Od ledna si tam mohou li-
dé vyřídit své záležitosti i během polední přestávky
a velice si to pochvalují. Přitom stačilo aby úředníci
přeorganizovali nástup na polední pauzu. „Ukázalo
se, že to bylo dobré řešení. Měsíčně službu využije asi
200 lidí,“ uvedla mluvčí Jana Fričová s tím, že se za-
vedením výhodnějšího modelu se počítá i na dalších
přepážkových místech. (lau) 

Jablonecká radnice se 
modernizuje a zeštíhluje
Zcela novou strukturu má od 1. dubna Městský úřad v Jablonci nad Nisou. Všechna původní
oddělení a útvary zanikly a nahradilo je osm nových odborů. Změny umožňují radnici
efektivněji a pružněji zabezpečovat chod města i úkoly státní správy. Přinesou také lepší
služby občanům a z úřadu učiní opět přitažlivého a spolehlivého zaměstnavatele.
Radnice tím reaguje na společenský vývoj a potřeby.

■ Fakta
Co změnám předcházelo?
Všechny změny struktury, které

radnice nyní zavádí, vycházejí
z nové koncepce organizace, per-
sonálu a kompetencí jednotlivých
útvarů, respektive z personálního
miniauditu. Úřad jím prošel v led-
nu a provedl ho vlastními silami.
Bylo to podstatně rychlejší a lev-
nější, než kdyby jím pověřil profe-
sionální firmu a čerpal evropskou
dotaci, jak původně plánoval.

„Tím, že jsme zásadně zkrátili
čas, máme šanci vše řešit již nyní
a začít šetřit podstatně rychleji. Jak
budeme pracovníkům přidávat
práci, budeme od druhé poloviny
roku znovu schopni je i finančně
motivovat,“ vysvětluje tajemník
úřadu Marek Řeháček. 

Co bude následovat?
Ruku v ruce s modernější kon-

cepcí se začnou přemísťovat pra-
coviště. Jejich redislokace se usku-
teční v letních měsících, kdy se na
úřad neobrací tolik klientů. Do za-
čátku roku 2012 chce úřad zcela
opustit úřední budovu v Anenské
ulici.

Cílem přesunů je sestěhovat
jednotlivá pracoviště do logických
celků, aby veřejnost nemusela pu-
tovat a bloudit mezi budovami či
jednotlivými patry. Vylepšit by se
přitom mělo i odbavování lidí
v přízemí radnice, a to rozšířením
míst pro rychlý servis, například
podatelny, ověřování podpisů a lis-
tin, případně pokladny, aby si lidé
většinu svých záležitosti mohli
odbavit hned u vstupu do budovy.

Co změny přinesou?
• zpřehlednění útvarů
• úřad jen ve dvou budovách

(radnice a Komenského)
• finanční úspory
• motivaci zaměstnanců
• méně úředníků

Budova v Komenského ulici
– státní agendy pro Jablonec a okol-
ní obce

Budova radnice
– Mírové náměstí – městské zále-
žitosti a výstavba (stavební úřad,
dopravní úřad, životní prostředí
atd.).

Informace o nové struktuře,
názvech a umístění pracovišť na-
jdete na www.mestojablonec.cz
a na informačních tabulích
v budovách úřadu.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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V Jablonci se stalo tradicí, že nové plány
město probírá na veřejných setkáních s ob-
čany. Ze stejného důvodu se sešli před ne-
dávnem jeho představitelé s místními lidmi
v jablonecké sokolovně. Proč právě tam?
Sousedí totiž s Tyršovým parkem, a ten se
stal tématem jejich diskuze. Jablonec zařadí
záměr přeměny Tyršova parku do výzvy
Nadace Proměny, která podporuje obnovu
veřejné zeleně. 

O jedinečné příležitosti parku na proměnu
jsme informovali v minulém čísle měsíčníku
(Tyršův park – šance na proměnu?, str. 3). Před-
seda Spolku přátel města Jablonce a městský
zastupitel Lukáš Pleticha vyzval veřejnost, aby
se zapojila do přípravy proměny. Jeho prosbu
poslechly asi čtyři desítky Jablonečanů všech
věkových kategorií a dokonce hned přinesly
i několik zajímavých nápadů. 

Všichni bez výjimky chtějí park zachovat
a oživit. Většina z přítomných volala po jeho
prosvětlení a omlazení dřevin a napřímení ces-
tiček, aby je bylo možné v zimě lépe udržovat.
Lidé si také přejí návrat k přírodnímu rázu

parku včetně jezírka. Jsou pro radikální změnu
toalet nebo jejich přemístění k otočce tramvaje. 

Mnozí zavzpomínali také na tradiční prome-
nádní koncerty v neděli dopoledne. I po této
formě zábavy by byla poptávka a objevil se i ná-
vrh přeměnit dosloužilou kašnu se zbytky břid-

licového obkladu na vyvýšené podium a záze-
mí pro účinkující umístit do objektu správce
parku. 

Všechny náměty z besedy jsou na webové
stránce www.mestojablonec.cz v sekci místní

Agenda 21, a to včetně bodového ohodnocení.
Tyto výsledky se staly také součástí záměru
projektu, který bude do konce dubna odeslán
Nadaci Proměny. Pak musí Jablonec čekat do li-
stopadu na rozhodnutí její správní rady. Pokud
by nadace Tyršův park vybrala, mohl by se
v příštím roce uskutečnit místní průzkum a ar-
chitektonická soutěž, v dalších dvou letech ob-
nova a v roce 2015 by se zelená oáza otevřela
veřejnosti. 

Jen v Libereckém kraji pomohla nadace v mi-
nulých letech k oživení dvou parků v Kame-
nickém Šenově. Další obnovila v Litoměřicích.

(fr)

Tyršův park je třetím nejstarším jablonec-
kým parkem:
• 1. Annenské nám. 1879–1882
• 2. park v Máchově ul. 1880–1903
• 3. Tyršův park 1884–1893 (park vznikl záslu-

hou Jabloneckého okrašlovacího spolku,
Anpflanzungs- und Verschönerungsverein) 

Další podrobnosti o Nadaci Proměny na
www.nadace-proměny.cz.

Tyršův park je třeba zachovat a vrátit
mu jednoduchou podobu

Sedm setkání s občany 
– příležitost říct svůj názor

Tradiční cyklus setkání se zástupci města se
letos rozběhne 5. dubna. Starosta Petr Beitl
a místostarostové Petr Tulpa, Petr Vobořil a Mi-
loš Vele vyrazí za lidmi celkem sedmkrát.
Setkání se uskuteční vždy v úterý od 17.00 ho-
din a trvat budou přibližně jednu hodinu.

Reprezentanti města čekají při besedách také
otázky pro odborníky z městského úřadu, pro
okrskáře z řad městské i státní policie nebo pro
zástupce technických služeb. Občané dostanou
jedinečnou příležitost se zeptat na projekty,
které město chystá, na úsporná opatření úřadu,
na směr, kterým se Jablonec bude ubírat tento
rok i v nejbližší budoucnosti. Mohou také před-
nést své podněty na zlepšení, nebo vyslovit to,
s čím jsou spokojeni. 

Přehled setkání – začátek vždy v 17.00 hodin

• 5. dubna, školní jídelna ZŠ Mšeno
• 12. dubna, školní jídelna ZŠ Rýnovice
• 19. dubna, školní jídelna Žižkův Vrch
• 3. května, školní jídelna ZŠ Šumava
• 10. května, sál Kulturního domu v Kokoníně
• 17. května, hasičská zbrojnice v Proseči
• 24. května, malý sál Eurocentra

(fr)

Jablonecká škola získala 
dotaci na poradenství pro 
handicapované děti

Třiapůlmilionová dotace z evropských fondů
umožnila jablonecké Základní škole v Libe-
recké ulici 31 rozšířit poradenské a terapeutic-
ké služby pro rodiny s handicapovanými dětmi.
Měsíčník o tom informoval zástupce ředitele
školy Michal Bursa. Škola, jejíž součástí je spe-
ciální pedagogické centrum, se stala jedním ze
17 partnerů projektu Poradenství v Libereckém
kraji financovaného z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Projekt si klade za cíl zlepšit nabídku a pora-
denské služby na území celého Libereckého
kraje. Zaměřen je na komplexní rozvoj psycho-
logických, speciálně-pedagogických a asistenč-
ních služeb a vytvoření sítě poskytovatelů pora-
denských služeb. 

Jeho součástí jsou vzájemně propojené akti-
vity, vytvoření vazeb na další instituce a výmě-
na zkušeností mezi poradenskými pracovníky
ve školství. Projekt pamatuje také na další
vzdělávání pracovníků škol a školských zaří-
zení.

Jablonecká základní škola si rozložila nové
aktivity až do konce března 2013. V projektu
aktuálně pracuje 11 lidí – speciálních pedago-
gů, psychoterapeutů a fyzioterapeutů. Dotace
jim umožnila rozšířit poradenství, terapeutické
a diagnostické služby. „Nabídka není omezená
jen na žáky školy, ale slouží široké veřejnosti,“
dodal Bursa. 

Škola v Liberecké ulici 31 slouží mentálně
a kombinovaně postiženým žákům. Navštěvuje
ji 185 dětí. Vzdělávání je pro ně zajištěno
v praktické a ve speciální škole, chodí do ní ta-
ké téměř 30 předškoláků ze sociokulturně zne-
výhodněného prostředí.

(red)

Zeptali jste se nás
Rád bych se zeptal, jestli je centrum města

stále ještě pěší zónou? Běžně tam vjíždějí auta.
Jakým způsobem je regulován a kontrolo-
ván jejich vjezd? Petr Weishaupt 

Dodržování režimu v pěší zóně kontrolují
hlídky městské policie. Vzhledem k rostoucímu
počtu neoprávněných vjezdů a parkování v pě-
ší zóně bude městská policie provádět kontroly
častěji a přísněji. Během jednoho březnového
dopoledne rozdala 14 blokových pokut. Nej-
častějšími prohřešky bylo nesprávné parkování
a neoprávněné vjezdy. Všichni řidiči se budou
zodpovídat z porušení pravidel na přestupko-
vém oddělení radnice. Jana Fričová

mluvčí

Chtěla bych se zeptat, zda město plánuje
opravu ulice Rybářská. Rok od roku je to tu
horší. Veronika Šindelářová 

Na rekonstrukci ulice Rybářská máme čtyři
roky připravenu projektovou dokumentaci
včetně stavebního povolení. Akce je zařazena
do plánu „B“, bohužel finanční prostředky na
její realizaci, ani dílčí, zatím nebyly a nejsou
ani na letošní rok. Zuzana Bencová

vedoucí oddělení přípravy projektů

Za dva roky mi bude 70. Už teď mi je han-
ba, že budu jezdit MHD zadarmo. Nejsme
tak bohatí, abychom si to mohli dovolit. 

Důchodkyně Vítová

Paní Vítová, zatímco Vy by jste za cestování
MHD ráda dál platila, většina ostatních seniorů
se na cestování zdarma těší. Rozhodnutí zastu-
pitelů uvítal třeba předseda Svazu důchodců
Vladimír Hušek. Osobně se v této záležitosti
angažoval dlouhá léta. Zavedení bezplatného
cestování patřilo také k předvolebním priori-
tám většiny politických subjektů v Jablonci.

Petra Laurin
redakce Jabloneckého měsíčníku

Děkujeme za vaše dotazy.
Foto archiv ZŠ Liberecká
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Loutky, košíky a hlavně tradiční veliko-
noční zboží budou nabízet domácí řemesl-
níci při jabloneckých Velikonočních trzích.
Uskuteční se od 20. do 22. dubna v prostoru
pěší zóny a své stánky rozprostře od Mí-
rového náměstí po Náměstí Dr. Farského přes
80 stánkařů z celého Česka.

Trhy nabídnou v hlavním stanu na Mírovém
náměstí i bohatý kulturní program, představí se
v něm mimo domácích pěvců a tanečníků
Lužickosrbské soubory z partnerského města
Budyšína. Mateřské centrum Jablíčko tam otev-
ře, pokud bude hezky, velikonoční výtvarnou
dílnu, v níž budou děti s pomocí rodičů vyrábět
jarní velikonoční dekorace. Pod stanem budou
i místa k posezení, odpočinku a občerstvení. 

Velikonoční trhy jsou jednou z hlavních akcí
Projektu Jablonec 2011. Město přispělo na je-
jich pořádání částkou přes 200 000 korun.
Vstup je zdarma.

Program na Mírovém náměstí 

Škaredá středa 20. dubna

10.00 hodin ZDOBENÍ MÁJEK 
děti z jabloneckých MŠ 
VÍTÁME JARO 
– pásma písní a říkadel dětí z pě-
veckých sborů z jabloneckých ma-
teřských a základních škol

10.00 hodin DPS SKŘIVÁNEK – MŠ MŠE-
ŇÁČEK JOSEFA HORY

10.15 hodin SPECIÁLNÍ MŠ 
10.30 hodin DPS POD PEŘINKOU – MŠ

POD PEŘINKOU 
10.45 hodin DPS SLUNÍČKO – MŠ MOTÝLEK 
11.00 hodin DPS PASTELKY – MŠ PASTELKA 
11.15 hodin DPS NOTIČKA – MŠ ŽLUTÁ

ŠKOLKA
11.30 hodin MŠ PAMPELIŠKA 
11.45 hodin DPS FIALENKY – KATOLICKÁ ZŠ
12.00 hodin MATEŘSKÉ CENTRUM JAB-

LÍČKO 

12.15 hodin X-TREAM (taneční klub)
12.30 hodin POUPATA (taneční skupina) 
13.15 hodin LUŽICKOSRBSKÝ PĚVECKÝ

SBOR PŘI ZUŠ V BUDYŠÍNĚ
13.30 hodin LUŽICKOSRBSKÝ TANEČNÍ

SOUBOR PŘI ZUŠ V BUDYŠÍNĚ
13.45 hodin DPS ROLNIČKA PŘI ZŠ LIBE-

RECKÁ 
14.00 hodin X-TREAM 
14.20 hodin NAUTICA (folkový kvartet při

ZUŠ Jablonec nad Nisou)
15.15 hodin O ZTRACENÝCH MAMINKÁCH

loutková pohádka divadla 
VESELÉ LOUTKY z Jablonce nad
Nisou

16.00 hodin OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
Velikonoční trhy zahájí jablonec-
ký starosta Petr Beitl

16.05 hodin NISANKA A MALÁ NISANKA

Zelený čtvrtek 21. dubna 

10.00 hodin VELIKONOČNÍ POHÁDKA
pohádku na motivy lidových zvyků
a obyčejů předvede DIVADÝLKO
MRAK z Havlíčkova Brodu

11.15 hodin KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA
lidové písně z Chodska, Prácheň-
ska, Pošumaví, jižních a severních
Čech v podání malé selské muziky
z Mostu

12.30 hodin MUZIKA FOLKLORNÍHO SOU-
BORU KVÍTEK
lidové písně v podání kapely
z Hradce Králové

14.00 hodin PIRÁTSKÁ POHÁDKA …aneb
o přátelství a plavbě za pokladem
s loutkovou pohádkou vystoupí
DIVADÝLKO MRAK z Havlíčkova
Brodu

15.30 hodin GOBLIN
dívčí kapela z Teplic hrající tradič-
ní hudbu keltských oblastí

IRSKÉ SESTRY
irský tanec v podání jabloneckého
tanečního souboru

Velký pátek 22. dubna 

10.00 hodin KVAK A ŽBLUŇK JSOU KAMA-
RÁDI 
úsměvné příběhy v loutkové po-
hádce představí DIVADLO PRO
MALÝ z Prahy

11.30 hodin FIAKR
staropražské a české lidové písně
v podání spolku emeritních uměl-
ců pražských

14.00 hodin BRAN
špička keltské hudby Bretaně
v nové sestavě

15.15 hodin DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTRO-
ZRAKÝ
loutková pohádka pražského DI-
VADLA PRO MALÝ

16.15 hodin FIAKR
staropražské a české lidové písně
v podání spolku emeritních uměl-
ců pražských

Další info na www.slavnosti.mestojablonec.cz

Velikonoční trhy zpestří 80 stánkařů

Liberec chystá nový
územní plán
V Liberci se začal projednávat koncept nového
územního plánu – nejdůležitějšího dokumentu
pro stanovení dalšího rozvoje území, urbanis-
tické koncepce, ochrany jeho hodnot, uspořá-
dání krajiny či veřejné infrastruktury. Pro lidi
z Jablonecka je to zajímavé hlavně proto, že obě
města – Liberec a Jablonec – se k sobě v posled-
ních letech díky nové výstavbě těsně přiblížila.
Pokud někdo z Jablonečanů vlastní pozemky
v Liberci nebo v sousedství hranice města, měl
by se o projednávání územního plánu aktivně
zajímat. Liberecký magistrát k němu připravil
sérii veřejných besed. Jejich přehled a další infor-
mace jsou na novyup.liberec.cz. Připomínky
a námitky k plánu je možné podat do 26. května,
to je do 15 dní od začátku veřejného projednání.

(red)

Zapisování dětí do pasů 
skončí
Možnost zapsat dítě do deseti let do cestovního
dokladu rodičů nebo jiného zákonného zástup-
ce 30. června končí. Od 1. července bude mož-
né žádat pouze o vydání samostatného dokladu
pro dítě, a to je časově mnohem náročnější.

Vystavení pasu trvá zhruba měsíc a kromě rod-
ného listu se dokládá i osvědčení o státním ob-
čanství ČR. Zápis do pasu rodičů je oproti tomu
jednoduchý, provádí se na počkání po předlo-
žení rodného listu dítěte. Vzhledem k tomu, že
změna zákona připadá na dobu dovolených,
měli by si rodiče, kteří o zápis mají zájem, po-
spíšit. Zápisy dětí budou platit do 26. 6. 2012.

Vladislava Kakrdová
vedoucí oddělení správních agend

e-mail: kakrdova@mestojablonec.cz

Drak podporuje rodiny 
v tísni
Občanské sdružení D.R.A.K. se sídlem v Liberci
pomáhá pět let rodinám se zdravotně postiže-
nými dětmi. Od roku 2009 rozšířilo služby so-
ciální prevence po celém Libereckém kraji.
Služby jsou poskytovány rodinám s dětmi do
26 let, které se dostaly do krize, tuto situaci
chtějí řešit, ale nedokáží to vlastními silami. 
„Od zahájení projektu nás kontaktovalo již přes
100 rodin. Nejčastěji řešíme zadlužení, nevyho-
vující bydlení či pomoc při hledání zaměstnání
pro rodiče. Častá je též pomoc rodinám s posti-
ženými dětmi při vybavení kompenzačními po-
můckami a jejich financování,“ sdělila koordi-

nátorka služby Jindřiška Máchová. Sociální
pracovnice sdružení pracuje s rodinami přímo
v jejich domácím prostředí. Veškeré služby jsou
rodinám poskytovány bezplatně. 
Rodiče mohou požádat o pomoc a podporu na
této adrese:
Kancelář pro Jablonecko
Bc. Zuzana Stehlíková
U Zeleného stromu 1, Jablonec nad Nisou 466 01
e-mail: drakjablonec@seznam.cz 
tel. 602 700 564

Jizerské noviny čekají 
na poslední tipy
Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajíma-
vou nabídku pro turisty? Přejete si, aby se o va-
ší akci, zajímavosti či turistické novince dozvě-
dělo co nejvíce lidí? Dejte o ní vědět v letním
vydání Jizerských novin. Vaše tipy pro letní se-
zonu 2011, respektive na akce, které připravu-
jete od května do listopadu 2011, zasílejte na
adresu info@jizerky.cz, a to nejpozději do
7. dubna 2011. Těšíme se na spolupráci a přís-
pěvky. JIZERSKÉ HORY – turistický region
Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tan-
valdsko

Renata Van Vleet
Turistický region Jizerské hory

■ Užitečné tipy

Foto Aleš Majer
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■ Naši jubilanti
v dubnu
97 let
Heroldová Margarethe

96 let
Šupová Marie, Trčková Antonie

95 let
Kučerová Květa

94 let
Hulcká Božena, Rychecká Emilie

91 let
Kociánová Emilie, Nejedlá Marie,
Řezáč Jaroslav, Škrdlová Jarmila,
Tušlová Vlasta

90 let
Podval Otokar, Skalníková Růžena,
Šebístková Vlasta, Vacátko
Miroslav

85 let
Čížek V., Fól V., Hozáková S.,
Motyčka J., Součková J., Šolcová A.

80 let
Alinčová M., Bendová J., Blažek J.,
Dufková , Franc J., Gabrielová J.,
Gaubicová E., Hypša L., Kasík J.,
Kodytek J., Kornelová M., Lejsková R.,
Mastníková J., Nejedlová L.,
Průcha J., Rejnartová B.,
Šámalová H., Šimičková J.,
Štekrová A., Štofirová M., Titěra F.,
Vránová M., Zadražil J., Zimová V.

75 let
Hubáček O., Koštejnová J.,
Kozanová I., Krausová Z.,
Machurová J., Makovička S.,
Markalousová J., Nováková V.,
Sedláčková D., Svatošová A.,
Šári J., Špringl Z., Šrajbrová L.,
Švitorková M., Verychová M.,
Zikmund V., Žáková R.

70 let
Berná V., Dědková J., Frumarová Z.,
Hájek A., Hančová O., Havránek M.,
Hille F., Hlades J., Hojsák V.,
Holubec Z., Jungmannová E.,
Kmínková M., Koudelová D.,
Kovářová L., Kulhavá A.,
Kurpitová V., Marková L.,
Nowotná R., Pavlata V., Pavlíková H.,
Pelcová E., Petrláková V., Posltová A.,
Rousková I., Sedláček J.,
Soukupová V., Stránská J.,
Šťastná I., Valhová S., Vrabcová M.,
Weissová D.

Redakce měsíčníku přeje všem
jubilantům hodně zdraví
a radosti.

Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, napište
nám na mesicnik@mestojablonec.cz
nebo volejte 483 357 292,
H. Roudná., a to vždy do 10. dne
předchozího měsíce.

■ Výročí sňatku
Diamantovou svatbu oslaví
28. dubna manželé 
Zdeňka a Jaromír Čubovi. 

Zlatou svatbu oslaví 1. dubna
manželé Jiřina a Karel Wernerovi. 

Jablonecký měsíčník se připojuje
k blahopřání a do dalších let
přeje pevné zdraví, radost,
hodně vzájemné úcty a tolerance.

Zlaté medaile 
pro dárce krve
Zlatou medaili za 40 bezpříspěv-
kových odběrů krve nebo plazmy
a drobné dárky z jablonecké chrá-
něné dílny převzali v březnu An-
tonín Brož, Petr Dupač, Jaroslav
Hoffmann, Richard Kraus, Michal
Křelina, Miloslav Kykal, Tomáš
Mařan, Radek Novotný, Jan On-
drouch, Jan Ondřej, Jiřina Posl-
tová, Marcel Rada, Anežka Rutová,
Tomáš Sýkora, Šárka Šefrová, Jan
Voháňka a Lukáš Žemba.
Ocenění dárci jsou z celého ně-
kdejšího okresu Jablonec nad Ni-
sou. Na odběry chodí na transfúz-
ní oddělení Krajské nemocnice
v Liberci, ale jejich krev používá
i jablonecká nemocnice.

Červený kříž zve na
kurzy první pomoci 
Oblastní spolek Českého červené-
ho kříže Jablonec nad Nisou zve
na základní kurz první pomoci.
První se uskuteční 12. dubna od
14.00 do 18.00 hodin, druhý 21. dub-
na od 8.00 do 12.00 hodin. Více na:
www.cck-jablonec.cz, 720 318 556,
fiedlerova@cck-jablonec.cz

Pojeďte do Polska
Svaz tělesně postižených (STP) po-
jede 7. dubna na výlet do Polska.
Má ještě volná místa a přihlášky
přijímá na telefonu 483 319 726.

Senioři mají další 
klub
Kolem 35 aktivních penzistů se
schází v Klubu jabloneckých senio-
rů, který vznikl před nedávnem
v centru města pod Centrem so-
ciálních služeb (CSS). Setkávají se ve
Spolkovém domě a věnují se hlav-
ně vzdělávání. Měsíčníku to řekla
vedoucí klubu Eva Borchertová.

„Nemáme stálou členskou zá-
kladnu, jsme otevřeni všem senio-
rům a nevybíráme žádné příspěv-
ky,“ dodala. Cílem klubu je zpestřit
starším lidem život, zvýšit jejich
počítačovou gramotnost a umožnit
jim, aby si vytvořili vlastní sociální
síť, která jim přinese dobrý pocit
a zajistí soběstačnost.

Město Jablonec nad Nisou ve
spolupráci s Centrem sociálních
služeb Jablonec nad Nisou podpo-
ruje a financuje pět klubů důchodců
rozmístěných v Domech s pečova-
telskou službou. Klub jablonec-
kých seniorů tuto finanční podporu
nemá, může ale bezplatně využí-
vat prostory Spolkového domu.
„Líbí se nám jeho aktivity a moc
mu fandíme,“ dodal místostarosta
Petr Tulpa, který učí členy klubu
pracovat s počítačem. 

Program na duben:
13. a 27. dubna 14.00 až 15.30 ho-
din – Základy práce na PC
18. dubna 14.00 hodin – Zdobení
květináčů ubrouskovou technikou
Více o akcích klubu seniorů najde-
te na webových stránkách CSS
a na www.jabloneckarodina.cz.

Důchodci aktivní
každou středu
Svaz důchodců se schází každou
středu ve 14.00 hodin ve Spol-
kovém domě ve Floriánově ulici.
Na společný výlet vyrazí senioři
14. dubna, ve středu 20. dubna us-
pořádají velikonoční zábavu a 27.
dubna nabídnou svým členům
pravidelné měření krevního tlaku.

IC se zavře kvůli 
inventuře 
Jablonecké turistické informační
centrum sídlící v přízemí radnice
zůstane v pondělí 4. dubna kvůli
inventuře zavřené. 

Vítání dětí 
sobota 19. 2. 2011
Bambušková Tamara, Bízek Domi-
nik, Bursa Matěj, Cipra Filip, Cyp-
rián Filip, Dusil Filip, Fielko Hana,
Hrabálek Jakub, Hrách Jakub, Ji-
rušková Alžběta, Kraus Tomáš,
Kubec Petr, Miko Dan Mario, No-
váková Nikola, Pecinová Veronika,
Pleštil Daniel a Denis, Pobříslová
Anežka, Pokorný Jan, Prášková Ve-
ronika, Ráček David, Říha Jakub,
Skokanová Eliška a Marie, Šedivá
Nella, Šenkýřová Eliška, Škodová
Klára, Šrejmová Veronika, Švácho-
vá Tereza, Třísková Zuzana, Ulri-
chová Adéla, Urban Patrik, Valeš
Šimon, Vaňková Eliška, Veverková
Adéla, Volková Sophia. (hr)

Soutěž o rozkvetlé zahrady 
a balkóny startuje 
Jablonečané mohou i v letošním roce přihlásit do soutě-
že Kvetoucí Jablonec zahrady, předzahrádky, truhlíky na
oknech nebo balkony, a to nejen své vlastní, ale i okolní,
které jim přinášejí radost. Pěstitelé květin se utkají ve
dvou kategoriích. První tvoří okna a balkony, druhou za-
hrádky a předzahrádky. Kvetoucí místa musí být veřejně
přístupná a viditelná, aby zkrášlovala město. Stačí je vy-
fotit nebo na ně upozornit. Porota je bude každý měsíc
obcházet a hodnotit. Uzávěrka soutěže je 15. září. Pak
komise vybere z každé kategorie tři nejlepší zahradníky
a při Podzimních slavnostech je ocení. Pořadatelé dopo-
ručují do přihlášky uvést, o jaký typ záhonku jde, jestli je
jarní, letní nebo něčím jiným zvláštní. Přihlášky lze zasí-
lat na e-mail kvetoucijbc@seznam.cz nebo poštou na adresu Městský úřad Jablonec nad Nisou,
oddělení životního prostředí, Mírové nám. 19. Podrobné informace jsou na webových strán-
kách města (www.mestojablonec.cz). Vloni v soutěži zvítězil balkon Aleny Dolákové z Dobré
Vody a s láskou opečovávaná zahrádka Emilie Matochové ze Sněhové ulice. (in)

Strážníkem roku 
2010 Radek Kottek
Radek Kottek se stal strážníkem
roku 2010 a současně také převzal
ocenění za deset let služby u jablo-
necké městské policie. „Základní-
mi kritérii pro výběr kandidátů na
nejlepšího strážníka je množství
zjištěných a řešených událostí, kva-
lita zpracování přiděleného spiso-
vého materiálu a úroveň vystupo-

vání na veřejnosti,“ vysvětlil ředitel
Městské policie Jablonec nad Ni-
sou Jiří Rulc.
Za patnáctiletou službu byl odmě-
něn strážník Miloslav Lejsek.
Druhým strážníkem roku v pořadí
byl Bronislav Novák, třetí místo
patřilo Veronice Kožené.
Soutěž se v Jablonci uskutečnila
potřetí v pořadí. V roce 2008 získal
titul strážníka roku Pavel Bitman,
za rok 2009 se oceněním může po-
chlubit Jaroslav Brožek. (fr)

Foto Petr Vitvar

Foto pracovníci oddělení životního prostředí
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Ředitelky mateřských škol
v Jablonci nad Nisou
stanovují
dle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. termín
podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřských školách v Jablonci
nad Nisou pro školní rok 2011–2012 na středu
13. dubna 2011 od 8.00 do 16.30 hodin na těch-
to zařízeních:

MŠ speciální Jbc, Palackého 37
MŠ Montessori Jbc, Zámecká 10
MŠ Jbc, Havlíčkova 4
MŠ Jbc, 28. října 16
MŠ Jbc, Husova 3
MŠ Jbc, Švédská 14
MŠ Jbc, Hřbitovní 10
MŠ Jbc – Mšeno, Arbesova 50
MŠ Jbc, Pasířská 10
MŠ Jbc, Slunečná 9
MŠ Jbc, Vítězslava Nezvala 12
MŠ Jbc, Lovecká 11
MŠ Jbc, Střelecká 14
MŠ Jbc, Jugoslávská 13

MŠ Jbc – Rýnovice, Čs. armády 37
MŠ Jbc – Mšeno, Mechová 10
MŠ Jbc – Kokonín, Dolní 3969
MŠ Jbc – Jablonecké Paseky, Tichá 19
MŠ Jbc – Mšeno, Josefa Hory 31

Do mateřské školy lze přijmout dítě, které ke
dni 31. 8. 2011 dovrší věku 3 let. Děti mladší
3 let budou přijímány pouze v případě volné
kapacity daných MŠ. K předškolnímu vzdělává-
ní se přednostně přijímají děti v posledním ro-
ce před zahájením povinné školní docházky.
Přijaty mohou být pouze děti, jejichž zákonný
zástupce doloží potvrzení, že se dítě podrobilo
povinnému očkování (dle § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
Do MŠ speciální Palackého 37 budou děti přijí-
mány pouze na doporučení dětského nebo od-
borného lékaře, pedagogicko-psychologické
poradny, logopeda nebo speciálně pedagogic-
kých center.

Do nové mateřinky později
Termín podání žádosti o přijetí dětí do nové
mateřské školy v areálu jablonecké nemocnice
se uskuteční ve středu 11. května v budově ma-
teřské školy v Jugoslávské ulici. Školka přijme
40 dětí, předškolní výuka v ní začne 1. září.
K zápisu lze hlásit děti, které k tomuto datu do-
sáhnou dvou let.

Mateřské školy čekají na nové děti

Město zmírnilo pravidla 
pro pronajímání obecních 
bytů

Mírnější pravidla pro pronajímání obecních
bytů platí od 1. dubna v Jablonci nad Nisou. Do
výběrového řízení na pronájem bytů se mohou
hlásit širší skupiny zájemců. Radní rozhodli, že
o obecní byty – malometrážní i byty postavené
se státní podporou, takzvané byty s věcně usměr-
ňovaným nájemným, se mohou ucházet nově
i žadatelé, kteří sami nebo jejich partneři už ně-
kdy v minulosti bydleli v pronajatém obecním
bytě. O byt s věcně usměrňovaným nájemným
a byt se smluvním nájemným se mohou nově
ucházet žadatelé, kteří sice mají už nějaké
smluvní bydlení, ale potřebují jiný byt.

U obou kategorií bytů – s věcně usměrňova-
ným nájmem a se smluvním nájemným, platí,
že vítěz výběrového řízení musí po obdržení
návrhu na uzavření nájemní smlouvy doložit
doklad o ukončení předchozího nájemního
vztahu. Pokud to nesplní, novou nájemní
smlouvu na obecní byt nedostane. Zájemce
o byt a jeho rodinní příslušníci, kteří se s ním
budou stěhovat do obecního bytu, nesmí také
dlužit městu ani předchozímu pronajímateli.

Informace o přesném znění pravidel jsou
k dispozici na odboru správy majetku, kan-
celář č. 236, 2. patro budovy radnice, nebo na
www.mestojablonec.cz. J. Kratochvílová

odbor správy majetku

Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrová
řízení na pronájem bytů 

Malometrážní byty

Na Úbočí 21/4235, č. bytu pro VŘ: 36/2011
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 34,06 m2

Prohlídka bytu 4. 4. 2011 od 15.30 hodin

Na Úbočí 14/4236, č. bytu pro VŘ: 37/2011
Byt 1+1, 6. patro, podlahová plocha 38,43 m2

Prohlídka bytu 4. 4. 2011 od 16.00 hodin

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 38/2011
Byt 0+1, 2. patro, podlahová plocha 27,35 m2

Prohlídka bytu 11. 4. 2011 od 15.30 hodin

Opletalova 33/2682, č. bytu pro VŘ: 39/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 30,78 m2

Prohlídka bytu 11. 4. 2011 od 15.45 hodin

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 40/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27,00 m2

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 41/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27,00 m2

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 42/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27,00 m2

Prohlídka bytů 11. 4. 2011 od 16.30 hodin

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 43/2011
Byt 0+1, 11. patro, podlahová plocha 27,67 m2

Prohlídka bytu 6. 4. 2011 od 16.00 hodin

Nájemné v malometrážních bytech je
stanoveno na 46,23 Kč/m2/měsíc.

Byt s věcně usměrňovaným nájemným

Prosečská 210, č. bytu pro VŘ: 44/2011
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha bytu 35,70 m2

Prohlídka 13. 4. 2011 od 16.00 hodin 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
1 329 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.
Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.

Přihlášky do výběrového řízení včetně stano-
vených příloh podávejte na předepsaných formu-
lářích, které lze vyzvednout na odboru správy
majetku a bytů MěÚ, ve vnitřním informačním
středisku MěÚ nebo na www.mestojablonec.cz.
Žadatel doručí přihlášku na odbor nebo do po-
datelny MěÚ v zalepené obálce od 1. do 18.
dubna do 15.00 hodin. 

Obálka musí být zřetelně označena nápisem
VŘ s označením čísla bytu (tj. např. 36/2011 –
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRO-
NÁJEM BYTU).

Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky jsou neplatné.

Pozemky k prodeji
Město Jablonec nad Nisou, majetkoprávní
oddělení nabízí k prodeji tyto pozemky:

p. p. č. 126/1 o výměře 6 201 m2 v k. ú. Proseč n. N.
za účelem zástavby několika rodinnými domy
s tím, že podmínkou pro prodej je předložení
zastavovací studie konzultované s úřadem
územního plánování

p. p. č. 507 o výměře 645 m2 v k. ú. Kokonín 
za účelem výstavby rodinného domu (v souladu
s územním plánem plocha bytová výstavba)

Bližší informace: Majetkoprávní oddělení,
Iveta Lelková, tel.: 483 357 289, 
e-mail: lelkova@mestojablonec.cz
Písemné žádosti o prodej zasílejte na MěÚ Jab-
lonec n. N., majetkoprávní oddělení, Mírové ná-
městí 19.

Foto Radka Baloghová
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Příměstské tábory mají velikou výhodu.
Děti mohou být o prázdninách doma, ale
v době, kdy jsou jejich rodiče v práci, se nudí
u počítače nebo před televizí. Místo toho si
užijí spoustu dobrodružství a poznají nové
kamarády. Věnují se zábavným aktivitám
a po pestrých dnech s nabitým programem
se jdou vyspat domů. 

Pořadatelé příměstských táborů připravili pro
děti vyžití v různých oblastech – sport, tanec,
hudba, výtvarné umění, příroda, výlety nebo po-
znávání okolí. Zajistili také odborný a zdravotní
dohled a většinou i stravování a pitný režim. 

Třeba Sundisk, který chystá letos sedm tur-
nusů příměstských táborů Jablonečák 2011, vy-
užívá mimo vlastních instruktorů i studenty pe-
dagogické fakulty Technické univerzity Libe-
rec. „Již nyní máme přihlášených asi 250 dětí.
Vyzkoušejí si s námi jízdu na kánoi, raftu, leze-
ní, budou pozorovat oblohu, provádět fyzikální
pokusy nebo rozdělávat oheň bez sirek,“ dodal
Martin Bauer ze Sundisku. Kromě této společ-
nosti se na pořádání táborů podílí SK Tuleň,
Česká astronomická společnost nebo outdoorové
centrum Žlutá plovárna na Malé Skále. Tábor
patří do programu Projekt Jablonec n. N. 2011
a město na něj přispívá.

Protože nyní je pravý čas pro výběr příměst-
ského tábora, přinášíme vám jejich přehled.
Nabídka příměstských táborů je umístěna také
na webu města (www.mestojablonec.cz) a webu
Jablonecká rodina (www.jabloneckarodina.cz).
Většina táborů se uskuteční s podporou města
jako součást Projektu Jablonec n. N. 2011.

Pro dobu prázdninového přerušení provozu
mateřských škol vybírá město také poskytova-
tele prázdninových aktivit pro předškoláky.
O této nabídce budeme rodiče podrobněji infor-
movat v červnovém čísle měsíčníku.

Nabídka příměstských táborů

JABLONEČÁK 2011
(pořadatel SUNDISK s. r. o., Jablonec nad Nisou)
sedm týdenních turnusů od července do srpna
2011 (více na www.sundisk.cz/jablonecak)
příměstský denní tábor pro děti ve věku 5–14 let
kontaktní osoba: M. Bauer, mobil 775 580 381,
martin.bauer@sundisk.cz

Prázdninoví umělci 
(pořadatel TJ SOKOL – SPORTCENTRUM Jab-
lonec nad Nisou)

11.–15. 7. 2011, příměstský denní tábor pro děti
ve věku 3–10 let se sportovním, kulturním
a uměleckým programem 
kontaktní osoba: J. Šťovíčková, mobil 606 561 921,
sokol.jbc.sc@seznam.cz

Sportovní fotbalová akademie 
(pořadatel FK Jablonec o. s.)
5.–19. 8. a 22.–26. 8. 2011, sportovní akce typu
sportovního kempu se zaměřením na kopanou
pod vedením trenérů mládeže FK 
kontaktní osoba: J. Mička, tel. 483 314 091, 
josef.micka@fkjablonec.cz

Letní pětidenní klub 
(pořadatel SALEM o. s.)
příměstský odpolední tábor se zábavně nauč-
ným programem 
22.–26. 8. 2011
kontaktní osoba: P. Kohout, tel. 606 752 762, 
petr.kohout.arx@seznam.cz

Jablonecké prázdniny 
(pořadatel Mateřské centrum Jablíčko)
cyklus akcí během prázdnin
kontaktní osoba: M. Šípková, 724 050 492,
jablickomc@seznam.cz

SPORT Jablonec nad Nisou, s. r. o.
srpen 2011, příměstský sportovní tábor
www.sportjablonec.cz 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VIKÝŘ, p. o. 
Podhorská 49, Jablonec nad Nisou, 483 711
725, 483 713 004, www.ddmvikyr.cz

4.–8. 7. Prázdninové hravé dny pro nejmenší
kontaktní osoba: S. Příhonská, 731 615 620,
sborovna@ddmvikyr.cz 

4.–15. 7. Dny plné sportu a výletů 
kontaktní osoba: P. Dostál, 731 615 618, 
zastupce@ddmvikyr.cz 

11.–22. 7. Příměstský tábor pro nejmenší 
1 nebo 2 týdny plné zábavy, her, pohádek, výletů
kontaktní osoba: S. Příhonská, 731 615 620,
sborovna@ddmvikyr.cz

18.–22. 7. Přírodovědný příměstský tábor
kontaktní osoba: A. Francová, 731 615 621, 
archa@ddmvikyr.cz 

25.–29. 7. Výtvarné tvoření
kontaktní osoba: M. Tauchmanová, 603 555 724,
reditel@ddmvikyr.cz 

1.–5. 8. Příměstský tábor pro děti a mládež
se zdravotním postižením (canisterapie, koně,
výtvarná výchova)
kontaktní osoba: I. Literová, 731 615 621, 
souteze@ddmvikyr.cz 

8.–12. 8. Hudebně-taneční tábor
kontaktní osoba: A. Francová, 731 615 621, 
archa@ddmvikyr.cz

8.–12. 8. Letní fantasy park 
kontaktní osoba: N. Mitbauerová, 731 589 883,
icm@ddmvikyr.cz 

15.–19. 8. Výtvarné tvoření (batika, hedvábí,
lehané sklo, vitráže technikou tiffany)
kontaktní osoba: M. Tauchmanová, 603 555 724,
reditel@ddmvikyr.cz 

15.–19. 8. Sportovní aktivity 
kontaktní osoba: P. Dostál, 731 615 618, 
zastupce@ddmvikyr.cz

22.–26. 8. Konec prázdnin s Vikýřem
kontaktní osoba: J. Polanská, 731 615 622, 
sborovna@ddmvikyr.cz 

Otevřený Vikýř – každý všední den – zahrada,
ICM, klub, deskové hry, fotbálek 

(kh)

Tábory ve městě lákají děti i rodiče

Prázdniny v Eurocentru otevře letní dílna
pohybu, tance a rytmu Léto tančí. Letos se
uskuteční od pondělí 4. do soboty 9. červen-
ce. Největším lákadlem je seminář Dance-
hallu a MTV stylu, který povede tanečnice
a lektorka Angeé Svobodová. „Za bohatými
zážitky se nemusí nikam daleko cestovat,“
řekla Jabloneckému měsíčníku za pořadatele
Jana Hamplová. 

Novinkou letošního roku bude podle ní čtvr-
teční odpoledne, kdy se na Letní scéně Euro-
centra od 17.00 hodin představí lektoři bubenic-
kého workshopu – členové hudebního seskupení
Marimba a zahájí Jablonecké kulturní léto ne-
všední bubenickou show. 

Léto tančí Eurocentrum pořádá pravidelně
první červencový víkend od roku 1999. Postupně
se z malé akce stala kulturní tradice. Každo-
ročně se dílny účastní okolo 70 lidí, kteří většinou

absolvují všechny nabízené semináře a na zá-
věr předvedou společně s lektory vše, co se na-
učili. V odpoledních hodinách jsou pak semináře
doplněny o tzv. lektorské programy. 

Unikátnost dílny spočívá v tom, že každý roč-
ník je úplně jinak zaměřený. Organizátoři se
snaží vždy objevit a přivést do Jablonce nové
styly a lektory. „Zajímavé je, že si většina účast-
níků semináře nevybírá, ale projde všemi. Naučí
se tedy i to, co by je třeba na první pohled ne-
zaujalo,“ poznamenala Hamplová s tím, že zá-
jemci o tanec se na akci pravidelně vrací.

Dílna Léto tančí je otevřena nejširší veřejnosti
všech věkových kategorií. Chodí do ní amatéři
i taneční mistři. Účastníci, kteří chtějí využít
zvýhodněného kursovného, se musí přihlásit
do 29. dubna. 

Info na www.eurocentrumjablonec.cz/akce/leto-tanci

Jana Hamplová

Foto Aleš Majer

Eurocentrum ožije tancem

Foto Iva Mošnová
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Z jednání zastupitelstva města
na téma městská policie

Městská policie se více zaměří na krizová místa
Na Tyršovy sady, přehradu ve Mšeně, Zelené

údolí a na další místa s vyšším výskytem krimina-
lity se zaměří letos Městská policie v Jablonci nad
Nisou. Vyplývá to z plánu hlavních úkolů, který
před nedávnem předložil ředitel policie Jiří Rulc
zastupitelům. Jedenadvacet z nich mu dalo pod-
poru.

Městská policie bude letos pokračovat v projektu
Okrskář, dalším cílem je zvyšovat výkonnost strážní-
ků a zavést nový kontrolní systém a informační sys-
tém MEMPHIS, protože původní systém byl již zasta-
ralý a nevyhovoval současným požadavkům. „Soustře-
díme se zejména na vytipovaná krizová místa, jako
jsou například Tyršovy sady a přehrada. Kontrolujeme
tam především veřejný pořádek, požívání alkoholu,
krádeže, dění v restauracích, parkování, in-line dráhy,
cyklisty, pejskaře, hřbitovy, černé skládky. Stranou naší
pozornosti nezůstanou ani lokality jako je Zelené údo-
lí, ulice Plynárenská, Dlouhá, Revoluční, sídliště Na
Vršku, nádraží ČD a ČSAD nebo prostory kolem ob-
chodních domů,“ říká Jiří Rulc.

Městská policie se také podílí na tvorbě městského
programu prevence kriminality. Dobře do něj zapoji-
la děti, mládež i seniory. Velmi pozitivní výsledky
přinesla také spolupráce s Policií České republiky.
Společné hlídkování výrazně snížilo páchání trestné
činnosti.

Objasněnost trestných činů vzrostla o desetinu
Díky této spolupráci se snížil za loňský rok ná-

pad trestné činnosti a objasněnost trestných činů
vzrostla o deset procent. Uvádí se to ve výroční
zprávě za rok 2010, kterou Rulc předložil zastupite-
lům. Dokument mapuje práci městské policie
a statistické údaje za deset let. 

V loňském roce se strážníci podíleli nad rámec své
běžné činnosti také na pořádání příměstských táborů,
přednášeli ve školských zařízeních a seniorům o bez-
pečnosti a prevenci, organizovali dopravně-bezpeč-
nostní akce, účastnili se prezentací například při
dnech dětí či integrovaného záchranného systému.
Zajišťovali také dopravní výchovu na základních ško-
lách. Na dopravním hřišti proškolili jen v průběhu
minulého roku 4 133 děti do deseti let. 

Stále se rozšiřovala i spolupráce se státní policií. Ta
se neomezovala pouze na pravidelné společné pora-
dy, ale vyústila do společných kontrol veřejného po-
řádku, toho, jestli mládež neholduje alkoholu, kontrol
měření rychlosti na silnicích či hlídek při veřejných
sportovních a kulturních programech. Strážníci si ne-
ustále zvyšovali profesní připravenost, ať už jde o pří-
pravu fyzickou, taktickou, střeleckou nebo právní.
Jejich kondici a schopnosti prověří chystané jarní

prověrky. Zúčastní se jich devět čekatelů, přijatých lo-
ni, zatímco během stejného období pětice strážníků
službu opustila. Novelizace zákona z roku 2009 sta-
novuje, že strážník musí mít střední vzdělání s matu-
ritou. Pokud podmínku nesplňuje, musí si vzdělání
doplnit do konce roku 2015. Ti jablonečtí toho chtějí
dosáhnout o rok dříve. 

Velkou změnou prošla výpočetní technika městské
policie, a to zvláště v souvislosti s přestěhováním se
do nového sídla v Hasičské ulici. Radikálně se zmo-
dernizoval městský kamerový a dohlížecí systém a in-
formační systém, nově městská policie používá
systém MEMPHIS a osm mobilních terminálů Mo-
torola MC 55. Tím se část administrativy přesunula
přímo do ulic. 

Městští strážníci udělili loni pokuty za téměř 
2,5 milionu korun

Součástí výroční zprávy Městské policie Jablonec
nad Nisou jsou i statistické údaje. Pro zajímavost
jsme vybrali jen ty za rok 2010. Celou výroční zprá-
vu najdete na stránkách www.mestojablonec.cz
v sekci městská policie.

Podle statistik loni městská policie řešila celkem
17 965 událostí a přestupků, z toho 5 072 událostí by-
lo na základě oznámení občanů nebo jiných subjektů.
Strážníci řešili celkem 8 531 přestupků. Domluvou
jich vyřešili 3 822, ve 4 709 případech udělili pokuty
v celkové výši 2,43 milionu korun. Zaznamenali 7 932
dopravních přestupků, mezi nimiž bylo 5 712 z pěší
zóny, za špatné parkování, za stání na vyhrazeném
parkovišti apod. Strážníci nasadili celkem 1 169 boti-
ček, 776 řidičů se zpovídalo z rychlé jízdy, 275 řidičům
policie nechala vozidlo odtáhnout. 

Celkově evidují v oblasti veřejného pořádku za loň-
ský rok 1 597 přestupků. Z toho zhruba polovina pří-
padů připadá na narušování veřejného pořádku, pře-
stupků proti majetku bylo 208, porušením obecně
závazných vyhlášek se zabývali strážníci 362 krát, ve
151 případech hrál roli alkohol či některé toxické lát-
ky a dvanáctkrát se někdo provinil proti občanskému
soužití. 

Díky strážníkům se snížila dopravní nehodovost za-
viněná dětmi. Je to výsledek kontrol měření rychlosti,
prevence v oblasti dopravní výchovy, přednášek ve
školách, ale i každodenního ranního dohledu na kři-
žovatkách a u přechodů pro chodce. 

Zveme na dubnové zastupitelstvo 
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční

ve čtvrtek 28. dubna od 9.00 hodin ve velké zasedací síni
radnice. Informace o programu najdete na www.mesto-
jablonec.cz týden před zasedáním. Rada města bude
jednat 14. dubna, její zasedání je ale neveřejné. (fr)

■ Stalo se...
O přeshraničních kulturních
projektech jednal v pondělí 28. úno-
ra místostarosta Petr Tulpa s před-
staviteli Jelenohorského okresu
Jackem Wlodygou a Wieslavem
Dzierzbou a zástupci Hornoslezské
filharmonie. Výsledkem by mohly
být společné koncerty na obou stra-
nách hranice. S polským symfonic-
kým orchestrem by mohly spolupra-
covat jablonecké sbory Janáček
a Iuventus, gaude! 

Ve čtvrtek 3. března
byla oficiálně otevřena budova
městské policie a krizového řízení.
Vznikla rozsáhlou přestavbou chát-
rající bývalé požární zbrojnice za
velké finanční podpory evropských
fondů. Více informací o přestavbě
jsme přinesli v minulém čísle Jab-
loneckého měsíčníku.

V úterý 8. března 
přijal starosta Petr Beitl kokonín-
ského rodáka, kunsthistorika Die-
tera Kleina. Klein, který nyní žije
v Mnichově a ve Vídni, sestavil
v minulých letech soupis památek
Jablonecka. V Jablonci se předsta-
vil v Domě česko-německého poro-
zumění deseti výstavami o archi-
tektuře. V dubnu uspořádá výstavu
o jablonecké secesi v partnerském
německém městě Kaufbeuren. 

XI. ročník Euroregion Tour 
veletrhu cestovního ruchu Eurore-
gion Tour 2011 přilákal od 10. do
12. března 4 000 lidí. Starosta Petr
Beitl jej slavnostně zahájil společně
s náměstkyní hejtmana LK Lydií
Vajnerovou, ředitelkou Eurocentra
Jablonec Martou Procházkovou
a předsedou Okresní hospodářské
komory Jablonec n. N. Vladimírem
Opatrným. 
Novinkou letošního ročníku byla
účast Slovenské agentury pro ces-
tovní ruch a partnerského regionu
Libereckého kraje, kterým je Pre-
šovský samosprávný kraj. V rámci
veletrhu proběhl i odborný work-
shop, na němž Liberecký kraj spo-
lečně s OHK Jablonec představil
úspěšné turistické produkty z Čech
a Polska určené pro rodiny s dětmi.
Agentura CzechTourism pak pre-
zentovala například portál Kudy
z nudy. 

Ve středu 16. března
se uskutečnil v Eurocentru multikul-
turní karneval pro 400 dětí z mateř-
ských škol z celého Libereckého kraje.

Ve středu 23. března
se setkali v Hotelu Petřín podnika-
telé se zástupci Libereckého kraje.
O kulturní program se postarala
jablonecká dětská kapela Nautica.

Krátkou návštěvu 
jablonecké radnice se setkáním
s vedením měst Jablonce nad Nisou
a Liberce si naplánoval na pondělí
28. března ministr práce a sociál-
ních věcí Jaromír Drábek. Více in-
formací přineseme v příštím vy-
dání JM.

(fr)

Foto archiv MP
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
1. 4. /pá/ 17.30 hodin
ČERNÁ LABUŤ

Do 3. 4. /čt–ne/ 20.00 hodin
SUCKER PUNCH

1.–2. 4. /pá–so/ 22.15 hodin
VEM SI MOU DUŠI – 3D 

2.–3. 4. /so–ne/ 15.00 hodin
HOP

2.–3. 4. /so–ne/ 17.30 hodin
HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

4.–6. 4. /po–st/ 17.30 hodin
ODCHÁZENÍ

4.–6. 4. /po–st/ 20.00 hodin
VŠEMOCNÝ

7.–8. + 10. 4. /čt–pá + ne/ 17.30 hodin
RANGO

7.–8. 4. /čt–pá/ 20.00 hodin
LONDÝNSKÝ GANGSTER

8. 4. /pá/ 22.15 hodin
VEM SI MOU DUŠI – 3D 

9.–10. 4. /so–ne/ 15.30 hodin
AUTOPOHÁDKY

9. 4. /so/ 18.45 hodin
Gioacchino Rossini – LE COMTE ORY
Přímý přenos MET.

10. 4. /ne/ 20.00 hodin
VEM SI MOU DUŠI – 3D

11.–13. 4. /po–st/ 17.30 hodin
LÁSKA A JINÉ ZÁVISLOSTI

11.–13. 4. /po–st/ 20.00 hodin
KRÁLOVA ŘEČ
13. 4. /st/ 15.00 hodin
KRÁLOVA ŘEČ
Speciální projekce pro seniory
(zlevněné vstupné) 

14.–17. 4. /čt–ne/ 17.30 hodin
RIO – 3D

14.–17. 4. /čt–ne/ 20.00 hodin
15.–16. 4. /pá–so/ 22.15 hodin
VŘÍSKOT 4

16.–17. 4. /so/ 15.30 hodin
FIMFÁRUM

18.–20. 4. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
KRÁLOVA ŘEČ

18.–19. 4. /pondělí–úterý/ 20.00
ÚTĚK ZE SIBIŘE

18.–20. 4. /po–st/ 20.00 hodin
ODNIKUD NĚKAM

20. 4. /st/ 20.00 hodin
NICKYHO RODINA

PRÁZDNINOVÉ ODPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
21. 4. /čt/ 15.30 hodin
NA VLÁSKU – 2D

22. 4. /pá/ 15.30 hodin
AUTOPOHÁDKY

23. 4. /so/ 15.30 hodin
GNOMEO & JULIE 3D

24.–25. 4. /ne–po/ 15.00 hodin
HOP

21.–22. + 24.–25. 4. /čt–pá + ne–po/
17.30 hodin
RIO – 3D

21.–22. 4. /čt–pá/ 20.00 hodin
ZDROJOVÝ KÓD

22. 4. /pá/ 22.00 hodin
VŘÍSKOT 4

23. 4. /so/ 18.45 hodin
Richard Strauss – CAPRICCIO
Přímý přenos MET.

24.–25. 4. /ne–po/ 20.00 hodin
AVATAR – 3D

26.–27. 4. /út–st/17.30 hodin
RANGO

26.–27. 4. /út–st/ 20.00 hodin
JACK SE CHYSTÁ VYPLOUT

28.–29. 4. + 1.–4. 5. /čt–pá + ne–st/
17.30 hodin
30. 4.–1. 5. /so–ne/ 15.00 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA
Nová pohádka Zdeňka Trošky

28.–29. 4. + 1.–4. 5. /čt–pá + ne–st/
20.00 hodin
CZECH-MADE-MAN
Nový český film s Janem Budařem

29. 4. /pátek/ 22.00 hodin
VŘÍSKOT 4

30. 4. /so/ 20.00 hodin
Giuseppe Verdi – IL TROVATORE
Přímý přenos MET.

Kino Junior
Do 3. 4. /čt–ne/ 18.00 hodin
MAMA GÓGÓ

Do 3. 4. /pá–ne/ 20.00 hodin
FIGHTER

6.–7. + 10. 4. /st–čt + ne/ 17.30 hodin
LETOPISY NARNIE: PLAVBA 
JITŘNÍHO POUTNÍKA

6. 4. /st/ 20.00 hodin
KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ

7. 4. /čt/ 20.00 hodin
PŘÍBĚH O UPLAKANÉM
VELBLOUDOVI – Filmový klub

8–9. 4. /pá–so/ 
DIVADELNÍ SCÉNA
Krajská přehlídka dětského divadla

10. 4. /ne/ 20.00 hodin
TANTRA

13. + 15.–17. 4. /st + pá–ne/ 17.30 hodin
3 (název filmu)

13. 4. /st/ 20 hodin
DIVADLO SVOBODA

14. 4. /čt/ 20 hodin
SVĚT ZÍTŘKA – Filmový klub

15.–17. 4. /pá–ne/ 20 hodin
NEVINNOST

20.–22. 4. /st–pá/ 17.30 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ

20. 4. /st/ 20 hodin
OD VIŠNÍ DO VIŠNÍ/VŠECHNO JE
SRAČKA

21. 4. /čt/ 20 hodin
ZLODĚJI KOL – Filmový klub

22.–25. 4. /pá–po/ 20 hodin
LEPŠÍ SVĚT

23.–25. 4. /so–po/ 17.30 hodin
POUTA

27. 4. /středa/ 9.00 hodin
MRAVENEC A SLON
Divadelní představení pro děti 
od 3 do 8 let 
Divadelní společnost Kulich

27.–28. 4. /st–čt/ 17.30 hodin
(K)LAMAČ SRDCÍ

29. 4.–1. 5. /pá–ne/ 17.30 hodin
ČERNÁ LABUŤ

OZVĚNY 18. DNŮ EVROPSKÉHO FILMU 
Přehlídka oceněných evropských filmů

27. 4. /st/ 20 hodin
HON

28. 4. /čt/ 20 hodin
BRATISLAVA

29. 4. /pá/ 20 hodin
METASTÁZY

30. 4. /so/ 20 hodin
ŽENA BEZ PIÁNA

1. 5. /ne/ 20 hodin
VÝCHODNÍ PROUD

NEDĚLNÍ BIJÁSEK PRO NEJMENŠÍ
3. 4. /ne/ 16 hodin
KYTICE POHÁDEK

10. 4. /ne/ 16 hodin
KRÁL A SKŘÍTEK

17. 4. /ne/ 16 hodin
KAMARÁDI Z VEČERNÍČKŮ 2

24. 4. /ne/ 16 hodin
S KRTKEM DO POHÁDKY

1. 5. /ne/ 16 hodin
DOBRODRUŽSTVÍ NA PASECE

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
1. 4. /pátek/ 19.00 hodin (DA)
PRACHY!!!
AGENTURA AP PROSPER PRAHA
Situační komedie, v níž se jednotlivé
postavy dostávají do mlýnu událostí
kvůli nečekanému nálezu – kufříku
s obrovskou částkou peněz.
Hrají: Vanda Hybnerová, Josef Polášek,
Nela Boudová, Michal Novotný, Pavel
Kikinčuk, Jiří Štrébl a další. 

3. 4. /neděle/ 15.00 hodin (DA)
KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
DIVADLO ŠPÍLBERG BRNO
Muzikálová podoba příběhů dvou
králíků Boba a Bobka.
Hrají: Ludvík Faruga, Světlana
Sedláčková, Vladimír Salčák.

5. 4. / úterý/ 19.00 hodin
CHUDÁK HARPAGON
DIVADELNÍ SPOLEČNOST
JOSEFA DVOŘÁKA PRAHA
Příběh o stařičkém človíčkovi, kterému
všichni ztrpčují život tím, že po něm
stále něco chtějí. Zejména peníze. 
Hrají: Josef Dvořák, Radka Stupková,
Markéta Hrubešová, Rostislav Trtík
a další. 

11. 4. /pondělí/ 19.00 hodin (DS)
TEREMIN 
DEJVICKÉ DIVADLO PRAHA
Příběh člověka, který navždy změnil
tvář moderní hudby. 
Hrají: Ivan Trojan, David Novotný,
Martin Myšička, Tatiana Wilhelmová,
Lenka Krobotová, Klára Melíšková,
Jaroslav Plesl a další. 

13. 4. /středa/ 19.00 hodin (H)
KATEŘINA ENGLICHOVÁ - harfa
& WIHANOVO KVARTETO
Společný koncert přední české
harfenistky a špičkového světového
kvarteta.

15. 4. /pátek/ 19.00 hodin (DM)
NĚŽNÁ
PARTIDA PRAHA
Dramatizace Dostojevského povídky,
k níž autora inspirovala tragická
událost – zbytečná sebevražda mladé
ženy. Je něžnou hrou o lásce s mnoha
otazníky.
Hrají: Nina Divíšková, Diana Šoltýsová,
Adrian Jastraban.

19. 4. /úterý/ 9.00 hodin
KRAJSKÉ KOLO 21. CELOSTÁTNÍ
PŘEHLÍDKY ŠKOLNÍCH
DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ
Akci pořádá Nipos Artama Praha, Unie
pěveckých sborů Liberec. 

26. 4. /úterý/ 19.00 hodin (DB)
SVATÁ JANA
DIVADLO POD PALMOVKOU
PRAHA
Neobyčejně působivě zpracované
historické téma z období tzv. stoleté
války a životní osudy jedné
z nejzajímavějších evropských postav
– Jany z Arku. Je hrou o vědomé oběti,
která byla učiněna ve jménu lepší
společnosti. 
Hrají: Tereza Kostková/Marika
Procházková, René Přibil, Ivo Kubečka,
Jiří Havel, Petr Kostka, Martin Preiss,
Jitka Sedláčková a další. 

28. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JABLONEC NAD NISOU
Tradiční profilový pořad jablonecké
ZUŠ. 
Účinkují žáci hudebního taneční
a literárně-dramatického oddělení školy. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

VÝSTAVA

Do 28. 4.
BOHUMÍR MÍČ – PASTELY
Abstraktní obrazy

Výstava ve foyer divadla je zpřístupněna
v době divadelních představení

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

Do 30. 4. 
VĚRA KLUCKÁ – SVĚTLO
Abstraktní olejomalba
Vernisáž 1. 4. /pátek/ v 17.00 hodin.

Otevřeno každé úterý a sobotu od 14.00
do 17.00 hodin

Divadelní lahůdka v městském divadle

11. 4. /pondělí/ 19.00 hodin (DS)
TEREMIN 
Ivan Trojan v inscenaci Teremin. Hra vychází z osudů
skutečné postavy ruského vědce, hudebníka, ale také taj-
ného špiona Lva Sergejeviče Teremina, muže, který vy-
nalezl první nekontaktní elektrický hudební nástroj tvz.
Tereminvox.



(10)

jablonecký měsíčník / duben 2011 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Eurocentrum
8. 4. /pátek/ 20.00 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Společenský večer s orchestrem Rudy
Janovského
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

9. 4. /sobota/ 20.00 hodin
DARA ROLINS A DAN BÁRTA 
& ILLUSTRATOSPERE
Společný koncert přdních jmen české
hudební scény

11. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
MAŽOREŤÁCKÉ SHOW
10. ročník komponovaného pořadu
mažoretek Jablonecká jablíčka
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

14. 4. /čtvrtek/ 17 hodin, kino Junior
ČESKÉ VELIKONOCE S POLSKÝM
HOSTEM
Velikonoční zvyklosti v našem regionu
(Etnografka PhDr. Vladimíra
Jakouběová)
Vystoupí folklorní soubory Malá
Nisanka a Jeleniogórzanie (PL).

14. 4. /čtvrtek/ 
Výstavní pavilon
VELIKONOČNÍ DÍLNA
9.00–13.00 hodin pro školy
Rezervace na tel.: 725 728 168
13.00–17.00 hodin Výtvarná dílna pro
veřejnost
Více informací na www.jablonec.com
Pořádá Středisko ekologické výchovy
Český ráj ve spolupráci s JKIC o. p. s.

14. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
COP
Špička českého bluegrassu

15. 4. /pátek/ 20.00 hodin
MICHAL PAVLÍČEK
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTI
UNPLUGGED TOUR 2011
Turné skupiny předního českého
kytaristy k novému albu

16. 4. /sobota/ 10.00 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
LITERÁRNÉ-VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
STUDIJNÍHO CENTRA BASIC
Host: taneční skupina Irské sestry

17. 4. /neděle/ 14.00 hodin
PODKRKONOŠSKÁ DECHOVKA
Tradiční taneční odpoledne pro seniory

27. 4. /středa/ 18 hodin
JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS,
GAUDE!
Účinkují: Iuventus, gaude!, Pueri,
gaudete! a Amici, gaudete!
Host: Malá Nisanka
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

28. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
LACO DECZI 
& CELULA NEW YORK
Koncert energické osobnosti slovenské,
české a americké jazzové scény

VÝSTAVY

Do 3. 5. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin,
foyer
KRAJINA U JABLONNÉHO
Fotografická výstava Fotoklubu
Obscura

11.–23. 4. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin,
malý sál
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Práce účastníků velikonoční soutěže
Akce evropského projektu Setkávání –
tradice, kultura a život v česko-polském
pohraničí

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1
www.knihovna.mestojablonec.cz

1. 4. /pátek/ 19.00–23.00 hodin
NOC S ANDERSENEM
Zábavný večer pro děti /zadáno/

4. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
SERGEJ RACHMANINOV
O hudbě s Věrou Štrynclovou

5. 4. /úterý/ 17.00 hodin
MERKUR 
Poznatky o planetě před zakotvením
sondy MESSENGER 18. 3. 2011
Astronomické okénko Martina
Gembece

6. 4. /středa/ 16.30 hodin
ARABSKÝ SVĚT A MY ANEB 
MÁME SE BÁT ISLÁMU?
Komentář a beseda k událostem
v islámských zemích s cestovatelkou,
spisovatelkou a redaktorkou Českého
rozhlasu Pavlou Jazairiovou

12. 4. /úterý/ 14.00 hodin
HISTORIE KNIHOVNY 
V JABLONCI NAD NISOU
Beseda s Václavem Vostřákem

12. 4. /úterý/ 17.00 hodin
HISTORICKÁ MĚSTA DURYNSKA
Cestopisný pořad Lubora Laciny

14. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KRVÁCENÍ – ošetření tržných,
řezných a bodných ran
Z cyklu přednášek NAUČME SE
POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC
Lektorka Soňa Fiedlerová z Oblastního
spolku Českého červeného kříže

19. 4. /úterý/ 14.00 hodin
PAŘÍŽ
Pravidelné promítání

19.4./úterý/ 17.00 hodin
BUDOUCNOST JABLONCE
V NAŠICH PLÁNECH
Beseda s Václavem Vostřákem

21. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ŽIVOT S JANÁČKEM 
Vzpomínání Josefa Bočka na léta
prožitá v pěveckém sboru

28. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JULIUS STREIT (1884–1966) 
– PŘÍBĚH KNIHOVNÍKA
Beseda s historičkou Muzea skla
a bižuterie Janou Novou

CESTA ZA SVĚTLEM
3. ročník amatérské fotografické
soutěže pro veřejnost
Uzávěrka příspěvků 13. května.
Příspěvky a další info na webu knihovny

VÝSTAVA
TIBET
Své fotografie v prostorách schodiště
představuje cestovatelka Radka
Tkáčiková.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

2. 4. /sobota/ 9.00 hodin 
ZPĚVÁČCI 2011
Regionální přehlídka zpěváků lidových
písní, vítěz postoupí do celostátního
kola v lázních Velké Losiny.

13. 4. a 27. 4. /středy/ 9.00–11.00 hodin
a 16.00–18.00 hodin
BALANČNÍ MÍČE 
Cvičení pro rodiče (prarodiče) s dětmi
od tří let

16. 4. /sobota/ 8.00 hodin
od Remize VELIKONOČNÍ 
PUTOVÁNÍ 

28. 4.–26. 5. /vždy ve středu/ 
17.30–19.30 hodin
JARNÍ STREET DANCE
Taneční podvečery pro děti do 15 let
Přihlášky a informace S. Příhonská

29. 4. /pátek/ 16.00 hodin 
ČARODĚJNICKÝ REJ 
S VIKÝŘEM
Odpoledne plné her a zábavy pro rodiče
s dětmi na zahradě DDM s vatrou
a soutěží o nejkrásnější čarodějnici
Informace M. Tauchmanová

30. 4. /sobota/ 8.00 hodin 
SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
LIBERECKÉHO KRAJE
Krajská nominační soutěž lodních
modelářů v kategorii EX500 A F4
na Novoveském koupališti

TÝDEN ZEMĚ

26. 4. /úterý/ 10.00–15.00 hodin 
NAŠE ZVÍŘÁTKA
Den otevřených dveří v chovatelské
a herpetologické stanici DDM Vikýř

28. 4. /čtvrtek/ 10.00-17.00 hodin 
DEN ZEMĚ V TYRŠOVĚ PARKU
Oslavy Dne Země pořádá DDM ve spo-
lupráci s Ústavem hospodářské úpravy
lesů, Střediskem ekologické výchovy
Český Ráj s společností Eko-kom.
Tradiční den s úkoly, dílničkami,
ekologická výstava, projížďky na koních
Informace A. Francová
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
21. 4 /čtvrtek/ 9.00–12.00 hodin
BUBNY A BUBÍNKY
Prožitkové hudební hrátky pro žáky ZŠ

VELIKONOČNÍ DÍLNA 
Rukodělná dílna – pletení pomlázek

16.00–18.00 hodin 
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Výtvarná dílna – kraslice, věnce, vazba,
dekorace

OLYMPIÁDY
5. 4. /úterý/ 8.00 hodin 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
Okresní kolo kategorií C, v ZŠ Arbesova

6. 4. /středa/ 8.00 hodin 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Okresní kolo kategorie Z 6,7,8,
v Gymnáziu Dr. Randy

12. 4. /úterý/ 8.00 hodin 
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Okresní kolo kategorie D, v ZŠ Arbesova

Bližší informace k olympiádám podá
I. Literová a A. Francová

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

4. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ

18. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ

■ Klub Woko
Podzimní 21
www.klubwoko.cz

1. 4. /pátek/ 19.00 hodin
ONDŘEJ RUML A TOP DREAM
COMPANY

8. 4. /pátek/ 20.00 hodin
BACK TO THE FUTURE
DJ Ba2s (ex-Chaozz), Zak (303)

15. 4. /pátek/ 20.00 hodin
MASHUP PARTY
Mejdan s hity různých žánrů
v mashup nebo remix verzích
DJ’s: Andrew N, Drumshot, Ladis, Swift

22. 4. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Oblíbená Drum’n’bassová akce
Vystoupí PHILIP TBC na 4 gramofony,
DJ Drumshot a další.

27. 4. /středa/ 20.00 hodin
KOMICI, s. r. o.
Stand up comedy show s baviči pořadu
NA STOJÁKA

29. 4. /pátek/ 20.00 hodin
LATINO PARTY
Českošpanělský DJ R-Bosch z baru
Nebe a jeho hosté

Jazzový tip z Eurocentra

28. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
LACO DECZI & CELULA NEW YORK
Bezprostřednost, pohotová improvizace a žádné zbytečné při-
krášlování. Svérázný jazzový trumpetista Laco Deczi, jedna
z nejvýraznějších osobností slovenské, české a americké jazzové
scény, se po třech letech vrací do Jablonce nad Nisou. 

Foto Aleš Majer
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

Do 15. 4. /pátek/
JAROSLAV KLÁPŠTĚ
– výběr z grafického díla 
Výstava umělce, který patřil
s Vladimírem Komárkem a Josefem
Jírou k nejvýznamnějším výtvarným
osobnostem konce 20. století v našem
regionu.

28. 4.–3. 6.
WENZEL FRANZ JÄGER
Výstava ke 150. výročí narození
nejvýznamnějšího jizerskohorského
krajináře, člena proslulého uměleckého
spolku Wiener Secession.
Vernisáž 28. dubna od 17 hodin

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

29. 3.–29. 4.
SKLO[n] – SZKŁO[n]

Práce profesora Kazimierze Pawlaka
a studentů z Akademie Sztuk Pięknych
ve Vratislavi (Wrocław – Polsko)

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

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

Tematická výstava 
Do 15. 5.
SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY –
MINULOST, SOUČASNOST, VIZE

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin

Stálá expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK

Tematická výstava
Do 13. 5.
100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU 
POHLEDEM SBĚRATELE
JAROSLAVA JETIHO PRŮŠKA

12. 4. /úterý/ – 15. 4. /pátek/ 
VELIKONOCE V BELVEDERU
Jarní tvůrčí dílna pro všechny
Dopoledne je vyhrazeno pro předem ob-
jednané školy, odpoledne pro veřejnost. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 4. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ
2. kolo IV. ročníku soutěžního festivalu
amatérských kapel
Představí se kapely Ve vývoji, Kopr,
Sabotters, Patron a Pitty Poky

2. 4. /sobota/ 21.00 hodin
SHAKE UP 
Hip hop. Kakao (Grey feat. Oudy &
Jouí), S14 feat. Cafone & Zak
Liberečtí Dj’s: Sakul (Fullcontact)
a Kenny Rough (BPM)

6. 4. /středa/ 20.00 hodin
JANA LOVETTE HENYCHOVÁ
Hovory na Rampě
Hostem bude přední česká musherka
z Horního Maxova.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

7. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
BOLÍVIE – CYKLISTICKÉ
HARAKIRI PRO FAJNŠMEKRY 
Přes 1 300 km najeli Monika a Jirka
Vackovi přes Bolívii. 

8. 4. /pátek/ 21.00 hodin
UNITED FLAVOUR
Energická show

9. 4. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rozjetý rock’n’roll & punk & ska
mejdan s Dj Igorkem

11. 4. /pondělí/ 17.00 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA 
Pro středně pokročilé 

13. 4. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Exteriér – večerní město
Uskuteční se pod vedením Filipa
Nováka.

14. 4. /čtvrtek/ 20 hodin
DŮCHODCE STOPEM V EXOTICE
Vyprávění známého jabloneckého
citrusáře Lubora Luňáčka
o zajímavém putování po Novém
Zélandu a Polynésii

15. 4. /pátek/ 21.00 hodin
DRAW THE BEATS
Audiovizuální show v rytmu stylů
DNB, jungle, breakbeat a dubstep
v podání Dj’s Dude, Kadel, Oney
a Hazsan a life VJingu
na velkoplošných projekcích

16. 4. /sobota/ 21.00 hodin 
EXOTS + LOOK OUT + ZAKÁZANÝ
OVOCE
Pop-punkový večer s kapelami
z Jablonce, Liberce a Prahy

17. 4. /neděle/ 17.00 hodin
PTÁK ŽAL
Loutkové představení pro děti od 3 let
zahrají Rudolf Krause a Pavlína Kordová.

18. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru, pozorování
noční oblohy

20. 4. /středa/ 20.00 hodin
LOS CHUPEROS
Temperamentní ska, latino, reggae.
Kapela z České Lípy

21. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
PRÁZDNINOVÁ PÁRTY
Party nabitá největšími hity 
od 60. do 90. let

22. 4. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ
3. kolo IV. ročníku soutěžního festivalu
amatérských kapel
Představí se kapely Kapitola 22, 
Jinx-X, Ragnarock, Lingers 
a Scoffers.

23. 4. /sobota/ 21.00 hodin
SOBOTNÍ BÍLÁ NOC
Velikonoční párty 

25. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
TOULKY JABLONECKOU
HISTORIÍ 
Jablonecké obchody, jejich historie
a vývoj
Povídání s Václavem Vostřákem

27. 4. /středa/ 20 hodin
GRÓNSKO NA MOŘSKÉM KAJAKU
Neuvěřitelné zážitky a fotografie
z historicky první české, 310 kilometrů
dlouhé výpravy na mořských kajacích
do východního Grónska. Petr Gándhí
Novotný a Standa Klokočník 

28. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
LIBEREC
Hra Tři pokoje
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

29. 4. /pátek/ 20.00 hodin
DOOWHENBLADE A COVER
POWER
Koncert ska-punkového osmičlenného
ansámblu a kapely hrající známé pecky
v originální úpravě a vyšší rychlosti
Obě kapely jsou z Liberce. 

30. 4. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům E. Floriánové 8
www.jablicko.estranky.cz

2. 4. /sobota/ 10.00 hodin
PAPÍROVÝ PEDIG
Jarní a velikonoční kreace
z papírového pedigu

4. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
INFORMACE O ZÁPISECH
DO ŠKOLEK
Beseda se zástupci odboru školství
a učitelek z některých školek 

7. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
FINANCE PRO RODINU 

9. 4. /sobota/
RODINNÝ VÝLET Z CYKLU
JABLONECKÉ PUTOVÁNÍ
Info na www.jablicko.estranky.cz

14. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
HRABÁK 
Oblečení pro děti i dospělé

18. 4.–22. 4. /pondělí–pátek/ 
denně od 10.00 hodin
VÝTVARNÝ VELIKONOČNÍ TÝDEN

21. 4. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VELIKONOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
PRO RODINY

21. 4. /čtvrtek/ 16.00 hodin
SCHŮZKA S DOBROVOLNÍKY

23. 4. /sobota/ 8.30–12.30 hodin
KURZ PRO TĚHULKY

28. 4. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Velikonoční besídka pro děti
s překvapením

29. 4.–1. 5. /pátek–neděle/
VÍKENDOVÝ POBYT V PODJEŠTĚDÍ
S PÁLENÍM ČARODĚJNIC
Více na www.jablicko.estranky.cz

■ Rodinné
centrum Magnet 
28. října 23
www.pritazlivost.com

BŘIŠNÍ TANCE, JÓGA, ZUMBA 
Pondělí 15.00 hodin – dívky (břišní
tance) 
Úterý 18.00 hodin – ženy (břišní tance)
Úterý 14.30 hodin – tanec s miminky
Středa 8.30 a 16.30 hodin – cvičení jógy
Středa 19.00 hodin – zumba 

CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 
Úterý 17.00 hodin

CVIČENÍ PRO KOJENCE
Úterý 10.00 hodin (3–12 měsíců)
Úterý 11.15 hodin (1–4 roky)

ANGLIČTINA PRO DĚTI 
Pondělí 16.00 hodin 
Středa, čtvrtek 16.30 hodin 

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
Pátek 7.30–15.30 hodin

Žhavá atmosféra Na Rampě

8. 4. /pátek/ 21.00 hodin
UNITED FLAVOUR
Žhavá atmosféra, moderní mix reggae, world music, latina
a hip-hopu servírovaný charismatickou frontmankou Carmen
a šesti zkušenými muzikanty – to je koncert z turné k novému
albu „Attitude“.
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Fotbalový stadion Chance arena
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz

Gambrinus liga
3. 4. /neděle/15.00 hodin
AC SPARTA PRAHA

17. 4. /neděle/15.00 hodin
SKD ČESKÉ BUĎEJOVICE

Ondrášovka cup
20. 4. /středa/ čas nebyl upřesněn
SK SIGMA OLOMOUC

Česká fotbalová liga
hřiště UMT Mozartova

2. 4. /sobota/ 10.15 hodin
1. FC KARLOVY VARY

16. 4. /sobota/ 10.15 hodin
BOHEMIANS PRAHA

20. 4. /středa/ 17.00 hodin
LOKO VLTAVÍN

Česká liga dorostu
hřiště UMT Mozartova

9. 4. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FC HRADEC KRÁLOVÉ B

21. 4. /čtvrtek/ 12.00/14.15 hodin
FC VIKTORIA PLZEŇ B

27. 4. /středa/ 10.30/12.45 hodin
FK MLADÁ BOLESLAV

Česká divize dorostu
hřiště Mozartova UMT

10. 4. /neděle/ 14.15/16.30 hodin
FC ZENIT ČÁSLAV

22. 4. /pátek / 14.45/17.00 hodin
SK HORNÍ MĚCHOLUPY

Městská hala
www.sportjablonec.cz

2. 4. /sobota/ 
9.30 hodin TJ JABLONEX –
TJ SOKOL MN. HRADIŠTĚ
Utkání v odbíjené (kurt č. 4)

10.00 hodin TJ BIŽUTERIE –
ROKYTNICE N. J.
Utkání odbíjení žen (kurt č. 3)

15.00 hodin 
ELP JABLONEC N. N. – SOKOL
PLZEŇ KOŠUTKA
Házená – II. liga mladších
dorostenců

17.00 hodin 
ELP JABLONEC N. N. – SOKOL
BĚLÁ P. B.
Házená II. liga mužů

9. 4. /sobota/ 9.45 hodin
(kurty č. 1 a 2)
TJ Sokol Sportcentrum
JARNÍ POHÁR ZPMG 
Oblastní přebor nadějí, kadetek
a dorostenek v moderní
gymnastice

9. 4. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE – TANVALD
Utkání odbíjení žen 
(kurt č. 3)

10. 4. /neděle/ 10.15 hodin 
(kurty č. 1 a 2)
TJ Sokol Sportcentrum
ZÁVODY V MODERNÍ 
GYMNASTICE 
JABLONECKÁ PERLIČKA
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

16. 4.–17. 4. /sobota, neděle/
TŠ X-DANCE Jablonec n. N. 
TANEČNÍ SOUTĚŽ 
X-DANCE CUP

30. 4. /sobota/ 
MPT Liberec, s. r. o.
1. ZÁVOD ČESKÉHO 
A ŽÁKOVSKÉHO POHÁRU
VE SKOCÍCH 
NA TRAMPOLÍNĚ

Městský plavecký bazén
www.sportjablonec.cz

9. 4. /sobota/ 9.00 hodin
VELKÁ CENA TJ BIŽUTERIE
A MĚSTA JABLONCE NAD
NISOU
21. ročník závodů plaveckých
oddílů z celé ČR
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011
Bazén bude celý den z důvodu
akce pro veřejnost uzavřen.

13. 4. /středa/ 14.00–15.30 hodin
PLAVECKO-BĚŽECKÝ DUATLON
Pro veřejnost budou uzavřeny
čtyři dráhy ve velkém bazénu.

23. 4. /sobota/ dopoledne
MISTROVSTVÍ ČR 
V AQUATLONU 
JABLONEC N. N. 2011
Areál plaveckého bazénu bude
pro veřejnost otevřen od 12.00 hodin.

Atletická hala
www.sportjablonec.cz

2. 4. /sobota/ 10.00 hodin
TJ Liaz Jablonec
VELIKONOČNÍ HALA 
ŽACTVA 2011

9. 4. /sobota/ 10.00–12.00 hodin 
AC Jablonec n. N. o. s.
BĚH RODIČŮ S DĚTMI
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

16. 4. /sobota/ 14.00 hodin
TJ Liaz Jablonec
VEŘEJNÉ CHODECKÉ ZÁVODY

30. 4. /sobota/ 9.30 hodin
JABLONECKÝ BĚH 
DO POHODY
TRI-CLUB Jablonec
Běžecký závod pro rodiny
a rekreační sportovce
Trasa vede kolem přehrady Mšeno
Více o závodě na 
www.behjablonec.cz

Nabídka sportovních programů

Bratrská jednota baptistů
Modlitebna – Máchův park

15. 4. /Pátek/ 18.00 hodin
Koncert pěvecké skupiny MAJÁK
Večer na téma Čtyři duchovní
zákony

22. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužba (káže M. Šolc)

24. 4. /Neděle Vzkříšení/ 9.30 hodin
Bohoslužba

Církev československá husitská
Chrám Dr. Farského

17. 4. /Květná neděle/ 9.00 hodin
Bohoslužba

21. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Bohoslužba

22. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Pobožnost

23. 4. /Bílá sobota/ 20.00 hodin
Vigilie

24. 4. /neděle Vzkříšení/ 9.00 hodin
Bohoslužba 

Českobratrská církev
evangelická
Pod Baštou 10
http://jablonec.evangnet.cz/

21. 4. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašijní bohoslužby

22. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužby, Večeře Páně

24. 4. /Velikonoční neděle/ 9.30 hodin
Bohoslužby, Večeře Páně

25. 4. /Velikonoční pondělí/ 9.30 hodin
Bohoslužby

Ochranovský sbor při ČCE
Máchova 29

17. 4. /Květná neděle/ 
9.30 hodin Bohoslužby s dětmi 
13.00 hodin Povídání s manželi
Langerfeldovými z Niesky

20. 4. /středa/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

22. 4. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Shromáždění na Velký Pátek

24. 4. /Boží Hod Velikonoční/
9.30 hodin
Bohoslužby, Večeře Páně

Římskokatolická farnost
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz

17. 4. /Květná neděle/ 9.00 hodin 
Žehnání ratolestí – kostel sv. Anny
a následně průvod městem do
kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova
18.00 hodin Mše svatá

21. 4. /Zelený čtvrtek/
18.00 hodin Mše svatá Jablonec,
Rychnov, Lučany

22. 4. /Velký pátek/
17.15 hodin Křížová cesta v Jablonci
18.00 hodin Obřady Velkého pátku
v Jablonci, Rychnově, Lučanech

23. 4. /Bílá sobota/
8.00–18.00 hodin Možnost tiché
adorace u Božího hrobu

19.00 hodin Obřady Velikonoční
vigilie v Lučanech, Rychnově
20.00 hodin Obřady Velikonoční
vigilie v Jablonci

24. 4. /Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně/
9.00 hodin Slavná mše svatá
s obřadem žehnání pokrmů
18.00 hodin Mše svatá

25. 4. /pondělí oktávu
velikonočního/
9.00 a 18.00 hodin Mše svatá

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

17. 4. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Eucharistická slavnost – předsedá
biskup D. Hejbal

19. 4. /úterý/ 16.30 hodin
Velikonoční výtvarná artedílna

21. 4. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Malování kraslic pro rodiče s dětmi

21. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
Liturgie Zeleného čtvrtku –
eucharistická bohoslužba

22. 4. /pátek/ 18.00 hodin
Velkopáteční bohoslužba
památky umučení Páně

23. 4. /Bílá sobota/ 20.00 hodin
Velikonoční vigilie se křtem

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

■ Velikonoční bohoslužby

Foto Štěpánka Valešová



(13)

jablonecký měsíčník / duben 2011 z našeho města

Muzikál jablonecké Základní umělecké
školy Filmový Fanda přerostl hranice města.
V sobotu 7. dubna s ním budou mladí míst-
ní umělci hostovat na prknech libereckého
divadla F. X. Šaldy. Za pořadatele to měsíč-
níku řekl Miroslav Halama ze ZUŠ.

Muzikál, jehož smyšlený děj se odehrává
v jabloneckém kině, měl ve zdejším městském
divadle premiéru loni v listopadu. Škola ode-
hrála ve dvou dnech před plným hledištěm cel-
kem čtyři představení, která zhlédlo asi 2 000
diváků. „Byl to veliký úspěch, publikum tleskalo
dokonce ve stoje,“ vzpomíná Halama. Také
ohlasy kritiků a reakce na facebooku, založeném

speciálně pro Filmového Fandu, byly velmi po-
chvalné. 

Další reprízy muzikálu se uskutečnily 9. a 10.
února. Zase byly dvojité a výsledek? Dalších
2 000 nadšených fanoušků Fandy, pro které byl
školní muzikál velkým a příjemným překvape-
ním. Poslední úspěšné představení 19. března
bylo určené učitelům. Příští se chystá na květen
pro zaměstnance jablonecké nemocnice. Libe-
recká repríza bude první vystoupení mimo Jab-
lonec. (in)

Vzorek reakcí na FF na
http://www.facebook.com/filmovyfanda
vstupenky na tel.: 488 880 300

Filmový Fanda v Liberci

Tradiční ohňostroj s hudbou odpalovaný
z hráze přehrady uspořádá při příležitosti
oslav čarodějnic jablonecká radnice spolu
s Eurocentrem. Velkolepou show začnou od-
palovači připravovat 30. dubna dopoledne,
proto bude hráz už od 10.00 hodin uzavře-
ná. Ve večerních hodinách bude pak zpoma-
lena doprava v blízkosti přechodů pro
chodce na silnici U Přehrady. 

Ohňostroj, který překvapí vždy novými efek-
ty, láká k vodní nádrži pravidelně tisíce lidí.
Nejlepší výhled je na něj ze břehu od Rybářské
Bašty až po loděnici. Pyrotechnici mají výhodu
v tom, že jim k lepšímu výsledku pomáhá zr-
cadlení na vodní hladině a také rozdílné pově-

trnostní a akustické podmínky. Rozhodně si ne-
nechte ohňostroj ujít, pokaždé to stojí za to.

Program:
20.30–21.00 Sraz účastníků průvodu v prostoru

před Rybářskou Baštou (konec
hráze mezi 1. a 2. přehradou)

21.00–21.25 Lampionový průvod projde pod
vedením mažoretek DDM Vikýř
(Jablonecká jablíčka) a bubenické
skupiny Barrel Battery od Rybářské
Bašty k prostoru před loděnicí.

21.25 Ohňová show s hudbou a ohňostroj
z hráze přehrady – v případě deš-
tě se uskuteční pouze ohňostroj.

(red)

Nad přehradou se rozzáří ohňostroj

Streetworkeři uklízí 
stříkačky po narkomanech

Použité injekční stříkačky po narkomanech
uklízí v Jablonci již pět let streetworkeři občan-
ského sdružení Most k naději. Nejčastěji je ob-
jevují v pěší zóně, kolem autobusového nádra-
ží nebo na zastávkách MHD. Jen za minulý rok
jich našli v širším centru města 113 kusů. „Stří-
kačky i jehly jsou nebezpečný odpad, který do
běžného komunálního odpadu nepatří,“ upo-
zornil vedoucí terénního programu Pavel Jäger.
Terénní pracovníci se po Jablonci pohybují
každé pondělí a čtvrtek, vždy od 10.00 do 18.00
hodin.

Stříkačky sbírají do speciálních kontejnerů
a pak je likvidují. Sběr nebezpečného materiá-
lu a informace o pomoci narkomanům na tele-
fonu 606 713 034. (red)

Přibyly kontejnery na textil
Celkem na 19 místech najdou Jablonečané

bílé kontejnery na vyřazený textil. Nově se ob-
jevily před nedávnem v ulicích Vrchlického sa-
dy, Erbenova a U Zastávky. Do kontejnerů lze
vhazovat veškeré nepotřebné ošacení, ložní
prádlo, bytové textilie, ručníky, ubrusy či páro-
vanou obuv. Textil musí být čistý, zabalený
v igelitových pytlích nebo taškách. Po vytřídění
se používá jako surovina pro výrobu čisticích
hadrů, geotextilií a lepenek. Ošacení vhodné
k dalšímu nošení dostanou sociálně slabí.

Domácnosti, které důsledně třídí odpad, ušet-
ří. V popelnici skončí jen 17 procent jejich ko-
munálního odpadu. Na internetových strán-
kách města je mapová aplikace, kde si můžete
vyhledat stanoviště kontejnerů pro tříděný od-
pad v blízkosti vašeho bydliště.

Harmonogram jarního 
úklidu

Jarní úklid v Jablonci nad Nisou bude letos
probíhat po dobu 9 týdnů. Termín zahájení je
uveden orientačně, ovlivňujícím faktorem jsou
klimatické podmínky.

Střed města
Ohraničeno ulicemi: Budovatelů, 5. května, Mos-
tecká, Smetanova, Palackého, U Jeslí, Větrná,
Rýnovická 
21. 3.–26. 3. 2011

Okolí přehrady + Palackého
Palackého od Horního náměstí po kruhový ob-
jezd ve Mšeně včetně ul. A. Dvořáka, stezka pro
pěší + inline dráha podél přehrady I., Průběžná,
Sportovní, Za Hrází
28. 3.–1. 4. 2011

Žižkův Vrch
Ohraničeno ulicemi: Pražská, U Balvanu, Tur-
novská, Budovatelů, Liberecká
28. 3.–1. 4. 2011

Rýnovice, Lukášov
Ohraničeno ulicemi: Janovská, Želivského, Vyše-
hradská, ČS armády, Pod Prosečí, Pod Vodárnou
4.–8. 4. 2011

Proseč
Ohraničeno ulicemi: Tovární, Liberecká, Široká,
V Pekle
4.–8. 4. 2011

Šumava, Paseky
Ohraničeno ulicemi: Palackého, U Přehrady,
Průběžná, Tichá, Lučanská, Pionýrů, Pod Ky-
nastem, Pod Tratí, Podhorská
11.–22. 4. 2011

Bártlův Vrch, oblast Novoveské
Ohraničeno ulicemi: Pražská, 5. května, Pod-
horská, V Nivách, Novoveská
26.–29. 4. 2011

Oblast nemocnice + Vrchlického sady
Ohraničeno ulicemi: Liberecká, Rýnovická, Větr-
ná, Tovární, Harrachovská, Riegrova, Palac-
kého, Větrná
2.–6. 5. 2011

Mšeno
Ohraničeno ulicemi: Riegrova, U Přehrady,
Mšenská, Janovská, Želivského, Harrachovská,
Pražského povstání
9.–13. 5. 2011

Vrkoslavice, Kokonín
Ohraničeno ulicemi: Pražská, Turnovská, Vrko-
slavická, Turistická, Jahodová, Maršovická,
Dalešická, Tyršova stezka, Lyžařská
16.–20. 5. 2011

Foto Aleš Majer

Foto archiv JM

Foto Jiří Jiroutek
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■ Krátké zprávy
Tipy z Rychnova
V pátek 15. dubna v 19.30 vystoupí
v hudebním klubu Bažina v restau-
raci Beseda v Rychnově u Jablonce
nad Nisou skupina TARA FUKI.
Ve výstavní síni MěÚ Rychnov vy-
stavují od 16. do 29. dubna své
kresby Michal a Lubomír Micha-
licovi a Jan Kadubec – abstrakce,
asambláže a počítačovou grafiku.
Vernisáž výstavy se uskuteční v so-
botu 16. dubna v 17.00 hodin.

Tip ze Smržovky
V sobotu 2. dubna od 16.00 hodin
zazní v kostele sv. Archanděla Mi-
chaela ve Smržovce benefiční kon-
cert smíšeného komorního pěvec-
kého sboru Vox nymburgensis.
Soubor vznikl v roce 1988. V reper-
toáru má zpěvy gregoriánského
chorálu, polyfonní skladby, rene-
sanční, barokní, klasicistní a ro-
mantická díla i současnou tvorbu.
Soubor vystupuje bez nároku na
honorář, dobrovolné vstupné pů-
jde na opravy kostela.

Basic chystá literární soutěž 
Studijní centrum Basic, které po-
máhá dětem s poruchami v učení
čtení, psaní a gramatiky, vyhlásilo
třetí ročník literární soutěže pro
základní školy v Jablonci nad
Nisou a Liberci. Letošní téma je Co
mohu udělat pro svého kamaráda
nebo Proč si děti musí hrát. Podle
ředitelky jabloneckého centra Gab-
riely Janichové se vloni soutěže na
téma Co hezkého je v našem městě
nebo vesnici zapojily tří místní ško-
ly. Do Basicu poslaly 120 prací,
které byly k vidění v Eurocentru, ve
vestibulu radnice a v jabloneckém
bazénu. Centrum sídlí v Mánesově
ulici. Více informací o něm a o sou-
těži na www.basic.cz., pobočka Jab-
lonec.

Městská policie přísnější vůči
pejskařům
Přísnější postihy majitelů psů, kteří
neuklízí po svých čtyřnohých mi-
láčcích, zavedla Městská policie
v Jablonci. Od domluv přistoupila
k sankcím. V březnu kontrolovali
strážníci hlavně pejskaře kolem
mšenské přehrady a udělili jim již
také první pokuty. Zatím však jen
od 100 do 200 korun. Podle ředitele
městské policie Jiřího Rulce umož-
ňuje zákon udělit pokutu až 1 000
korun a strážnici jsou připraveni
toho využívat.

Přibývá útoků na strážníky
Brutalita a agrese – tomu musí stá-
le častěji čelit strážníci Městské po-
licie v Jablonci nad Nisou. Loni se
stali terčem 20 napadení, osm
strážníků při nich bylo zraněno.
Na strážníky utočí nejčastěji opilci
a řidiči. 

Čarodějnice také
ve Slunečních lázních
Tradiční Čarodějnická retroparty
se uskteční 30. dubna od 17.00 ho-
din ve Slunečních lázních u pře-
hrady. Vatru tam zapálí v 19.00
hodin.

Loňský rok byl nejúspěšnější v historii společ-
nosti. Váš holding dosáhl obratu 1,36 miliardy ko-
run, což představuje meziročně téměř třetinový
nárůst. Krize vás minula?

Hospodářskému výsledku pomohly především nové
akvizice. Koupili jsme dvě společnosti, které jsou do-
minantními poskytovateli služeb centralizované
ochrany. Počet našich zaměstnanců se díky tomu té-
měř ztrojnásobil, ze 160 na 446 lidí. Nevěnujeme se
už jen výrobě a prodeji zabezpečovací techniky, nabí-
zíme i služby v oblasti ochrany majetku. Ročně vy-
školíme tisíce lidí, kteří naše alarmy montují, a ty po-
čítáme také do rodiny. Z jejich zkušeností čerpáme
poznatky pro další vývoj, potřebujeme se navzájem. 

Začátky firmy nebyly snadné. Měli jste nadšení,
ideály a školní znalostí mikroelektroniky, ale ban-
ky na vás koukaly s posměchem. Na počáteční ka-
pitál padly všechny rodinné úspory. První velké
sousto, které jste měli na vidličce, milionová za-
kázka pro automobilové opravny, krachla. Na-
padlo vás tehdy, že se malá jablonecká firma bez
tradice prosadí ve světě?

Snít nám šlo pořád dobře. Vždycky jsme měli vyso-
ké ambice. Chtěli jsme vybudovat renomovanou
značku a hlavně dělat špičkovou elektroniku. Žádná
firma, která by se její výrobou zabývala, v zemi ne-
existovala. Nezbylo nám, než si ji založit. Z dnešního
pohledu to byla možná spíš drzost než odvaha.

Co je pro podnikání důležité, čím se řídíte?
Smyslem podnikání není myslet na to, jak vydělat.

Podstatné je najít něco, čím je člověk užitečný ostat-
ním. Neuměl bych dělat byznys, kdybych nevěděl, že
tím budu lidem potřebný. Nesnáším podnikání, jehož

cílem je jen vytřískat peníze. Do té kategorie se řadí
třeba poskytování podivných půjček nebo zázrač-
ných diet.

Jednou epochou vašeho byznysu je i restaurace
Epocha v Janově. Otevřel jste ji také proto, abyste
byl lidem potřebný?

Byla to nutnost. Neměli jsme kam vodit obchodní
partnery na jídlo. Vyvrcholilo to tím, když se našemu
hostovi složil ve vyhlášeném podniku opilý číšník do
klína. To už na mě bylo moc. Vlastní restaurace pro
mne byla jednou z nejobtížnějších věcí, které jsem
řešil. Také nám to ze začátku nešlo a dokonce jsem
už přemýšlel, jak z toho vybruslit s čistým štítem.
Nakonec se potvrdila stará známá věc, a to, že vše je
jen o lidech. Našli jsme rodinu, která se o restauraci
vzorně stará. Je to ale nekonečná práce, v níž se ne-
smí ani na chvilku polevit.

Při založení firmy jste byli čtyři. Nyní ji řídíte
sám, kde jsou její ostatní otcové?

Dva pracují u nás ve firmě, třetí je bohužel dlou-
hodobě nemocný. Sami jsme nakonec přišli na to, že
čtyřhlavý drak se špatně řídí a mizerně létá, pokud
by se mu vůbec podařilo nějak vzletět. Nevýhodu to
má v tom, že se někdy stávám hromosvodem, po
němž se svezou všechny potíže. Nade mnou už ale
není nikdo, u koho bych si já mohl postěžovat. Navíc
jsem byl zvyklý z doby, kdy jsme byli ještě malí, řešit
všechno sám a mám sklony to dělat dál. Musím se

někdy hlídat, abych nezasahoval do procesů, které
jsem delegoval na kolegy. Díky tomu už není pracov-
ní vypětí tak velké. Pracuji tolik, kolik je třeba. Snažím
se, abych se úplně nezahltil. 

Týden prý dělíte na dvě půlky tím, že držíte vol-
né středy. Pro co máte tento den vyhrazený?

Zdaleka to není žádné pravidlo. Když mi to vyjde,
rád jedu na kole do Jizerek. Mám pár tajných tras,
které bych nevyzradil. Jezdit někde v průvodu, to by
mě opravdu nebavilo. Ale i když nepovím, kde jsou,
každý si tu může najít svůj vlastní kout a vlastní cesty.
Čím častěji se vracím ze světa, tím více si uvědomuji,
v jak jedinečném regionu žijeme. Na mezinárodním
letišti jsem za 90 minut, přehradu mám za rohem, do
hor kousíček. Ani Tokio ani New York nic podobného
neposkytují. (lau)

Dalibor Dědek, podnikatel

■ Tvář měsíce dubna

Mám kolem sebe zapálené lidi, kteří chtějí něco dokázat
Dalibor Dědek podniká už 20 let. Předtím pracoval v automobilce Liaz, nyní patří
mezi nejúspěšnější byznysmeny v Česku. Jeho firma Jablotron, kterou společně se
svými třemi kamarády v roce 1990 založil, se stala pojmem. Doma se nejprve prosadila
zabezpečovací technikou, pak udělala díru do světa takzvaným maximobilem. 

■ Dalibor Dědek
Narodil se 21. 6. 1957
Absolvoval ČVUT
1983 nastoupil do Liazu
1990 založil Jablotron
1994 stal se Podnikatelem roku
Hodnota firmy 2 mld. Kč
Ženatý, dospělý syn a dcera

Zásada
Smyslem podnikání není myslet na to, jak
vydělám. Podstatné je najít něco, čím je člověk
užitečný ostatním.

Foto archiv JM
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Při příležitosti druhého ročníku Meziná-
rodního trienále Jablonec 2011 jsme pro čte-
náře měsíčníku připravili devítidílný seriál
o historii Jabloneckých výstav. Jedná se vlast-
ně o úryvky z připravované knihy, kterou
při této příležitosti chystá k vydání Muzeum
skla a bižuterie. První část patřila účasti
jabloneckých firem na průmyslových výsta-
vách v 19. století. Ve druhé části se budeme
věnovat průmyslovým výstavám pořáda-
ným přímo v Jablonci a v nejbližším okolí. 

2. Průmyslové výstavy v Jablonci a nej-
bližším okolí ve 2. polovině 19. a na po-
čátku 20. století

Nadšení pro průmyslové výstavy se projevilo
i v regionu. Jablonecký Průmyslový a vzdělávací

spolek uspořádal v roce 1871 výstavu všech ty-
pů řemeslných výrobků včetně bižuterie. Akce
trvala přibližně měsíc – od 20. srpna do polovi-
ny září ve vyhrazených prostorách chlapecké
obecné a měšťanské školy. 

Dalším zajímavým počinem spolku byla
Výstava uměleckých prací a návrhů pro jablo-
necký průmysl. Konala se v roce 1912 v prosto-
rách městského divadla. V roce 1926, u příleži-
tosti 60. výročí existence korporace, proběhla
výstava Sklo a šperk, na níž vedle jabloneckých
firem vystavovaly také odborné školy z Jablon-
ce nad Nisou, Nového Boru, Karlových Varů,
Kamenického Šenova a Teplic.

Jablonecká odborná škola se také účastnila
mnohých průmyslových výstav a později pořá-
dala výstavy školních prací přímo ve své budově.
Tradice započala v roce 1882, kdy byla stavba
školy dokončena. V prvním roce vystavila ško-
la tři typy exponátů – školní práce žáků odbor-
né školy a pokračovacích škol na Jabalonecku,
předměty z uměleckoprůmyslového a orientál-
ního muzea ve Vídni a pohonné stroje, pomocné
nástroje a materiály (kovy, barvy a chemikálie)
užívané v bižuterní výrobě. Výstavu zaštítily vý-
znamné osobnosti činné v samosprávě a záro-
veň majitelé významných firem, například
Emil Müller nebo Jakob Mahla. 

Školní výstavy se opakovaly každoročně. Ve-
řejnost měla možnost seznámit se s pracemi
žáků i profesorů zpravidla pouze po několik dní
v obvyklém červencovém termínu, a to v prv-
ním poschodí a v přízemí budovy. Konání vý-
stav přerušila první a druhá světová válka.

Průmyslové výstavy samozřejmě sloužily
propagaci průmyslu. Velice brzy se však v jejich
organizaci začalo, stejně jako v celém veřejném
životě, uplatňovat nacionální hledisko. Když se
v Praze v roce 1891 konala Jubilejní zemská
výstava, čeští Němci se jí po rozbrojích ve vý-
stavním výboru, který výstavu prezentoval
spíše jako národně českou, oficiálně odmítli zú-
častnit. Některé firmy, i jablonecké, však vysta-
vily své výrobky v zastoupení. Výstavy se rov-
něž zúčastnila jablonecká odborná škola.

Odpovědí na tuto akci bylo uspořádání Vý-
stavy českých Němců v Liberci v roce 1906. Zde
byla jabloneckému průmyslu věnována celá
jedna výstavní skupina.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Historie výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou

Expozice jablonecké uměleckoprůmyslové školy 
na zemské výstavě v roce 1891 v Praze

Foto archiv Muzea skla a bižuterie

Nadšenci z občanského sdružení Bovera-
club ve spolupráci s Dopravním podnikem
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.,
(DPMLJ) zachránili historickou tramvaj,
která víc než před půl stoletím vozila pasa-
žéry z Rychnova nad Nisou do Janova a po-
zději pendlovala na trase mezi Libercem
a Jabloncem. 

Vůz 6MT z roku 1953 získali z depozitáře
Technického muzea v Brně před deseti lety.
Nabouraná tramvaj byla tehdy ve stejném sta-
vu, jako když v roce 1972 ukončila svůj provoz.
Dopraváci na ní odpracovali zdarma 15 000 ho-
din a teď už je zase připravená o svátcích
a zvláštních příležitostech vozit cestující. Jablo-
neckému měsíčníku to řekl Tomáš Krebs z do-
pravního podniku.

„Poprvé chceme vyjet v květnu. Čekáme, až
drážní úřad vydá průkaz způsobilosti vozidla,
pak vyrazíme na zkušební jízdy,“ dodal. Histo-
rická tramvaj se znakem Jablonce pod oknem
na boku byla v provozu téměř 20 let a ujela asi
milion kilometrů. Vůz s dřevěnými lavicemi, do
kterého cestující běžně naskakovali za jízdy
otevřenými dveřmi, prošel celkovou renovací.
Jeho oprava byla již složitější, protože už byl
vybaven blinkry, bzučáky a dalšími vymože-
nostmi. Jen kabelových rozvodů je v něm zhru-
ba 750 metrů. 

„Kdybychom obnovu zadali firmě, přišla by
nejméně na pět milionů,“ vypočítává Luboš
Wejnar z dopravního podniku. K záchraně pů-
vodně jablonecké tramvaje pomohla podle něj
iniciativa Dopravního sdružení obcí Jablo-
necka, které vyjednalo, že muzeum dopravní-
mu podniku tramvaj dlouhodobě zapůjčí.
Oprava začala v roce 2002. První v pořadí byla
vozová skříň. Potom přišlo na řadu poškozené
čelo, nosné kostry, základový rám, vnější ople-
chování a nová skla. Každý rok se opravilo ně-
co. Od roku 2007 má tramvaj nový lak, nějaký
čas byla výstavním modelem, teď je zase zcela
funkční. 

Boveraclub má asi 50 členů a ti nejzapáleněj-
ší tráví každou sobotu odpoledne už desítky let
v liberecké vozovně. Společně už zachránili
v 80. letech před sešrotováním červenobílý vůz
Bovera z roku 1929. Původně kolejový brus po-
cházející z Ústí nad Labem dal klubu také jmé-
no. „Tramvaj dnes vyráží na trať o svátcích. Lidé
a firmy si ji objednávají při mimořádných udá-
lostech. Zažila už i několik svateb,“ poznamenal
Krebs.

Dopraváci nyní pracují ještě na jednom his-
torickém skvostu – vlečném vozu z roku 1932,
i ten jim dlouhodobě zapůjčilo brněnské mu-
zeum. „Když jsme začínali, na spoustu řemesel
jsme si netroufali. Teď se už nebojíme. Zvládáme
zámečnické práce, truhlařinu, elektrikařinu,“
těší se Krebs.

(lau)

Boveraclub zachránil historickou tramvaj,
která jezdila Jabloncem

Prezentace jabloneckého průmyslu na Výstavě 
českých Němců v Liberci v roce 1906

Foto archiv Muzea skla a bižuterie

Foto archiv Boveraclub Foto archiv Boveraclub



Frýdlant, ČD – město – pomník sedmileté
války – Raspenava (6,5 km) – Lužec (9,5 km)
– Hejnice, ČD (12 km). 

V našem okolí se často setkáváme s památkami,
které připomínají oběti různých válek. Zejmé-
na první světová válka postihla ztrátami na ži-
votech mladých mužů snad všechny obce u nás
i za hranicemi. Šťastlivci, kteří se jejího konce
dočkali, na své blízké nezapomněli a připomí-
nali si je stavbou pomníků. Jen na území dneš-
ního Jablonce jich stálo nejméně osm. 

Čím jsou však válečné události vzdálenější,
tím vzácněji je něco připomíná. V našem kraji
tak najdeme jen několik památek, jež se vážou
k prusko-rakouské válce z roku 1866 či k napo-
leonským válkám z počátku 19. století a zcela
ojediněle i k válce sedmileté, která se odehrá-
vala v letech 1756–1763. A právě k takové pa-
mátce vás zve náš výletní tip.

Pomník sedmileté války se nachází v Raspe-
navě, v místě zvaném V Lukách. Dostaneme se
sem pohodlně z Frýdlantu, kde začínají zelené
značky, jež nás povedou větší část cesty. Od
nádraží sestoupíme nejprve do města se staro-
bylým kostelem Nalezení sv. Kříže (15. století),
za návštěvu stojí náměstí s radnicí z let 1893–96
a samozřejmě i Frýdlantský zámek, kolem kte-
rého vede naše putování. Na zámeckém návrší
opustíme město a pokračujeme málo frekven-
tovanou silničkou k Raspenavě. V místech, kde
se cesta po krátkém klesání poprvé přiblíží k to-
ku Smědé, stojí vlevo v louce obytný dům, a za
ním zahlédneme nápadný žulový pomník.
Cesta k němu sice nevede, dá se však k němu
dostat, aniž bychom vstoupili na pozemky při-
náležející přímo ke stavení. 

Na pomníku je německy napsáno: Zde, vedle
tohoto kříže, byl v roce 1760 pohřben 1 c. k. ar-
mádní poručík uherských husarů, 3 čeledínové
a vojenská žena se 2 dětmi. Obnoveno v roce
1875 Josefem Bergmannem. Součástí pomníku
býval i krucifix, ten je však v současnosti ulo-
men a připevněn na vedlejší lípě. 

Další cesta nás povede kolem jednoho z pěti
smírčích křížů Frýdlantska do Raspenavy. Za pro-
hlídku stojí kostel Nanebevzetí P. Marie, na při-
lehlém hřbitově můžeme vzpomenout památky
malíře Jizerských hor W. F. Jägera. Na jednom

z továrních komínů (po pravé ruce) bude možná
už hnízdit čapí rodinka, která se sem již něko-
lik let pravidelně vrací. Cestou můžeme téměř
všude pozorovat i následky loňské povodně.
U rozcestníku v Luhu pak narazíme na modré
značky, které nás dovedou až do Hejnic. 

Nenáročný výlet probouzející se jarní přírodou
v údolí říčky Smědé je vhodný i pro rodiče s dět-
mi. Trasu je možné na několika místech přerušit
a nastoupit do vlaku. Doporučujeme mapu Ji-
zerské hory 1 : 25 000.

Otokar Simm

K pomníku sedmileté války
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Počátek jara v přírodě nejen vidíme, ale
také velmi dobře slyšíme. Asi nejhlasitějším
projevem přicházejícího jara je ptačí zpěv.
Ozývají se mimo ptáků, kteří se k nám vra-
cejí ze zimovišť, i ti, kteří u nás zimu zdárně
přečkali. 

Zimující ptáci, jako například kosi, sýkorky
a další drobní pěvci, začínají v časném jaře ob-
hajovat svá teritoria a vábí samičky zvláštními
trylky k páření. Již během února se ozývají dat-
li, strakapoudi i žluny. Všichni vyluzují celou
škálu zvuků k upoutání partnerů. Sojky si pilně
zkoušejí, kolik nových zvuků se naučily imito-
vat. Také sovy nezahálejí a během února

a března je lze při soumraku pravidelně slyšet,
snad nejčastěji v celém roce. 

Z ptáků, kteří se k nám vracejí z teplých kra-
jin, zaslechneme asi nejdříve skřivana a špač-
ka, kteří se objevují už během února. Ve výše
položených oblastech, mezi které patří i Jablo-
necko, je to o něco později – zhruba v první po-
lovině března. V březnu je potom následují
drozdi, konipasi, budníčci a rehkové. Až když je
jaro v plné síle a všude je s jistotou k nalezení
hmyz, můžeme uslyšet trylky vlaštovek, jiřiček
a pěnic. A nejvíc na čas si dává rorýs. Jeho cha-
rakteristické skřípavé volání z výšky zaslechne-
me až někdy v květnu.

Poté, co si ptáci svým zpěvem označí životní
prostor, čili teritorium, a vyvolí životního part-
nera, jejich zpěv pomalu utichá. Mají totiž plné
zobáky práce. Je potřeba nanosit stavební ma-
teriál na postavení hnízda. Později, když se vy-
líhnou malá ptáčata, mají rodiče dost starostí
s jejich uživením, takže prozpěvování jde také
stranou. Proto je jaro tou nejlepší dobou pro po-
slech ptačího zpěvu.

Zpěv ptáků ale zdaleka není jediný hlasový
projev, podle kterého poznáme příchod jara.
Když pomineme bzučení včel a dalšího hmyzu,
jenž se hladově vrhá na první rozkvetlé kočič-
ky, dalšími velkými jarními zpěváky jsou žáby.
Jakmile se zem oteplí nad nulu, probouzejí se
skokani a ropuchy a hned si to namíří k nej-
bližší vodní ploše, aby se rozmnožili a zajistili
tak novou generaci. Ke hledání vhodného part-
nera k páření je potřeba dát o sobě vědět, a to
nejlépe hodně nahlas. Žabí samci jsou vytrvalí

zpěváci, skokani nadouvají své rezonanční va-
ky v každém nezamrzlém rybníčku a ropuší
samci kvákají už cestou ze zimovišť k vodě, aby
si tak zajistili přízeň samiček svého druhu a ús-
pěšně se rozmnožili.

Pro všechny zájemce o ptačí zpěv je v Jab-
lonci připravena zajímavá akce. Za poslechem
ptačích hlasů je možné vydat se pod vedením
zkušeného ornitologa v sobotu 7. května. Akci
společně pořádá Středisko ekologické výchovy
Český ráj a JKIC o. p. s. Více informací najdete
na www.jablonec.com

Simona Jašová 
ve spolupráci s JKIC o. p. s.

Hlasy jarní přírody

■ Tip na výlet

z přírody

Kuňka ohnivá Foto Milan BajerLadoňka rakouská Foto Milan Bajer

Foto Otokar Simm
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Terezka Valentová

Terezka Viktorová Martinka Peklová Janička Němcová

Téma na měsíc květen: Hrajeme na hudební nástroje. K malování si můžete zazpívat českou písničku „Já jsem muzikant“.

www.jabloneckarodina.cz

Milé děti,
děkuji za obrázky vašich kamarádů. 
Už jste mne mnohokrát přesvědčily, že umíte pěkně malovat, a já
jsem zaslechl, že umíte i pěkně zpívat. A někteří k tomu navíc
hrají. Třeba na flétnu, na bubínek, na činely nebo dokonce na
klavír a na kytaru. Tento měsíc to můžete všechno nakreslit – jak
zpíváte a hrajete, nebo jaké hudební nástroje znáte a máte rádi.
Na vaše obrázky se těší skřítek Pastelka.

Oceněné práce na téma „Moji kamarádi“
Terezka Valentová (5 a půl roku), MŠ Čtyřlístek
Terezka Viktorová (4 roky), MŠ Pampeliška
Martinka Peklová (6 let), MŠ Kapička
Janička Němcová (5 a půl roku), DDM Vikýř

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Květnové obrázky s tématem
„Hrajeme na hudební nástroje“
očekáváme do pondělí 11. dubna na podatelně v přízemí jablonecké
radnice nebo na adrese redakce: Městský úřad, redakce Jabloneckého
měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku na-
pište heslo – „Skřítek Pastelka“. Soutěžní formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!
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Chystáme pro Vás 
v mûsíci dubnu 

DEN 
OTEV¤EN¯CH 

DVE¤Í 
v Proseãi nad Nisou 

IV. etapa
VZOROV¯ BYT BUDE

P¤IPRAVEN

Interma
akciová spoleãnost 

tel.: 485 221 111
www.interma.cz 

JARNÍ TANâENÍ
NOVINKA studia KAREEMAH

nové kurzy MIX dance od dubna 2011
(latinsko-americké rytmy, hip-hop, street dance)

pfiihlá‰ky a info: T: 776 653 153, 
www.brisnitancekareemah.cz

T: 773 485 800, www.studiofit.cz
info@studiofit.cz

NOVÁ âAJOVNA V JABLONCI n. N.
Pfiijìte do ãajovny k pfiíjemnému posezení

nad ‰álkem lahodného ãaje.
Prodej sypan˘ch ãajÛ.

Otevfieno: Út–Pá: 14–22 h, So–Ne: 16–22 h
Máchova 11, Jablonec n. N.,

tel.: 603 201 312
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Vyplatíme předem až

50%
z ceny nemovitostí

Vyplatíme předem až

50%
z ceny nemovitostí

• zprostředkování prodeje nemovitostí 
• výkup nemovitostí • vyplatíme exekuce

VOLEJTE ZDARMA 800 500 222
Pro naše klienty hledáme byty v Jablonci nad Nisou a Liberci

POBOČKA JABLONEC NAD NISOU 725 826 796

www.bleskove-reality.cz

TÁBORY SpT
Rab‰tejnská Lhota u Chrudimi

2800 Kč
21 let tradice

stany s podsadou
vedoucí s osvědčením

velká etapová hra
doprava z JBC

www.sptlomnice.net

2.–16. 7. Hvězdná pěchota
16.–30. 7. Madagaskar

30.7.–13.8. Transkontinentální železnice
13.–27. 8. Legendy divokého západu

SpT, Na Bídě 567/II, 460 01 Liberec
Mgr. Pavel Coufal

po‰leme Vám info: 

606 384 400 (i SMS)

V¯KUP, PRODEJ, PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
Poboãka nejvût‰í realitní spoleãnosti svûta

Century21 Sever si Vám dovoluje
nabídnout sluÏby v oblasti obchodu

s nemovitostmi.
Neváhejte nás kontaktovat na tel.: 725 293 455

nebo nás nav‰tivte v na‰í kanceláfii na
Komenského ul. 37 v Jablonci nad Nisou

(u hlavní po‰ty).
Na základû rostoucích obchodÛ hledáme dal‰í

spolupracovníky na pozici makléfie!

POZOR ZMùNA ADRESY!
ADELMAR – prodej pfiírodní kosmetiky BABARIA,

RNB a ãisticí prostfiedky CODI, MICAL
najdete nás na Komenského ulici 545 v 1. patfie

vchod vedle prodejny ALPINE

âESKÁ GEODETICKÁ S. R. O.
geometrické plány, vytyãení pozemkÛ,

v˘‰kopis, polohopis
·védská 27, Jablonec n. N.

tel.: 604 608 467, ceskageodeticka@atlas.cz

PRODÁVÁME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy
• obkladové panely 

• dfievûné li‰ty, prahy 
• nábytek z masivu

• postele, skfiínû, komody, 
Ïidle, stoly

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

e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz 
www.pospichal-strechy.cz
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TONAR Jablonec s. r. o.
PrÛmyslová 50, Jablonec n. N.

• Komplexní zateplování budov
– rodinné a bytové domy 

– individuální zpracování poptávek na materiál

• PÛjãovna le‰ení
– dopravu a montáÏ zajistíme

Tel.: 602 422 508
e-mail: tonarjbc@seznam.cz

w w w . t o n a r . c z

LÉTO V TUÎÍNù 
Dûtsk˘ letní tábor urãen˘

pro dûti od 6 do 16 let. 

Termíny: 
I. turnus 

2. 7.–16. 7. 2011, cena: 3 500,–
II. turnus 

16. 7.–23. 7. 2011, cena: 2 200,– 
III. turnus 

24. 7.–6. 8. 2011, cena: 3 500,–
Kapacita tábora je 60 dětí 

Informace: Jaroslava Daníčková 
775 790 318, danickova@tsj.cz 
www.tabor-tuzin.cz 

Prodej slepiãek
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

opět prodává slepičky snáškových plemen
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant 

žíhaný, kropenatý, černý a modrý.

Stáří slepiček 18–20 týdnů.
Neprodáváme kuřice, ale slepičky 

těsně před snáškou.
Cena 138–148 Kč/ks dle stáří. 

PRODEJE SE USKUTEČNÍ 
v pátek 1. dubna 2011

Jablonec – u zadního vchodu 
fotbal. stadionu Baumit – 16.00 hodin

Případné bližší informace 
tel.: 728 605 840, 415 740 719, 

728 165 166

NABÍZÍME
vedení úãetnictví a daÀové evidence.

Zpracováváme ve‰kerá pfiiznání pro FO i PO.
Kontakt: www.mpucto.wz.cz, tel.: 736 649 729,

e-mail: info@mpucto.wz.cz

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
Ve‰keré krejãovské sluÏby, plesové a svatební

‰aty v cenách pÛjãovného, pánské obleky
a fraky, nabídka látek, opravy a úpravy odûvÛ

tel.: 724 174 830, www.hanar.cz

MITON CZ
– poradíme jak se prosadit na internetu
Ozvûte se na e-mail: sales@miton.cz

nebo na tel.: 483 367 813
a domluvte si konzultaãní schÛzku.

Vytvofiíme vám web ãi eshop na míru,
nov˘ grafick˘ styl firmy nebo vám doporuãíme

nejlep‰í moÏnost propagace na internetu.
Hledáte práci? Pfiidejte se k nám do t˘mu.
Aktuálnû hledáme obchodního zástupce.

PRONÁJEM PRODEJNY
pronajmu prodejnu, nebytové a bytové prostory

na Dolním námûstí 3 v Jablonci nad Nisou
(RODINKA)

BliÏ‰í info: 603 727 611

PRODEJ A POKLÁDKA
podlahov˘ch krytin, malífiské a natûraãské práce

a ãistûní kobercÛ a sedacích souprav
kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz,
tel.: 604 503 848

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. V·ECHNY DRUHY

DVE¤Í, kvalitní LEVNÉ vnitfiní,
vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.
Duben: Venkovní dvefie sleva 15 %.

Profesionální v˘fiez zárubní.
Nyní: SLEVA na kování, montáÏ a dvefie.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!
Kompletní montáÏ. Okna dfievo i plast.

www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

50% SLEVA NA POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
ve vefiejn˘ch jazyk. kurzech 2–6/2011

UvaÏujete o jazyk. kurzu v pfií‰tím ‰k. roce?
Pfiijìte se uÏ nyní podívat, co Vás ãeká.

·panûl‰tina, ru‰tina – konverzaãní
MINI-KURZY – 690,– Kã

1x mûsíãnû, praktická témata,
uÏiteãná slovní zásoba, malé skupiny.

EDUCA – vzdûlávací centrum,
tel.: 483 318 621, 602 505 288

www.educa-jbc.cz

STUDIO IVETA D.
permanentní make-up a prodluÏování fias,

tetování, kosmetika
www.salon-iveta.cz

tel.: 602 172 122, Podhorská 3

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

nebytové prostory, rodinné a bytové domy,
chaty, chalupy, pozemky

tel.: 724 953 484, www.kopacikova.cz

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

STUDIO FIT
SHIATSU masáÏ na 60 min. s 25% slevou,

nyní jen za 345 Kã
V¯ÎIVOVÉ PORADENSTVÍ, KURZ HUBNUTÍ

NOVù – KOSMETIKA, jen za 340 Kã
Infrasauna se solnou terapií 7 dní v t˘dnu
více na www.studiofit.cz, 773 485 800
Komenského 37, Jablonec nad Nisou

– vstup z ulice Po‰tovní

DÒSTOJNÉ FINANâNÍ OD·KODNùNÍ
v‰em, co utrpûli úraz cizím zavinûním

a nebyli spokojeni s v˘‰í obdrÏené náhrady.
AÏ do 4 let nazpût. Bez vstupních poplatkÛ.

tel.: 723 226 128, www.evco.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2011
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

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

Volné prostory 
k pronájmu

Eurocentrum Jablonec n. N., s. r. o. 
nabízí 

pronájem 

54 m2 

prodejna
(kancelářské prostory)

136 m2

(výstavní pavilon S4)

Bližší informace:
p. Kalašová, tel.: 483 311 281 

d.kalasova@eurocentrumjablonec.cz 
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER 

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

A u t o v r a k o v i š t ě – J a n o v s k á  3 7
◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@@centrum.cz

◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@centrum.cz

Od ledna 2011 
znovu otevfiena ordinace 

REHABILITAâNÍHO LÉKA¤E.
Objednávky na telefonu: 483 341 111

MUDr. 
Tomá‰ Fiala

Od ledna 2011 
otevfiena nová 

ordinace 
PRAKTICKÉHO  

LÉKA¤E 
pro dospûlé

Horák Electronic ,  BudovatelÛ 6,  Jablonec n.  N.  
d i s p e ã i n k  t e l . :  7 7 5  8 5 0  8 5 0 ,  o d b o r n é  m o n t á Ï e  v ‰ e c h  T V  a  S A T  a n t é n ,  d i g i t á l n í  p fi í j e m

* Tato zvýhodněná cena platí na prvních 12 měsíců a je součástí akce platné do 31. 5. 2011.
** Do výše 1 500 Kč při objednání služby Direct Medium a Direct+.

AUTOCENTRUM Fics s. r. o.
Želivského 1, Jablonec n. N. (naproti Intersparu)

Jedinečná nabídka 
Suzuki Swift 1.2 GL/AC, 5 dveřové provedení
za 249 900 Kč při platbě v hotovosti včetně DPH
emise CO2 116 g/km, kombinovaná spotřeba 5,0 l/100 km

606 608 997
483 368 893
602 466 185

www.autofics.cz


