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Příroda se probudila, 
do života vstupují barvy

Milí Jablonečané,
příroda se konečně probudila, do našeho života

znovu vstupují barvy. Těším se, protože květen po-
važuji za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce.
Definitivně uklidíme lyže, bundy, kabáty a nedoč-
kavě se vrhneme do jarních sportovních radová-
nek a na zahrádky. Nemyslím přitom jen ty zelené
s rostlinami kolem domů, ale také plácky před ka-
várnami a hospůdkami. Slunce nás vytáhne ven
a tam to voní grilováním. 

Je květen, ale Máchův Máj tu recitovat nebudu.
Rozdělím se s vámi raději o citát, který na mne
před chvílí vyskočil z e-mailu. Stálo v něm: „Roz-
počet by měl být vyvážený, státní pokladna by se
měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,
arogance úřednictva by se měla zmírnit a být pod
dozorem, pomoc cizím zemím by se měla omezit,
pokud Řím nemá přijít na mizinu. Lidé se opět
musí naučit pracovat, namísto aby žili z veřejné
podpory.“ Divné, blesklo mi hlavou. To poselství
napsal Marcus Tullius Cicero v roce 55 před naším
letopočtem – před 2066 lety. Stačil nám ten čas,
abychom se poučili?

Všechno totiž není jen o penězích. Někdy je to
i o trošce chuti do práce a takové té normální snaze
umožnit sobě i jiným žít v pěkném prostředí. Po-
kud se pohybujete jako já po městě, můžete přes
ploty také sledovat to lidské snažení, to s jakým
úsilím a úspěchem se majitelé domů či nájemníci
starají o kytičky a trávníky. Někde se scházejí i li-
dé z paneláků při úklidu okolí svých příbytků.
Dělají tím radost sobě i ostatním a já za to moc dě-
kuji. A vy, kteří nemáte chuť nebo možnost se
k těmto aktivitám připojit, tak je alespoň, prosím,
neničte. 

Pokud by někoho můj příspěvek inspiroval ke
zrušení letité skládky na vlastním pozemku
a potřeboval by poradit s likvidací odpadu, stačí
zavolat na bezplatnou městskou telefonní linku
800 155 151. Další tipy nejen o odpadu najdete na
stránkách měsíčníku. Jinak si užijte květen plný
lásky a pěkného počasí. Tedy pokud aspoň trochu
vyjde a nebude pršet jako vloni.

Petr Beitl
starosta města
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Současný přestupní uzel MHD v Kamenné ulici je
pro přestupy nevhodný a most v Kamenné je v hava-
rijním stavu. „Nové řešení vychází z co nejefektivněj-
šího využití stávající plochy autobusového nádraží
pro odbavování cestujících,“ uvedl Petr Vobořil, místo-
starosta odpovědný za rozvoj. První práce jsou naplá-
nované už na květen. „Nový terminál potřebujeme co
nejdříve, abychom tam mohli přesunout zastávky
MHD a opravit most v Kamenné ulici,“ dodal místo-
starosta. 

Kvůli celkové obnově mostu bude od června do kon-
ce října uzavřená ulice Kamenná, a to od křižovatky
s ulicí 5. května po Dolní náměstí. Dopravní podnik
bude také muset dočasně odklonit některé linky měst-
ské hromadné dopravy. Po skončení opravy se do Ka-
menné zastávky zase vrátí, ale hlavní přestupní místo
už zůstane na autobusovém nádraží. „Výhledově lze
protáhnout otevřené nábřeží Lužické Nisy z Ovocného
trhu a může se také vybudovat lepší pěší propojení se
železniční zastávkou Centrum,“ zdůvodnil Vobořil.

Žádné demolice nebudou
Nosnou konstrukci mostu v Kamenné ulici tvoří

šikmý kamenný oblouk ze žulových opracovaných
kvádrů. Kvůli jeho opravě se nebude nikde nic bourat.
„Nechystáme žádnou demolici domů, stavbaři pouze
odbourají komunikaci a obnaží mostní klenbu, na
kterou se pak uloží konstrukční vrstvy nového mos-
tu,“ vysvětluje Zuzana Bencová z oddělení investiční
výstavby. 

S rekonstrukcí mostu jsou spojené i opravy a pře-
ložky inženýrských sítí vedoucích přes most. „Jedná
se o tři vodovodní řady, plynovod, veřejné osvětlení
a kabely energetiky,“ upřesnila. Povrchová voda z vo-
zovky se odvede příčným sklonem do uličních vpustí
napojených do již existující dešťové kanalizace. Reno-

vaci mostu završí oprava celé konstrukce vozovky až
po křižovatku s ulicí 5. května. 

Informace o změnách v dopravě a vedení autobuso-
vých linek budou průběžně na www.mestojablonec.cz. 

Autobusové nádraží v moderním pojetí
Ruku v ruce s rekonstrukcí mostu v Kamenné ulici

půjde i postupná přestavba autobusového nádraží na
moderní terminál veřejné hromadné dopravy. 

Centrálním bodem nádraží bude zelený ostrůvek se
zastávkami MHD, kolem kterého budou stanice mezi-
městské autobusové dopravy. Další zastávky zůstanou
na současných stanovištích tak, aby na sebe přestup-
ní místa co nejtěsněji navazovala. Na západní straně
nádraží se zvětší poloměr obratiště pro autobusy
a upravená ulice Lipanská se znovu otevře do ulice
5. května. Nový bude také chodník podél pravé strany
Luční ulice přes autobusové nádraží, tedy podél ne-
zpevněné odstavné plochy a garáží až k objektu spo-
lečnosti BusLine, kde je předprodejní místo jízdenek
a informační kancelář.

Autobusové nádraží poskytne pro MHD osm stano-
višť, které plně nahradí stávající prostorově nevyho-
vující stanice v Kamenné ulici, dalších sedm zastávek
bude využívat pravidelná autobusová a dálková do-
prava. Celé autobusové nádraží bude zahrnuto do re-
žimu pěší zóny.

Na kolik úpravy přijdou?
Na rekonstrukci mostu v Kamenné ulici je v rozpočtu

vyčleněno osm milionů korun. Na úpravu autobuso-
vého nádraží počítá město s miliony pěti. „Konečná
suma může být i nižší. Nechceme peníze utratit za
každou cenu. Firmy se samy v soutěži snaží dávat ro-
zumné nabídky, protože zakázek mají méně než dřív,“
uzavírá místostarosta místostarosta Petr Vobořil. (fr)

Most v Kamenné ulici 
a autobusové nádraží – 
dvě mouchy jednou ranou
Most v Kamenné ulici se začíná opravovat, současně se také promění autobusové nádraží.
Cílem úprav je propojení městské, příměstské a dálkové dopravy, které umožní pohodlnější
a rychlejší cestování. 

■ Slovo odborníka
Nový terminál veřejné dopravy,

který bude umístěn do prostor stá-
vajícího autobusového nádraží,
výrazně přispěje ke zlepšení kul-
tury cestování ve městě. V Jab-
lonci dlouhodobě chybělo jednotné
přestupní místo veřejné dopravy,
navíc nedaleko od autobusového
nádraží se nachází i nová želez-
niční zastávka.

Stanice MHD č. 1–4 umístěné
podél opěrné zdi budou využívat
linky směřující do Kokonína,
Rychnova, Lukášova, na Žižkův
Vrch a Horní Proseč. Stanoviště
MHD č. 5 a 6 u nově vytvořeného
ostrůvku budou sloužit pro linky
ve směru na sídliště Šumava, do
Pasek, Lučan a Maxova. Dvojité
stanoviště MHD označené č. 7–8,
na opačné straně ostrůvku, bude
k dispozici cestujícím ve směru do
Mšena, Rýnovic, Janova a Bedři-
chova.

Klienti regionální a dálkové do-
pravy budou mít k dispozici stejný
počet nástupišť jako doposud. Čty-
ři jsou umístěna podél krytého
stání a tři nově kolem vybudova-
ného ostrůvku.

Cestující najdou zároveň na auto-
busovém nádraží nedávno zrekon-
struovaný předprodej jízdenek
s bezbariérovým přístupem včetně
upravené čekárny, toalety pro vo-
zíčkáře a s přebalovacím pultem
pro matky s dětmi.

Dopravní podnik přepraví v Jab-
lonci denně 26.000 lidí.

Luboš Wejnar
dopravní ředitel DPMLJ

Foto Jiří Jiroutek
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Během své nedávné oficiální návštěvy Li-
bereckého kraje zavítal prezident Václav
Klaus s chotí také na Jablonecko. Ve funkci
prezidenta navštívil naše město potřetí.
V doprovodu starosty Petr Beitla besedoval se
dvěma stovkami studentů Gymnázia Dr. Ran-
dy a prohlédl si i Českou mincovnu.

Studenti se zajímali, koho prezident považuje
za svého možného nástupce. Ptali se na stabili-
tu a podobu současné vlády, zajímali se o vr-
cholné posty Evropské unie, hospodářskou kri-
zi a zavedení eura v Česku.

V mincovně zhlédl prezidentský pár ukázko-
vou ražbu kilové medaile a převzal pamětní ku-
sy. Medaile darovaná prezidentu Klausovi nesla
jeho vlastní portrét. Medaile pro prezidentovu
choť měla na lícové straně její znamení horo-
skopu a na rubu zcela novou výrobní technolo-
gií České mincovny vytvořený portrét paní
Livie Klausové.

Takto personifikovaná medaile vznikla pře-
nosem fotografie do kovového povrchu v podo-
bě jemného rastru. Do vzácného kovu ji vyryl
diamantový hrot. Prezidentova manželka se sta-
la prvním držitelem personifikované medaile
s vlastním portrétem. Tento typ medailí hodlá
Česká mincovna v nejbližší době nabízet svým
zákazníkům

Z Jablonce si kromě dobrých dojmů prezi-
dent Klaus odvezl také sadu sklenic na sekt se
stylizovanými symboly šesti kmenových sportů
vyučovaných na sportovním Gymnáziu Dr.

Randy, které jsou dílem studentů Střední umě-
leckoprůmyslové školy sklářské v Železném Bro-
dě. Starosta Petr Beitl pak věnoval manželům
Klausovým zdejší regionální produkt, jímž jsou
Kitlovy výrobky, a květiny pro první dámu.

Návštěva skončila obědem v hotelu v Bříz-
kách, po němž delegace hlavy státu pokračova-
la v cestě po Libereckém kraji. (red)

Jablonečané se opět 
setkávají s vedením radnice

Setkáním ve Mšeně začala další série ve-
řejných jednání v jednotlivých městských
částech pod společným názvem Setkání sta-
rosty s občany. Kromě Mšena se do uzávěrky
JM setkali představitelé města ještě s občany
v Rýnovicích a na Žižkově Vrchu. 

Pro místostarosty Petry Tulpu a Vobořila ne-
jde o žádnou novinku, avšak starosta Petr Beitl
a místostarosta Miloš Vele mají tak v podstatě
poprvé ve funkci možnost přímého kontaktu
s Jablonečany. 

Obecně se zatím na všech třech setkáních
mluvilo o úsporném rozpočtu, o šetřících opat-
řeních, o dotacích a plánovaném rozvoji města
a všude si lidé stěžovali na nedostatek parkova-
cích míst. Pak už se směr debaty lišil podle
lokality. Ve Mšeně ze strany občanů padaly
otázky týkající se výstavby v Pobřežní ulici,
způsobu zimní údržby v podmínkách sídliště
a užití techniky či odvodnění komunikace spo-
jující ulici Želivského s Mozartovou. 

V Rýnovicích naopak poukazovali někteří ob-
čané na architektonickou nejednotnost výstav-
by rodinných domků nad sídlištěm Janovská,
s uspokojením však kvitovali probíhající práce
na zateplování domů a výměně oken v ulici Na
Úbočí. 

Na Žižkově Vrchu se zase dotazovali na to,
zda je pravda, že se bude stavět druhý Kaufland
v prostoru bývalých jatek, probíral se způsob
zimní údržby i jarní úklid a věčnou bolestí prá-
vě tohoto sídliště je špatné soužití nejstarší
a nejmladší generace. Lidé upozornili na tele-
fonování zastupitelů při jednání zastupitelstva
nebo na černou skládku pod Ještědskou ulicí.
Pochlubili se také, že sami uklidili lesopark. 

Bližší informace o místě, kde setkání proběh-
nou a zápisy z těch, která už byla, jsou na webo-
vých stránkách města www.mestojablonec.cz.

Přehled setkání – začátek vždy v 17.00 hodin

• 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)

Zeptali jste se ve Mšeně
Jak je to se stavbou výškového domu v Po-

břežní ulici, bude se tam stavět? 
Město je pouze účastníkem řízení. Povolování

staveb má na starost státní správa a ta musí vy-
dat výjimku. Zastupitelstvo rozhodlo, že město
nebude v procesu rozhodování o vyjímce proti
jejímu vydání. Petici občanů projednala porada ve-
dení, k vyřízení ji obdržel ředitel odboru rozvoje.

Nelíbí se nám nepořádek za zahrádkami,
v lese a polehávání bezdomovců za třetí pře-
hradou. Mohlo by tam být víc laviček? 

Městská policie tam ve spolupráci s Policií ČR
v roce 2009 zprostředkovala úklid, zajistilo ho
město. Dohled zajišťuje i nadále městská poli-
cie. Oblast Mšena je rozlehlá – okrskář prochá-
zí celé Mšeno, lidé ho mohou kontaktovat. Co
se týče laviček, je zde problém s vlastnictvím
pozemků. Lavičky nemůžeme dát na cizí poze-
mek, stejně je to i s dalšími odpadkovými koši.
Navíc jde o obtížně přístupná místa a vznikal
by problém s jejich odvozem.

(red)

Jablonec hostil prezidentský pár

Foto Stanislav BachtíkFoto Stanislav Bachtík

Česká mincovna počítá se svým rozvojem
v Jablonci. Ve městě chce vybudovat do ně-
kolika let nový výrobní závod, v němž by se
mohla razit i euromince. Stávající prostory
u přehrady nesplňují pro tento úkol kapa-
citní ani bezpečností předpoklady. Měsíční-
ku to řekl ředitel mincovny Radek Šulta. 

„Chceme, aby mincovna zůstala v centru
města na turisticky atraktivním místě,“ dodal
s tím, že o stěhování jinam mincovna neuvažu-
je. Jednak zde má kvalitní pracovníky, dobře
funguje i její napojení na umělecko-průmyslo-
vou školu a medailéry. Dříve město nabízelo
mincovně pro případnou expanzi prostory
v průmyslové zóně v Rýnovicích, ty jí ale nevy-
hovovaly. Lepší lokalitu, kde by mohla na zele-
né louce továrna vzniknout, by měl nyní při
tvorbě nového územního plánu města doporu-
čit architekt. „Jsme rádi, že Jablonec je vnímán
také jako mincovní město, dohodli jsme se, že

budeme podporovat potenciální růst mincov-
ny,“ podotkl starosta Petr Beitl.

Mincovna na sebe před nedávnem upozorni-
la unikátní ražbou limitované série zlaté kilové
medaile z řady České bankovky na českých me-
dailích. Tato rarita byla určená hlavně pro in-
vestory, mincovna se chce ale do budoucna
otevřít více i laické veřejnosti. Díky ojedinělé
technologii lidem nabídne už brzy přenos foto-
grafie na medaile z drahých kovů, razit na za-
kázku bude i objednané nápisy nebo jména.
„Dosáhne se tím nejvyšší personifikace osob-
ních klenotů,“ vysvětlil Šulta.

Česká mincovna patřila ještě vloni do skupi-
ny Jablonex Group. Jejím novým vlastníkem je
česko-švýcarská společnost Monetica, která ji
koupila zhruba před rokem. Většinovým vlast-
níkem firmy je český podnikatel Karel Zoubek.
Mincovna má 60 zaměstnanců.

(lau)
Výroba zlaté kilové medaile Foto Jana Fričová

Mincovna počítá s rozvojem v Jablonci
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Značku Regionální produkt Jizerské hory
používá už 24 místních výrobců. První kolo
značení výrobků a vydání tištěného katalo-
gu umožnila dotace z Programu rozvoje
venkova, s podporou Libereckého kraje
vznikl i katalog elektronický. V Jabloneckém
kulturním a informačním centru (JKIC),
které je jedním z členů certifikační komise,
lze také katalog bezplatně získat.

Certifikát, který je zárukou pro místní původ,
převahu přírodních surovin a vysokou kvalitu
výrobků, pomáhá držitelům značky lépe se
prosadit na trhu. Informovala o tom Jitka
Doubnerová z Místní akční skupiny Mikrore-
gionu Frýdlantsko, která se o vznik nové znač-
ky koncem minulého roku zasloužila.

Certifikát nesou například výrobky z Domova
pro mentálně postižené v Horním Maxově,

mléčné produkty farmy Dolenec ze Zlaté Oleš-
nice, mediciální víno Šláftruňk firmy Kitl.
„Turistický region Jizerské hory a Smržovka
jako partneři značky budou výrobky společně
propagovat při veletrzích cestovního ruchu,
akcích regionálního rozvoje a rozvoje venkova
i při kulturních událostech,“ dodala Doubne-
rová. Výrobci získali značku na dva roky. 

Cílem značení je především podpora drob-
ných podnikatelů ve venkovských oblastech –
lidí, kteří podnikají v obtížných podmínkách,
zvyšují místní zaměstnanost a spoluvytvářejí
jedinečnost regionu. Podobnou značkou je
Regionální produkt Český ráj, jíž uděluje
Sdružení Český ráj. Na Jablonecku ji drží devět
výrobců ze Železnobrodska. 

Více na www.jizerske-vyrobky.cz.
(in)

Výrobky z Jizerských hor
mají společnou značku

Poslední možnost 
k zapsání dětí do pasů

Už 30. června tohoto roku skončí možnost za-
psat dítě do deseti let do cestovního dokladu ro-
dičů. Od 1. července bude možné žádat pouze
o vydání samostatného dokladu pro dítě, a to je
časově mnohem náročnější.

Vystavení pasu trvá zhruba měsíc a kromě
rodného listu se dokládá u vydání prvního ces-
tovního dokladu i osvědčení o státním občan-
ství ČR. Zápis do pasu rodičů je oproti tomu
jednoduchý, provádí se na počkání po předlo-
žení rodného listu dítěte.

Požádat o něj mohou pouze rodiče, nikoliv ji-
ný zákonný zástupce. Protože změna zákona
připadá na dobu dovolených, musí si rodiče,
kteří o zápis májí zájem, pospíšit. Zápisy dětí
budou platit do 26. června 2012. Možnost nechat
dopsat děti do svého cestovního dokladu využi-
lo letos přes 50 rodičů.

Vladislava Kakrdová 
vedoucí oddělení správních agend

e-mail: kakrdova@mestojablonec.cz

Katastrální úřad 
digitalizoval mapy Pasek

Jablonecký katastrální úřad digitalizoval ma-
py, dokumentaci a plány Jabloneckých Pasek.
Přepracovanou podobu katastrálního území,
takzvaný katastrální operát, předloží k veřejné-
mu nahlédnutí na svém pracovišti v Podzimní
ulici od 9. do 20. května. Měsíčník o tom infor-
movala ředitelka úřadu Renáta Daníčková.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění mohou
až do 5. června podat námitky proti obsahu ob-
noveného katastrálního operátu. „V této době
mohou také ohlásit a doložit případnou změnu
osobních údajů,“ dodala ředitelka s tím, že se
digitalizace nedotkla vlastnických práv k ne-
movitostem. Nový soubor katastrálních doku-
mentů vstoupí v platnost 6. června, platnost pů-
vodního tím zanikne. (rd)

Úřední hodiny pro nahlédnutí do operátu Pasek:
pondělí, středa 8.00–17.00 hodin
úterý, čtvrtek 8.00–14.00 hodin
pátek 8.00–13.00 hodin

Za dinosaury 
do parku Kleinwelka

Tradiční zájezd do partnerského města Bu-
dyšína a zábavního dinosauřího parku Klein-
welka uspořádá Městský úřad v Jablonci v so-
botu 28. května. Odjezd je v 8.30 z Horního
náměstí, návrat kolem 19.30. Výletníci budou
tentokrát cestovat bez průvodce. 

Jízdenku za 200 korun lze zakoupit od 9.
května v pokladně Eurocentra (pondělí–pátek,
8.00–20.00 hodin).

■ Užitečné tipy

Foto archiv Eurocentra

Dvě víceúčelová sportovní a dvě dětská
hřiště vyrostou od poloviny května do konce
září v okolí ulice Nová Pasířská. Je to další
projekt Integrovaného plánu rozvoje Jab-
lonce nad Nisou, zóny Žižkův Vrch a okolí.

„Cílem projektu je obnovit stávající hřiště
v okolí ulice Nová Pasířská. Ta současná jsou
v nevyhovujícím stavu se zbytky herních prv-
ků, které již neodpovídají bezpečnostním nor-
mám. Modernizací chceme zlepšit místním li-
dem zázemí, kde tráví volný čas,“ říká vedoucí
oddělení dotací Iveta Habadová. Projekt prošel
také veřejným projednáváním s občany a jejich
připomínky v něm jsou zohledněny.

První hřiště s pryžovou dopadovou plochou
bude pro děti od roku do 12 let. Najdou tam
skluzavku, pískoviště, houpačky, prolézačku ve
tvaru lodě a kolotoč. Kolem hřiště budou stoly

s lavičkami a odpadkové koše. Druhé dětské
hřiště také s měkkým dopadem je projektované
pro děti do 15 let. V jeho středu bude lanová
prolézačka ve tvaru pyramidy, opět nebudou
chybět lavičky a koše.

Obě víceúčelová sportovní hřiště budou
s umělým trávníkem. Na menším bude cvičná
tenisová odrazová stěna, součástí většího bu-
dou mimo jiné i basketbalové koše a sloupky na
volejbal. I tam najdou lidé zázemí pro posezení.
Navíc všechna hřiště budou z bezpečnostních
důvodů oplocená.

Celkové náklady na proměnu hřišť dosáhnou
přibližně 12,5 milionu korun, přičemž EU při-
spěje dotací 10,6 milionu korun. 

(fr)

Děti z Nové Pasířské dostanou čtyři hřiště

Ilustrační foto
Hřiště ve Vlaštovčí ulici Foto Radka Baloghová

Foto archiv JM
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■ Naši jubilanti
v květnu
99 let
Liška Karel

94 let
Sajbotová Emilie, Semerádová Marie

93 let
Urbanová Jaroslava

92 let
Müller Václav, Vejražka Antonín

91 let
Borčický Jindřich, Kovář František

90 let
Habr Jan, Hádek Karel, Honzejková
Vlasta, Karásková Milada, Lehký
František, Štočková Květoslava

85 let
Budín J., Gabrhelová A.,
Janečková Z., Jiránek Z., Kašťák R.,
Konvalinová M., Krátká M.,
Mencl J., Nerudová V., Packová G.,
Pekárek J., Procházková K.,
Stříbrný V., Vitvar J., Vyhlasová A.,
Zemanová K.

80 let
Bažantová M., Bursa B., Čapková L.,
Daníček J., Havlíková H., Horák J.,
Horneková M., Kopalová J.,
Louda K., Márinková V.,
Mašková E., Mechír J., Miková A.,
Pelikánová J., Rákosník R.,
Schovánková D., Smetanová V.,
Šefčíková E., Štarchová H.,
Tomešová I., Tuzarová W.,
Zahrádková J., Zárubová J.

75 let
Bálek K., Brabcová J., Červa V.,
Franczkeová R., Gerlich K.,
Grünhut G., Halbich T.,
Hanáková V., Homoláčová H.,
Kubáčková A., Laurynová V.,
Matúšková A., Nesvadbová B.,
Rychterová H., Schier R., Tomšova B.

70 let
Barták K., Bartoničková K.,
Baudyšová E., Bäuchelová D.,
Bláha Z., Dolníková V., Ebrová M.,
Grosová O., Havlíková M.,
Hokeš J., Chalupa J., Jizbová J.,
Kaiser R., Kolářová D., Kosinová J.,
Koukalová H., Lihařová I.,
Linková E., Lipský R., Lukášek J.,
Novosad J., Ostrovský J.,
Pauerová M., Poustecká J.,
Richtrová M., Ročková L.,
Růžičková A., Sigmundová H.,
Sůva J., Šafářová M., Zach J.,
Zavřelová 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
Zlatou svatbu oslavili 
5. dubna manželé 
Anna a Walter Cermanovi.

Zlatou svatbu oslavili 
29. dubna manželé 
Věra a František Křenkovi.

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

Senioři dostanou 
certifikát 
Certifikát o absolvování kurzu po-
čítačové gramotnosti převezme 18.
května na jablonecké radnici 15
důchodců z Klubu jabloneckých
seniorů. Mailovat a surfovat inter-
netem je naučil místostarosta Petr
Tulpa. Klub pořádá 19. května od
14.00 hodin ve Spolkovém domě
besedu a prezentaci s poskytovate-
li sociálních služeb. Během ní bu-
dou přijímat přihlášky do dalšího
počítačového kurzu, který se roz-
běhne v září. 

Přijímačky 
pro páťáky
Výběrové testy pro sportovně na-
dané páťáky do sportovních tříd
s atletickým zaměřením pořádá
Základní škola v Pasířské ulici.
Zájemci při nich předvedou do-
vednosti v hodu medicinbalem,
skoku dalekém z místa, v počtu
leh-sedů za jednu minutu, v běhu
na 50 m a v běhu na šest minut.
Testy se uskuteční ve čtvrtek 12.
května v 16.00 hodin na atletickém
stadionu školy. 
Podrobnější informace naleznete
na www.zspasirskajbc.cz.

Sportovní den 
u přehrady
Sluneční lázně a město zvou 29.
května na Dětský sportovní den.

Soutěžit se bude ve sportovních
disciplínách, malé děti se vydovádí
ve skákacím hradu, součástí pro-
gramu je i diskotéka a projížďky
na dračích lodích. Akce Projektu
Jablonec n. N. 2011.

Utajené místo se 
střevíčníkem 
pantoflíčkem
Na Jablonecku se nachází jedna
lokalita s mimořádně vzácným
střevíčníkem pantoflíčkem. Toto
místo je ochranáři tak přísně taje-
no, že o něm ví jen pár zasvěce-
ných lidí ze správy Chráněné kra-
jinné oblasti Český ráj. Jedná se
o dva metry čtvereční v lese vel-
kém několik kilometrů čtvereč-
ních. Rostliny kvetou právě v květ-
nu. 

Důchodci zvou 
na své aktivity
Svaz důchodců se schází každou
středu ve 14.00 hodin ve Spolko-
vém domě ve Floriánově ulici. Ve
středu 4. května oslaví senioři
v ZUŠ v Podhorské ulici od 14.00
hodin Svátek matek, ve čtvrtek 12.
května vyrazí do Prahy do divadla,
17. května pojedou do Kutné Hory,
den nato se pobaví ve svém klubu
a 25. května si tam zatancují.

Vítáme nová 
miminka
V sobotu 26. března jsme přivítali
na jablonecké radnici nová mi-
minka. Byla mezi nimi Brožová
Nella, Černá Aneta, Čičko Michal
Dominik, Danilo Jakub, Dubská Va-
lerie, Dvořák Kryštof, Dvořák To-
máš, Fleišmanová Jana, Franzke
Jakub, Hanuš Jakub, Hlava Bed-
řich, Hrabák Jakub, Hrabák Jan,
Jeništová Daniela, Jireček Jakub,
Jörgová Kateřina, Kalina Jakub,
Koláčná Adéla, Kučerová Veronika,
Květ Martin, Majtánová Markéta
Marie, Manďok Roman, Manina Ro-
man, Nosek Jakub, Nováková Ema,
Paldus František, Paldus Josef, Peš-
ková Eliška, Pešta Lukáš, Rais Se-
bastian, Salabová Veronika, Sed-
láčková Michaela, Schöffel Matěj,
Skořepa Vojtěch, Smolík Dominik,
Smolíková Markéta, Škarvan Daniel,
Špirhanzl Jan, Špirhanzlová Kate-
řina, Vavřačová Amálie, Vejdělková
Kristýna, Verner Sebastian, Vondra
Marek Šimon, Žváčková Agáta.

Aukce pro nemocnici 
Dětskému oddělení jablonecké nemocnice připadne výtěžek aukce
výtvarných prací žáků a studentů. Oblíbená dražba, jež je vyvrchole-
ním výstavy výtvarných prací pořádané městem a Eurocentrem, se
uskuteční ve čtvrtek 19. května od 16.00 hodin. „Od roku 2001 vynesly
aukce téměř 44.000 korun, prozatím rekordní částku 8051 korun jsme
utržili vloni,“ říká Kateřina Hronová z odboru školství. Nemocnice
použije letos výtěžek na vylepšení podmínek pro rodiče, kteří zůstá-
vají s dětmi v nemocnici. 
Doprovodnou akcí letošního 14. ročníku byla soutěž na téma Pře-
hrada v klínu hor inspirovaná 100. výročím jablonecké přehrady. Jed-
notlivci i kolektivy mateřských, základních a středních škol, DDM
a ZUŠ z Jablonce a okolí se ještě před dražbou pochlubí svými díly ve
výstavním pavilonu Eurocentra, a to od 11. do 19. května. „Výstavu
slavnostně zahájíme ve středu 11. 5. v 10.00, vstup je zdarma,“ upřesňu-
je Hronová. Středisko ekologické výchovy Jabloneckého kulturního
a informačního centra na ní otevře interaktivní dílnu. Děti si v ní bu-
dou moct osahat třeba rybářské náčiní.

Vzpomínka 
na květnová výročí
v Rýnovicích
Vzpomínková akce k 66. výročí
osvobození se uskuteční ve středu
4. května od 11.00 hodin v Rýnovi-
cích u pomníku obětem 2. světové
války. 
Součástí pietního setkání je výsta-
va Stopy 2. světové války nejen
v Jablonci nad Nisou. Přístupná
bude od 3. do 5. května od 9.00 do

14.00 hodin ve třetím patře Střední
průmyslové školy technické v Bel-
gické ulici. Škola navíc připravila
od 5. do 7. května s finanční pod-
porou města pro své studenty zá-
jezd do Osvětimi. 
Rýnovický památník prošel obno-
vou za dva miliony korun, financo-
valo ji Ministerstvo obrany ČR
a pět dalších států, jejichž obětem
je pomník věnován. Zástupci Čes-
kého svazu bojovníků za svobodu
se u něj sejdou i 9. května ve 14.00
hodin.

S turisty 
po loupežnických
stezkách
Klub českých turistů v Mníšku
u Liberce pořádá 39. ročník turis-
tického pochodu Loupežnickou
pěšinou. Pěšky nebo na kole mů-
žete vyrazit v sobotu 21. května od
7.00 hodin z fotbalového hřiště
v Mníšku u Liberce. Bližší infor-
mace na tel. 485 146 691, e-mail:
daneckova.b@seznam.cz

Foto Milan Bajer

Do soutěže se zapojila i ZŠ
v Mozartově ulici.

Foto Marcela Vaníčková
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Rekonstrukce někdejší fary, dlouholetého
domova manželů Scheybalových, už začala.
V současné době je jednou z finančně nejná-
ročnějších staveb ve městě. Její obnova přijde
na 26 milionů korun, městský rozpočet při-
tom zaplatí jen osm procent z této sumy.
Zbytek nákladů pokryje evropská dotace.
Informoval o tom Roman Král, ředitel Jab-
loneckého kulturního a informačního cent-
ra (JKIC), jež projekt připravilo a nyní na-
plňuje.

„Obnova by měla skončit v polovině roku
2012,“ dodal. JKIC podepsalo už počátkem
března smlouvu se stavební firmou, která his-
torickou budovu bývalé fary v Kostelní ulici
přestaví na Dům Jany a Josefa V. Scheyba-
lových. 

Poslední přípravou před vlastní rekonstrukcí
bylo sejmutí nejhodnotnější sochařské výzdoby
z Getsemanské zahrady. Sousoší, které bylo
přeneseno do Jablonce z Rádla, představuje
ukázku lidového kamenictví z poloviny 19. sto-
letí. Sochu anděla s kalichem restaurátoři sej-
muli za pomocí techniky a uložili do depozitá-
ře, kde ji také zrestaurují. Ostatní sochy zůstaly
na svém původním místě, jejich ochranu zajis-
tí dřevěné bednění a speciální fólie. Na doporu-
čení památkářů jsou chráněny i všechny pís-
kovcové sokly. 

Na stránkách měsíčníku budeme společně
sledovat postup rekonstrukce. 

Stavební práce na faře můžete vidět také na
www.jablonec.com pod odkazem Dům Jany
a Josefa V. Scheybalových.

(lau)

Sledovaná akce: přeměna bývalé fary na
kulturní centrum

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

Malometrážní byty
Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 45/2011
Byt 0+1, 10. patro, podlahová plocha 27,85 m2

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 46/2011
Byt 0+1, 6. patro, podlahová plocha 27,85 m2

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 47/2011
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 39,67 m2

Prohlídka bytů Na Vršku 16 – 4. 5. 2011
od 16.00 hodin

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 48/2011
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 39,56 m2

Prohlídka bytu 4. 5. 2011 od 16.30 hodin

Podhorská 16A/378, č. bytu pro VŘ: 49/2011
Byt 0+1, přízemí, podlahová plocha 31,60 m2

Prohlídka bytu 11. 5. 2011 od 16.30 hodin

Nájemné v malometrážních bytech je stanove-
no na 46,23 Kč/m2/měsíc.
Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.

Žádosti do výběrového řízení včetně stanove-
ných příloh podávejte na předepsaných for-
mulářích, které lze vyzvednout na oddělení
správy bytových domů MěÚ (OSBD), ve vnitř-
ním informačním středisku MěÚ nebo na
www.mestojablonec.cz. Přihlášku doručte na
OSBD nebo do podatelny MěÚ v zalepené obál-
ce od 2. května do 18. května 2011 do 15.00
hodin. Obálka musí být zřetelně označena ná-
pisem Výběrové řízení s označením čísla bytu
(tj. např. 45/2011 – NEOTVÍRAT – VÝBĚRO-
VÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky jsou neplatné.

Kořenovská zubačka 
bude mít maskota

Nejlepší návrhy na podobu maskota koře-
novské zubačky budou k vidění na první le-
tošní nostalgické jízdě v sobotu 28. května. 

Železniční společnost Tanvald, která nejstr-
mější a zároveň jedinou ozubnicovou železnici
v Česku provozuje, získala z mikroprojektů
Euroregionu Nisa peníze na rozšíření Muzea
ozubnicové železnice o kulturní a informační
prostor, popularizaci unikátní trati a její zpří-
stupnění pro děti. Informoval o tom ředitel že-
lezniční společnosti Petr Prokeš.

Úlohou maskota, na jehož podobu a jméno
vyhlásil kraj před nedávnem soutěž, je učinit ze
zubačky větší atrakci. Podle legendy představu-
je maskot dobrotivého plachého ochránce trati,
jenž bydlí v Polubenském tunelu.

(red)

Nový komunitní plán 
zajistí lepší služby

Nový komunitní plán pro roky 2012-2015
chystají na jablonecké radnici čtyři odborné
pracovní skupiny.

Tentokrát už nepůjde jen o plánování služeb
na území Jablonce nad Nisou, jak tomu bylo
dosud. Nový program, který vzniká za finanční
a metodické podpory Libereckého kraje, zahr-
nuje celé Jablonecko, tedy i okolní obce, řekl
Jabloneckému měsíčníku místostarosta Petr
Tulpa.

„Plán reaguje na mínění a požadavky obča-
nů, z výsledků dotazníkového šetření vycházel
už první komunitní plán, jenž vznikl v roce
2008,“ dodal místostarosta. V pracovních skupi-
nách jsou zástupci uživatelů a poskytovatelé
sociálních služeb a města. Scházejí se mimo
období prázdnin každý měsíc a tvoří roční akč-
ní plány, s jejichž pomocí může radnice spolu
s organizacemi lépe sledovat potřeby a efektivi-
tu poskytovaných sociálních služeb na území
města. 

Jednání pracovních skupin jsou otevřená
všem lidem či zájmovým seskupením. „Stačí se
přihlásit u koordinátorů komunitního plánová-
ní nebo manažerů pracovních skupin. Rovněž
uvítáme podněty pro zlepšování sociální péče
na Jablonecku, a to písemně nebo emailem,“
podotkl místostarosta Tulpa. 

Aktuální kontakty a termíny jednání pracov-
ních skupin jsou na webových stránkách města
www.mestojablonec.cz pod odkazem komunit-
ní plánování, kde budou i aktuální informace
o přípravě plánu také z oblasti sociálních slu-
žeb. Na spolupráci se těší Dana Holcová, koordi-

nátorka komunitního plánování města Jablonec
n. N., e-mail: dana.holcova@mestojablonec.cz,
tel. 483 357 630 a Simona Hušková, odborná ko-
ordinátorka komunitního plánování pro spádo-
vé obce, e-mail: simona.huskova@kraj-lbc.cz,
tel. 725 741 521.

Život na fotografiích
Fotografujete rádi a chcete ukázat dru-

hým, jak žijete? 

Fotosoutěž pro výstavu fotografií s názvem
Jak žijeme vyhlásilo jako součást česko-polské-
ho projektu Setkávání – tradice, kultura a život
v česko-polském pohraničí jablonecké Euro-
centrum. 

Jejím cílem je představit vedle sebe život člo-
věka v české a polské části Euroregionu Nisa
v průběhu jednoho roku, a to od května 2011 do
května 2012.

„Snímky musí být pořízeny jen v našem eu-
roregionu,“ připomněla ředitelka Eurocentra
Marta Procházková. Ideální jsou podle ní sním-
ky, které zachytí místní lidi a jejich život v prů-
běhu jednoho běžného roku. Přiblížit mohou
každodenní rituály, významné okamžiky, práci
i volný čas Čechů a Poláků v pohraničí.

Společná výstava se uskuteční příští rok na
podzim v Jablonci nad Nisou a v Jelení Hoře –
Soběšově. Akce je spolufinancována z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj.

Podmínky soutěže jsou v recepci Eurocentra ne-
bo na www.setkavani.eurocentrumjablonec.cz.

Foto archiv JKIC

Foto archiv JM
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Daleké končiny vesmíru a cizí galaxie
vzdálené miliony světelných let budou pozo-
rovat účastníci astronomického dne. Na
Jizerce ho uspořádá 21. května v pořadí po-
druhé Klub astronomů Liberecka ve spolu-
práci s Astronomickým ústavem Akademie
věd ČR. Akce je situována do sklářské osady
Jizerka úmyslně, protože leží v centru Ji-
zerské oblasti tmavé oblohy. Měsíčníku to
řekl předseda klubu Aleš Majer. 

Pozorování je stejně jako vloni připravené
pro nejširší veřejnost se zájmem o vesmír, as-
tronomii a příbuzné obory. „Pokud bude jasno,
budeme od 13.00 hodin pozorovat Slunce. Ve
Sklárně poběží přednášky, výstava astronomic-
ké techniky a astrofotografií i program pro dě-
ti,“ dodal. Raritou bude používání jednoho
z největších mobilních dalekohledů v Česku -
přístroje s průměrem primárního zrcadla půl

metru. Při příznivém počasí je na programu
i večerní pozorování, a to nejen obřím daleko-
hledem. „Večerní květnové nebe nabízí řadu za-
jímavých objektů, z těles sluneční soustavy
hlavně planetu Saturn ozdobenou prstencem,
z naší galaxie pak hvězdokupy nebo mlhoviny,“
upřesnil Majer.

Pozorování oblohy je součástí mezinárodního
česko-polského projektu, který vznikl před dvě-
ma lety. Jeho cílem je informovat veřejnost
o zdejším zachovalém nočním životním pro-
středí, vzdělávat lidi v této problematice, propa-
govat ochranu nočního životního prostředí
před světelným znečištěním. Loni pozorování
přilákalo na Jizerku přes tisícovku lidí, jako
čestný host se ho zúčastnil i známý popularizá-
tor astronomie Jiří Grygar. Akce patří do Projektu
Jablonec n. N. 2011. Vstup zdarma. 

(am)
Více na www.izera-darksky.eu

Astronomové zvou na Jizerku 

Školáci ze Základní školy v Arbesovce vy-
stavují ve foyeru radnice v bavorském Kauf-
beurenu výsledky svého bádání v minulosti
města. Jejich práce jsou součástí výstavy o jab-
lonecké secesi, kterou připravil mnichovský
kunsthistorik Dieter Klein. Zatímco Klein vy-
stavuje architekturu, děti se věnují přeměně
krajiny, města a života lidí. Hned první den
přilákala výstava kolem 150 nadšených ná-
vštěvníků.

„Proměny jsme sledovali v projektu Krajina za
školou a Putování vzduchoplavce Kráčmery,“ vy-
světlila učitelka Hana Samková, která na škole
vede historický seminář. Děti se pod jejím vede-
ním naučily nejen orientovat v minulosti, ale ta-
ké hledat v historických pramenech nebo analy-
zovat a zpracovávat výsledky poznání. Osvojily si
také práci s foťákem, počítačem a internetem.

Panely o Kráčmerovi přitom měly v Německu
svou premiéru. V Jablonci budou k vidění až po
prázdninách v Domě česko-německého porozu-
mění a v příštím roce se pak představí na spo-

lečné výstavě škol v Praze. Projekt o vzducho-
plavci Kráčmerovi, stejně jako Krajinu za školou,
vymyslelo sdružení Antikomplex. Jeho cílem
bylo podnítit žáky druhého stupně připravit
materiál, ze kterého se budou učit regionální
dějiny menší školáci. V celém Libereckém kra-
ji se do projektu zapojily jen dvě školy.

Jablonecká secese a žákovské práce budou vy-
staveny v Kaubeurenu do začátku června. Dosud
se tam žádná podobná výstava neuskutečnila,
a to přestože se město stalo po válce novým do-
movem pro tisíce někdejších obyvatel Jablonce.
Obě města spojuje dva roky partnerská smlouva
a ještě mnohem déle i aktivní přátelství mezi
školami, spolky a jednotlivými lidmi. 

Jablonec vyslal na otevření výstavy svou dele-
gaci. Do Kaufbeurenu pojedou zástupci města
ještě v červenci, a to na taneční festival.

(lau)

Foto Aleš Majer

Děti z Arbesovky vystavují v Kaufbeurenu

KnofLenka vyrazila na turné
Místní zpěvačka Lenka Morávková, známá

jako KnofLenka, vyrazila na turné s novým
albem The World Is My Oyster. Do epické po-
doby na něm převedla svá nejdůležitější díla
za poslední dva roky. 

Projekt propojuje společenská témata, třeba
deformaci místy a vztahy, ekologii vlastního ži-
vota, toulky přírodou, město jako sociální past,
zabývá se i otázkou, na jaké životni podmínky
jsme ochotni přistoupit. Lenku Morávkovou
(voice, sax, children piano, midi keyboard) do-
provází zpěvačka a klavesistka Šárka Kobzová
a tanečnice Galaxie. KnofLenka se v jednom ze
svých prvních projektů zaměřila i na Jablo-
necko a upadající sklářskou tradici.

Data koncertů: 20. 5. Street for Art – Prague,
14. 6. AFO music festival – Olomouc, 2. 7. Ca-
min Art festival – Barcelona (in)

Více na www.mynameisann.com

Koupání na přehradě 
nepřekazí sinice

Nepříjemné sinice nepřekazí letos koupání
na jablonecké přehradě ve Mšeně. Pokud by
jejich množství stouplo nad bezpečnou hra-
nici, připravilo se město provést ozdravnou
kúru hlinitými koagulanty. Podobný zásah
již několikrát prodloužil koupací sezonu
u Máchova jezera. 

Podle biologa Jindřicha Durase trvá aplikace
jeden den a chemická látka je zdraví plavců ne-
škodná. „V přepočtu bude stát na jednoho oby-
vatele 20 až 30 korun,“ upřesnil starosta Petr
Beitl s tím, že pokud se kvalita vody nezhorší,
nebude třeba zásah provádět.

Kvalita vody v přehradě patří dlouhodobě
k nejlepším v kraji a v posledních letech se stá-
le zlepšovala. Kvůli zvýšené koncentraci fosfo-
ru v Bílé a Lužické Nise však stále hrozí nebez-
pečí rychlého zhoršení vody. Trvalým řešením
je výstavba kanalizace z Janova nad Nisou až
k čističce, pomohla by i optimalizace provozu
malé vodní elektrárny nebo snížení rozsahu ry-
bářského hospodaření. „Kvalitu vody podpoří
omezení kaprovité násady a trvalá výsadba drav-
ce, třeba bolena dravého,“ míní Duras. (fr)

Nová Ves uspořádá slavnost 
u rozhledny Nisanka

Tradiční Jarní slavnost u rozhledny Ni-
sanka se uskuteční v sobotu 21. května. 

Obec s místním okrašlovacím spolkem a dal-
šími partnery připravily program pro širokou
veřejnost. Začíná v 10.00 a trvá do 19.00 hodin.
Jeho součástí jsou divadlo, hudba, výtvarné
a sportovní disciplíny.

Přesný program na http://www.novavesnn.cz/
pod odkazem aktuality

Foto archiv JM

Foto Hana Samková

Foto archiv JM
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Zajímavosti ze zastupitelstva a rady
S otevíráním nových úvěrů město nepočítá
Finanční výhled na roky 2012-2013, který předlo-

žil zastupitelům místostarosta Miloš Vele, je sesta-
ven tak, aby byly pokryty veškeré závazky, zejmé-
na splátky jistin úvěrů, přičemž s přijetím nových
úvěrů město nepočítá Výhled je pouze dvouletý
kvůli nestálému ekonomickému prostředí v zemi. 

Při přípravě prognózy vycházeli ekonomové města
ze sjednocení sazeb DPH na 20 procent, nyní však
platí, že od ledna 2012 by se měla nižší sazba zved-
nout z 10 na 14 procent a v roce 2013 sloučit obě saz-
by DPH na 17,5 procenta. „Nevíme, jaké reformní kro-
ky nás ze strany vlády na ekonomickém poli čekají.
I z toho důvodu je finanční výhled pouze odhadem,“
komentoval materiál místostarosta Vele. 

V roce 2009 se kvůli ekonomické krizi zhoršil stav
městských financí, o rok později se již situace zlepši-
la. Realizovaná úsporná opatření přinesla očekávaný
efekt, neboť z běžných příjmů se financovaly i běžné
výdaje, včetně splátek úvěrů, a provozní saldo vyge-
nerovalo navíc 10,5 milionu korun na rozvoj města.
Protože město v režimu maximálního šetření zejmé-
na provozních výdajů pokračuje, dá se tento zlepšují-
cí trend předpokládat i pro příští léta. Na kapitálové
výdaje si radnice plánuje ponechat 75 milionů korun,
a to bez zapojení zůstatků na bankovních účtech
z konce roku. Rozvoj města je postavený také na vy-
užití dotací.

Velká mateřská škola se rozdělí na více malých 
Transformaci Mateřské školy Uhelná na více sa-

mostatných mateřinek chystá místostarosta Petr
Tulpa. Zastupitelé mu uložili, aby případné změny
načasoval k 1. lednu 2012.

V roce 2002 novela zákona o státní správě a samo-
správě ve školství přinesla mimo jiné obcím povin-
nost zřizovat mateřské a základní školy pouze jako
příspěvkové organizace. V Jablonci tehdy vznikla jako
samostatná příspěvková organizace jen Speciální ma-
teřská škola Palackého a ostatních 17 mateřských škol
se sloučilo do jedné organizace. Výsledná zpráva po
dvou letech jednoznačně potvrdila výhody tohoto mo-
delu. V září 2005 zastupitelé schválili žádost o právní
subjektivitu dvou školek, a to mateřinky Havlíčkova
a Zámecká 10 – Montessori. V roce 2009 se pak osa-
mostatnilo dalších osm odloučených pracovišť. V sou-
časné době předškolní vzdělávání zajišťuje 12 samo-
statných právních subjektů, přičemž MŠ Uhelné zbylo
osm odloučených pracovišť.

„Navrhované rozdělení velké mateřské školy bude
ekonomicky výhodnější, a to zhruba o půl milionu
korun ročně. Ušetříme především na zrušení ředitel-
ství v Uhelné,“ říká místostarosta Tulpa odpovědný za
resort školství. V případě sloučení všech školek měl
zřizovatel jednodušší úlohu při koordinaci zápisu ne-
bo při zajišťování prázdninového provozu. Postupným
oddělováním odloučených pracovišť narůstá agenda
na oddělení školství, což při rozdělení posledního vět-
šího celku, kterým je MŠ Uhelná, bude znamenat nut-
nost navýšení počtu pracovníků na oddělení školství
o jednoho ekonoma.

Samostatnost přináší školkám větší odpovědnost za
chod organizace, ale také větší pružnost při rozhodo-
vání, rychlejší řešení všech záležitostí i problémů, pří-
mou odpovědnost za personální práci, samostatnost
při uzavírání smluv, výběru dodavatelů, přímou kon-
trolu odvedené práce, odbourání mezičlánku mezi ve-
dením a rodiči. 

Vedoucí odloučených pracovišť z velké MŠ si rozdě-
lení nepřejí, proto navrhly své úsporné řešení. Škola
přestane vykonávat „služby školám“, propustí zaměst-
nance ředitelství, opustí budovu v Uhelné a zajistí
pouze chod „svých“ školek v rámci jednoho právního
subjektu, čímž uspoří příspěvek na provoz ředitelství.
Škola bez vedlejší činnosti přestane být rovněž plát-
cem DPH. Pro velkou mateřskou školu pak bude pra-
covat pouze jeden účetní, který zvládne celou agendu
personální, mzdovou i účetnictví. 

Nepořádek po psech musí uklízet jejich majitelé
Jablonečanům vadí psí exkrementy, které zne-

čišťují veřejné prostory. Město na jejich stížnosti re-
agovalo zpřísněním obecně závazné vyhlášky. 

„Zatímco podle staré vyhlášky bylo možné postiho-
vat znečišťování veřejného prostranství, její novela
jakékoliv znečišťování úplně zakazuje,“ říká starosta
Petr Beitl. 

V praxi upravená právní formulace vyhlášky zna-
mená, že chovatelé psů mají na veřejném prostranství
povinnost exkrement uklidit. Znění vyhlášky město
konzultovalo s odborem dozoru ministerstva vnitra.

Přijďte na květnové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční ve

čtvrtek 26. května od 9.00 hodin ve velké zasedací
síni radnice. Informace o programu najdete na
www.mestojablonec.cz týden před jednáním. Radní
budou zasedat 12. května, jednání rady je neveřejné.

■ Stalo se...
Obnovená prodejna
Pětadvacet výrobců nabízí od 1.
dubna pod jednotnou značkou
Made in Jablonec své zboží v ob-
novené prodejně v budově Jablo-
nexu na Palackého ulici. Zákaz-
níci tam najdou na 600 metrech
čtverečních přes 5000 různých dru-
hů bižuterie, komponentů, skla,
lustrů i vánočních ozdob. Prodejna
slouží široké veřejnosti.

Fanda vyprodal liberecké 
divadlo
Do posledního místa vyprodal au-
torský muzikál Filmový Fanda li-
berecké divadlo F. X. Šaldy. Po velmi
úspěšných uvedeních na domovské
scéně Městského divadla Jablonec
nad Nisou vycestovaly děti ze ZUŠ
do sousedního Liberce, kde slavily
podobný úspěch.

Pohotově zareagovali 
městští strážníci u hořícího vozid-
la v Mlýnské ulici. Zatímco jeden
usměrňoval dopravu, druhý začal
okamžitě hasit modré Audi, které
vzplálo už během jízdy. Jakmile
však řidič zastavil, vyšlehly plame-
ny pod volantem. 

Prvním místopředsedou 
Euroregionu Nisa se v pátek 15.
dubna pro příští dva roky stal jab-
lonecký starosta Petr Beitl. Na post
předsedy zvolila valná hromada
Euroregionu Nisa starostu Hrádku
nad Nisou Martina Půtu, který tak
ve funkci nahradil Petra Skokana.

Ve čtvrtek 7. dubna
přijal starosta Petr Beitl společně
s místostarostou Petrem Tulpou
čtyřicetičlennou mezinárodní dele-
gaci funkcionářů a mentálně han-
dicapovaných sportovců vedených
ředitelkou soutěží Alenou Erleba-
chovou a prezidentem INAS Euro-
pe Geoffem Smedley. Ve dnech
7.–10. dubna totiž probíhalo v jab-
loneckých Břízkách Mistrovství ČR
a Mistrovství Evropy v přespolním
běhu, jehož první závod starosta
odstartoval. Závodů se zúčastnili
kromě českých také sportovci
z Polska, Francie, Maďarska a Por-
tugalska. 

Vznikla Rada starších 
Sedm klubů seniorů, které pracují
na území města, založilo 19. dub-
na Radu starších. Ta bude hájit zá-
jmy seniorů a aktivně se zapojí do
veřejného života. Jablonec se při-
pojí k výzvě mezinárodní organi-
zace International Network For
The Prevention Of Elder Abuse
a zahájí kampaň proti násilí na se-
niorech. Jejím cílem je zvýšit obec-
né povědomí o tomto problému,
zajistit prevenci a nabídnout pora-
denství. Česká společnost o násilí
na starých lidech málo ví. Podle
statistik je 16 procent seniorů zne-
užívaných, daleko více případů je
však skrytých. Předsedkyní rady se
stala Eva Borchertová.

Autobusové nádraží se bude upravovat.
Foto Otokar Simm
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Jablonecká radnice má od 1.
dubna novou strukturu. Z pěti
původních odborů vzniklo osm
nových. Na většinu vedoucích
míst vypsalo město výběrová ří-
zení. Na ně jsme se zeptali ta-
jemníka Marka Řeháčka. 

Celý duben jste nabízeli zhru-
ba 20 manažerských funkcí. Jak
se hledají vedoucí úředníci a co
je pro jejich výběr důležité?

Hlavním kritériem, aby úřad
dobře fungoval, je sladit kvalitu
uchazečů, jejich profesní odbor-
nost a osobnostní předpoklady
s našimi finančními možnostmi.
Situace na jabloneckém trhu práce
je napjatá, ve městě je řada vhod-
ných kandidátů na běžné referent-
ské pozice či vedoucí některých
oddělení. U vyšších manažerských
funkcí je to ovšem i v době krize
podstatně obtížnější. Sehnat a sluš-
ně zaplatit dobrého vedoucího
úředníka v konkurenci s privátními
zaměstnavateli je i dnes hodně slo-
žité. Nepřekvapuje mne, že do vý-

běrových řízení na šéfy odborů se
příliš uchazečů nehlásilo. 

Bylo tedy z čeho vybírat? Co
bude vlastně výsledkem perso-
nálních kroků?

To bylo, i když kandidátů na ve-
doucí úředníky by mohlo být více.
Výběrová řízení, která už probě-
hla, jasně ukázala, že Jablonecko
má co nabídnout a že mezi místní-
mi lidmi se dá – možná s drobný-
mi výjimkami – alespoň jeden
vhodný kandidát vždy najít. 

Pokud se nám podaří dokončit
rychle optimalizaci a úřad dlouho-
době udržet v pozici vyhledávané-
ho zaměstnavatele, můžeme se
snažit získávat i odborníky ze sou-
sedních měst. Ukázalo se totiž, že
najít kvalitní řídící pracovníky do
veřejné správy není vůbec jedno-
duché ani v době vyšší nezaměst-
nanosti. 

V evidenci úřadu práce nejsou,
a tak nám nezbývá, než si je sami
vychovat, nebo je prostě nalákat
odjinud.

Co je pravdy na tom, že zkuše-
nosti z jiného úřadu – třeba
z Liberce, kde jste i vy dříve pů-
sobil, mohou být doporučením
pro výběrovou komisi? 

Jablonec a Liberec k sobě mají
čím dál tím blíž. Za prací mezi
oběma městy cestují denně možná
tisíce lidí, a tak se podobné otázky
nabízejí. I když v úřadu je to vždy
podstatně citlivější než v běžné fir-
mě. Osobně to nepovažuji za mož-
né – dobrou správu spojuji přede-
vším se zaměstnanci z místa, oni
mají největší zájem, aby jim to „do-
ma na dvorku“ dobře fungovalo.
Přestože nesmíme žádné uchazeče
diskriminovat, pro řadu činností je
místní přehled klíčový a Jablone-
čané tak mají oproti kandidátům
odjinud nepochybně určitou výho-
du. Obava z masivního přesunu li-
bereckých úředníků do Jablonce je
tak lichá. Na druhou stranu – do úřa-
du musíme angažovat ty nejlepší,
ať jsou odkudkoliv. Proč se bránit
přijetí lidí z Liberce či Tanvaldu, je-
jich dobrá práce přeci bude sloužit

Jablonci. Pokud ale vím, tak jedi-
ným vedoucím úředníkem, který za
poslední půlrok přišel přímo z libe-
reckého magistrátu na jablonecký
úřad, jsem já sám. 

Všichni noví vedoucí odborů
jsou tedy místní lidé?

Výběrová řízení na vedoucí od-
borů jsou stále v běhu, prozatím
byli jmenováni čtyři vedoucí, kon-
cem dubna, v době, kdy vychází
toto číslo měsíčníku, bychom chtě-
li mít všechny posty obsazené.
Nejlepšími uchazeči zatím byli
skutečně lidé z Jablonecka, všech-
no zkušení úředníci, kteří zde již
působili. Z tohoto pohledu tedy
žádné velké překvapení nepřišlo.
Proces reorganizace by měl být do-
končen do konce června. (red)

Během května se přemístí mat-
rika z radnice do budovy MěÚ v Ko-
menského ulici.

Informace naleznete v tisku
a na www.mestojablonec.cz.

starosta tajemník místostarosta místostarosta místostarosta místostarosta tajemník
Petr Beitl Marek Řeháček Petr Vobořil Petr Tulpa Miloš Vele Miloš Vele Marek Řeháček

Kancelář Správní Odbor stavební Odbor územního Odbor Odbor Odbor Kancelář 
starosty odbor a životního a hospodářského humanitní ekonomiky správy majetku tajemníka

prostředí rozvoje

Oddělení Oddělení Stavební Oddělení Oddělení Oddělení Oddělení Organizační 
sekretariát správních úřad územního sociálních rozpočtu technické a personální 

starosty agend plánování služeb podpory oddělení

Oddělení Oddělení dopravně Oddělení Oddělení Oddělení Oddělení účetní Oddělení správy Oddělení 
krizového řízení správních agend dopravní a silniční investiční výstavby sociální prevence a majetkové evidence bytových domů provozní

Oddělení Oddělení Oddělení životního Oddělení Oddělení Oddělení Oddělení Oddělení 
interního auditu matriky prostředí a státní dotací školství, kultury majetkoprávní správy informačních

a stížností a ověřování památkové péče a sportu nebytových objektů technologií

Oddělení právní Živnostenský Oddělení sociálně Oddělení správy 
a veřejných zakázek úřad právní ochrany dětí komunikací

Oddělení Oddělení Oddělení správy
přestupků hmotné nouze veřejné zeleně

Oddělení dávek
sociální péče

Řeháček: Najít správné vedoucí je složité

JUDr. Petr Karlovský
vedoucí správního odboru 

Vystudovaný právník a zkušený odborník, který
od roku 2003 pracuje na Městském úřadě Jab-
lonec. Bydlí v Jablonci nad Nisou, kde působil
od dob ukončení studia nejdříve v soukromém
sektoru a nyní začíná devátý rok na městském
úřadě.

Ing. Renata Vítová
vedoucí odboru ekonomiky 

Vystudovaná ekonomka; ve veřejné správě pů-
sobí celou svoji profesní kariéru – nejprve na
Finančním úřadě v Tanvaldě, poté jako tajem-
nice Městského úřadu ve Velkých Hamrech, od
roku 2002 na vedoucích pozicích na Městském
úřadě Jablonec nad Nisou. Pochází z Železného
Brodu, ale s rodinou žije ve Velkých Hamrech.

Noví vedoucí úředníci jablonecké radnice
Mgr. Miroslava Rýžaková 
vedoucí odboru humanitního 

Vystudované učitelství, dlouholetá pracovnice
Městského úřadu Jablonec, pracuje zde od ro-
ku 1991. Předtím působila jako učitelka a vy-
chovatelka. Narodila se v Jablonci nad Nisou
a zde také od začátku kariéry působí.

Ing. Jaromíra Čechová
vedoucí odboru správy majetku 

Kvalifikací stavební inženýrka; působila nejen
v oblasti výstavby, ale od roku 1995 též ve ve-
řejné správě a službách v Jablonci nad Nisou
i v Liberci. Narodila se v Jablonci nad Nisou,
kde nyní zúročí svoji praxi ve vedoucích funk-
cích.

Organizační řád
místostarosta
Petr Vobořil
+ tajemník

Marek Řeháček
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Novou mateřskou školu, která vzniká
v areálu jablonecké nemocnice, dokončí
stavbaři v půlce července. Mezi rodiči je o ni
mimořádný zájem již nyní, v případě volné
kapacity bude totiž přijímat i děti mladší tří
let. Školka je pro 40 dětí, předškolní výchova
v ní začne 1. září. 

Podle Ivy Zemlerové z oddělení investiční vý-
stavby dělníci před koncem roku dokončili hru-
bou stavbu. Tuhé mrazy jim už pak nedovolily
provést hydroizolaci střechy a pokračovat na
pracích uvnitř budovy. „V současné době již pracu-
jí na vnitřních instalacích a úpravách,“ upřesnila.

Město chtělo původně vybudovat v areálu ne-
mocnice takzvanou kontejnerovou školku, ale
ukázalo se, že by inovativní stavba nemusela
nejlépe fungovat. Proto se nakonec přiklonilo
ke klasické panelové výstavbě. Náklady na no-
vou mateřinku dosáhnou 18,5 milionu korun,
z toho zhruba polovinu přidá na stavbu Li-
berecký kraj.

Kdy žádat o přijetí?
Podat žádost o přijetí lze ve středu 11. května

2011 od 8.00 do 16.30 hodin v budově Mateřské
školy Jugoslávská 13.

Mateřinka přednostně přijme děti zaměst-
nanců nemocnice a děti zaměstnanců mateřské
školy. Další podmínkou přijetí je trvalé bydliště
v Jablonci nad Nisou. 

Přednostně bude brát děti v posledním roce
před zahájením školy a děti, které do konce ro-
ku dovrší tří let a jejichž rodiče doloží nástup
do zaměstnání.

Pokud bude mít volnou kapacitu, přijme i děti,
které k 31. srpnu 2011 dosáhnou dvou let a ro-
diče ukončili pobírání rodičovského příspěvku
a doloží nástup do zaměstnání. Přednost budou
mít i sourozenci. 

„Doložení požadovaných skutečností je v zájmu
rodičů. Pokud neprokáží nárok v souladu s kri-
térii, budou posuzováni jako zájemci na dalším
místě,“ upozorňuje Zdeňka Květová z oddělení
školství.

Kritéria pro přijetí na www.msjugoslavska.cz
nebo u ředitelky MŠ Jugoslávská 13 Renaty
Kolischové, tel.: 483 710 645

Školka v areálu nemocnice se otevře v září

Výstavba školky v areálu nemocnice je v plném proudu.
Foto Iva Zemlerová

Jablonec přispěje rodinám v době prázd-
nin na péči o předškoláky. Mateřské školy
totiž kvůli dovoleným přeruší provoz a je-
jich roli načas převezmou mateřská centra,
sportovní kluby nebo neziskové organizace. 

Rodičům město přidá, stejně jako v minulých
letech, 100 korun na dítě a den, pokud své dítě
svěří vybraným partnerům. „Ty nyní hledáme.
Přihlásit se mohou do 16. května,“ uvedla Len-
ka Lipšová z odboru školství. Bližší informace
poskytne: Bc. Lenka Lipšová, tel. 483 357 278,
e-mail: lipsova@mestojablonec.cz

Výzva na registraci subjektů, které jsou
oprávněny poskytnout službu na zabezpeče-
ní dětí předškolního věku

Jedná se poskytování služby rodičům (zákon-
ným zástupcům) předškolních dětí, kteří proje-
ví zájem zabezpečit své dítě u vybraného po-
skytovatele v době přerušení provozu MŠ
o hlavních prázdninách v r. 2011.

Při splnění podmínek registrace bude s vy-
branými subjekty podepsána smlouva o po-
skytnutí příspěvku města za každé předškolní
dítě a den, které v pracovní dny bude využívat
jejich službu (100 Kč/1 dítě/1 pobytový den).

Podmínky pro registraci:
• doložení živnostenského oprávnění nebo ji-

né právní formy subjektu s dokumentem,
ze kterého je patrná možnost poskytovat poža-
dované služby (např. stanovy, zakládací listina,
zřizovací listina, …)

• doložení platného výpisu z rejstříku trestů
držitele ŽO ne starší než tři měsíce

• doložení aktuálního ceníku na období čer-
venec – srpen 2011 (ceny musí být v souladu
s ceníkem služeb na zabezpečení dětí za první
pololetí 2011 – povinná příloha)

• cena za službu musí být vyšší než 100 Kč/
1 dítě/1 den

• poskytovatel musí souhlasit s tím, že poža-
dovanou úplatu od rodičů dětí poníží o finanč-
ní příspěvek města

Uzávěrka na podání registrace je 16. květ-
na 2011, 12.00 hodin

Písemné přihlášky přineste nebo zašlete na
adresu:

Město Jablonec nad Nisou, Bc. Lenka Lip-
šová, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad
Nisou v zalepené obálce s označením „Prázd-
niny 2011“.

Mezi tradiční poskytovatele prázdninové péče patří
i škola in-linového bruslení Martiny Chvátalové. Vloni
naučila brustit přes 50 předškoláků. Někteří rodiče
nechali své děti zapsat dokonce do více kurzů.

Již třetí ročník oslav Mezinárodního dne
rodiny se uskuteční v Jablonci nad Nisou
v pátek 13. května 2011. Program budou tvo-
řit dvě části, dopoledne pro předškoláky na
Mírovém náměstí a odpoledne pro děti a ro-
diče na náměstí Dr. Farského a Letní scéně. 

13. květen 2011
Den rodiny v Jablonci 
Dopolední program pro nejmenší děti a MŠ

na Mírovém náměstí 9.00–12.00 hodin
Soutěže – slalom na koloběžkách, odrážed-

lech a dětských kolech, opičí dráha, prohlídka
policejního vozu, tvůrčí dílna Mateřského centra

Jablíčko, vyhlášení výsledků květnové soutěže
Malujeme pro skřítka Pastelku. 

Odpolední program pro rodiny na náměstí
Dr. Farského 15.00–17.00 hodin

Koncert pod širým nebem Jabloneckého ko-
morního orchestru při ZUŠ Jablonec nad Nisou
pod vedením Luboše Lachmana, vystoupení dětí
z DDM Vikýř, soutěže a opičí dráha v prostoru
Letní scény, prezentace a nabídky pro volný
čas.

Na celé akci se podílejí Mateřské centrum
Jablíčko, Sundisk, Základní umělecká škola,
DDM Vikýř, Eurocentrum a městská policie.
Akci moderuje David Jelínek.

Mezinárodní den rodiny 2011

Město hledá partnery pro zajištění 
prázdninové péče o předškoláky

Foto Martin Šálek

Foto Martin Šálek

Foto archiv ZUŠ
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
28.–29. 4. + 1.–4. 5. /čt–pá + ne–st/
17.30 hodin
30. 4.–1. 5. /so–ne/ 15.00 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA

28.–29. 4. + 1.–4. 5. /čt–pá + ne–st/
20.00 hodin
CZECH-MADE-MAN

30. 4. /so/ 20.00 hodin
Giuseppe Verdi – IL TROVATORE
Přímý přenos z Metropolitní opery NY.

5.–6. 5. /čt–pá/ 18.00 hodin
MEDVÍDEK PÚ

5.–6. 5. /čt–pá/ 20.00 hodin
THOR 3D

7. 5. /so/ 15.30 hodin
MEDVÍDEK PÚ

7.–8. 5. /so–ne/ 17.30 hodin
THOR 3D

7.–8. 5. /so–ne/ 20.00 hodin
ÚTĚK ZE SIBIŘE

8. 5. /ne/ 15.00 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA

9.–11. 5. /po–st/ 17.30 hodin
ZKUS MĚ ROZESMÁT

9.–11. 5. /po–st/ 20.00 hodin
OREL DEVÁTÉ LEGIE

11. 5. /st/ 15.00 hodin
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ
Projekce pro seniory

12.–13. + 15. 5. /čt–pá + ne/ 17.30 hodin
VODA PRO SLONY

12.–13. + 15. 5. /čt–pá + ne/ 20.00 hodin
RYCHLE A ZBĚSILE 5

14. 5. /so/ 15.00 hodin
MEDVÍDEK PÚ

14. 5. /so/ 17.45 hodin
R. Wagner – DIE WALKÜRE
Přímý přenos z Metropolitní opery NY.

15. 5. /ne/ 15.00 hodin
RIO (3D)

16.–17. 5. /po–út/ 17.30 hodin
TVŮJ SNOUBENEC, MŮJ MILENEC

16.–17. 5. /po–út/ 20.00 hodin
ZDROJOVÝ KÓD

18. 5. /st/ 18.00 hodin
CZECH-MADE-MAN

SPECIÁLNÍ PREMIÉROVÝ 
DVOJPROGRAM – NOC ZE STŘEDY
NA ČTVRTEK
18. 5. /st/ 21 hodin
PIRÁTI NA VLNÁCH
Rebelantská komedie o skupince
excentrických dýdžejů legendárního
Radia Rock... 

19. 5. /čt/ 00.01 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA (3D)
Půlnoční premiéra

19.–28. 5. /čt–so/ 17.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA (3D)

19.–22. 5. /čt–ne/ 20.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA (3D)

21.–22. 5. /so–ne/ 13.30 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA (3D)

23.–25. + 29. 5. /po–st + ne/ 20.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA (2D!)
V původním znění s titulky

26.–28. 5. /čt–so/ 20.00 hodin
ZVUK HLUKU

28. 5. /so/ 14.30 hodin
ČERTOVA NEVĚSTA

29. 5. /ne/ 14.30 hodin
MEDVÍDEK PÚ

29. 5. /ne/ 16.45 hodin
COPPÉLIE
Přímý přenos divadla Bolšoj balet

30. 5.–1. 6. /po–st/ 17.30 hodin
WESTERNSTORY

30. 5.–1. 6. /po–st/ 20.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA (3D)

Kino Junior
30. 4. /so/ 20.00 hodin
ŽENA BEZ PIÁNA

1. 5. /ne/ 20.00 hodin
VÝCHODNÍ PROUD

4. 5. /st/ 20.00 hodin
DŮM KOŠATÉ LÁSKY
Film Europe Movie Night.

5.–8. 5. /čt–ne/ 18.30 hodin
OSMDESÁT DOPISŮ

5. 5. /čt/ 20.00 hodin
LADIČ PIAN ZEMĚTŘESENÍ
Filmový klub

6.–8. 5. /pá–ne/ 20.00 hodin
KRÁLOVA ŘEČ

10.–11. 5. /út–st/ 18.00 a 20.00 hodin
BANKSY: EXIT THROUGH
THE GIFTSHOP

12.–13. 5. /čt–pá/ 18.00 hodin
NEVINNOST

12. 5. /čt/ 20.00 hodin
TAKESHIS – Filmový klub

13.–15. 5. /pá–ne/ 20.00 hodin
RANGO
V původním znění s titulky!

14.–15. 5. /so–ne/ 18.00 hodin
CESTA ZA HORIZONT

18. 5. /st/ 20 hodin
SNADNÝ PRACHY
Film Europe Movie Night.

19.–20. 5. /čt–pá/ 18.00 hodin
ODCHÁZENÍ

19. 5. /čt/ 20.00 hodin
ZEMĚ HOJNOSTI – Filmový klub

20.–22. 5. /pá–ne/ 20.00 hodin
BIUTIFUL

21.–22. 5. /so–ne/ 18.00 hodin
NICKYHO RODINA

25. 5. /st/ 20.00 hodin
MR. NICE
Film Europe Movie Night.

26.–27. 5. /čt–pá/ 18.00 hodin
DALŠÍ ROK

26. 5. /čt/ 20.00 hodin
PROPOSITION – Filmový klub

27.–29. 5. /pá–ne/ 20.00 hodin
ČERNÁ LABUŤ

28.–29. 5. /so–ne/ 18.00 hodin
VŠEMOCNÝ

NEDĚLNÍ BIJÁSEK V KINĚ JUNIOR 
SE K VÁM VRÁTÍ OPĚT 
S PODZIMNÍMI MĚSÍCI!

Letní kino
28. 5. /so/ 17.00 hodin
COLOURS OF LEŤÁK
Zahájení promítání v Letním kině 

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

8. 5. /neděle/ 15.00 hodin (RD)
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
Výpravná inscenace na motivy pohádky
bratří Grimmů o krásné princezně,
kterou zlá víla uspí na sto let.

9. 5. /pondělí/ 19.00 hodin (DB)
DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ
DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO
PRAHA
Strhující divadelní hra ze soudního
prostředí o hledání viny a odpovědnosti.
Dvanáct rozdílných mužů, porotců,
rozhoduje o vině či nevině člověka –
šestnáctiletého kluka, který je obviněn
z vraždy.
Hrají: Radoslav Brzobohatý, Ernesto
Čekan, Petr Oliva, Petr Vágner, Karel
Hábl, Antonín Hardt a další. 

10. 5. /úterý/ 19.00 hodin
KAREL PLÍHAL
Koncert známého písničkáře
s neopakovatelnou atmosférou,
jemnou a hravou poetikou a humorem. 

11. 5. /středa/ 19 hodin (DA)
POSTŘIŽINY
DIVADLO ABC PRAHA
Dramatizace proslulé lyrické novely
Bohumila Hrabala.
Hrají: Jiří Hána, Barbora Poláková,
Miroslav Vladyka, Oldřich Vízner, Vasil
Fridrich a další. 

12. 5. /čtvrtek/ 19.00 hodin (ND)
PAST NA MYŠI
DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA
Slavná napínavá detektivní hra
s překvapivým rozuzlením. 
Hrají: Martin Preiss j. h., Jan Teplý,
Miroslava Pleštilová, Jan Konečný,
Eva Kodešová a další. 

18. 5 /středa/ 19.00 hodin (H)
JAROSLAV SVĚCENÝ - housle
DPS VRABČÁCI
Společný koncert předního českého
houslisty a jabloneckého pěveckého
sboru DPS Vrabčáci.

24. 5. /úterý/ 19.00 hodin (ND)
GIUSEPPE VERDI
IL TROVATORE (TRUBADÚR)
SEVEROČESKÉ DIVADLO OPERY
A BALETU ÚSTÍ NAD LABEM
Mnohovrstvý příběh o vnitřním konflik-
tu mateřské lásky a touhy po odplatě. 
Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr
SDOB Ústí n. L.

25. 5. /středa/ 19.00 hodin (H)
IN MODO CAMERALE
Jana Brožková – hoboj
Ludmila Peterková – klarinet
Jaroslav Kubita – fagot
Daniel Wiesner – klavír
Koncert výjimečného souboru, který
od svého založení v roce 1984 získal
řadu významných ocenění.
Zazní skladby L. van Beethovena, 
W. A. Mozarta, F. Mendelssonna a dalších.

30. 5. /pondělí/ 19.00 hodin (DB)
KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN!
DIVADLO ANTONÍNA DVOŘÁKA
PŘÍBRAM
Estonská komedie vysmívající se
kýčovitým představám o lásce. 
Hrají: Barbora Hrzánová, Libor Jeník,
Helena Hampalová-Lapčíková,
Zbigniew Kalina. 

31. 5. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONECKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
DPS VRABČÁCI – MĚSTSKÉ DIVADLO
Účinkují: DPS Vrabčáci, Vrabčata
a další dětské pěvecké sbory regionu. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

VÝSTAVY

2. 5.–26. 5.
HOLKY Z KALENDÁŘE
Výstava k novému představení Divadla
ABC.

30. 5.–30. 6. 
MATURITA 2011
Vybrané návrhy letošních absolventů
SUPŠ Jablonec nad Nisou.

Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení. 

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

20. 5. /pátek/ 18 hodin
JEDINEČNÉ SETKÁNÍ
TANEČNÍKŮ SKUPINY T. I. K.
S TANEČNÍKY NA VOZÍČKÁCH
SKUPINY PATZ Z JABLONCE
NAD NISOU. 

VÝSTAVA
3. 5.–31. 5. 
HELENA SCHMIEDOVÁ – PASTEL
A VITRÁŽE
Vernisáž 3. 5. v 17.00 hodin

Otevřeno každé úterý a v sobotu vždy
od 14 do 17 hodin.

Zahájení sezóny v Letním kině

28. 5. /sobota/ 17.00 hodin
COLOURS OF LEŤÁK 
Projekce filmu BANKSY: EXIT THROUGH THE GIFTSHOP,
zábavného a vzrušujícího dokumentu o kultu pouličního umě-
ní s doprovodnou street art akcí a afterparty v klubu Woko.
Promítá se po setmění, za nepříznivého počasí se akce přesou-
vá do klubu Woko.
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■ Eurocentrum
6. 5. /pátek/ 20.00 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Společenský večer s orchestrem Rudy
Janovského.

7. 5. /sobota/ 17.00 hodin
5ANGELS – TOUR 2011 – KRÁSNEJ
DEN
Koncert a autogramiáda dívčí skupiny.

8. 5. /neděle/ 15.00 hodin
NAŠIM MAMINKÁM
11. ročník komponovaného pořadu pl-
ného přání maminkám k jejich svátku.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

11. 5. /středa/ 9.00 hodin, kino Junior
O MALÉM RYTÍŘI JURÁŠKOVI
Loutkové představení pro děti od 3 let
hraje Anima Candida.

11.–19. 5., všední dny 9.00–17.00 hodin,
sobota 9.00–13.00 hodin
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
Více na straně 5.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011

11. 5. /středa/ 16.00 hodin
KYTIČKA PÍSNIČEK
Přehlídka dětských pěveckých sborů
při MŠ.
Akce je finančně podpořena v rámci
Projektu Jablonec nad Nisou 2011

13. 5. /pátek/ 20.00 hodin
ARAKAIN
Koncert skupiny na turné k novému albu
Hosté: Ascendancy, Menhir.

15. 5. /neděle/ 14.00 hodin
DECHOVÁ HUDBA ČESKÝ RÁJ
Taneční odpoledne pro seniory.

24. 5. /úterý/ 17.00 hodin 
SETKÁNÍ OBČANŮ MĚSTA
Více na straně 3.

28. 5. /sobota/ 18 hodin 
KŘESLO PRO HOSTA SE SAŠOU
RAŠILOVEM
Pořádá Veronika Barteková –
Lifeattention.cz 

VÝSTAVY

Do 3. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
KRAJINA U JABLONNÉHO
Fotografická výstava Fotoklubu
Obscura.

4. 5.–29. 6. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
DOJMY Z ASIE
Výstava fotografií Piotra
Kloczkowskeho (PL).
Vernisáž je ve středu 4. 5. od 17.00 hodin.

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

2. 5. /pondělí/ 10.00 hodin
FRANCOUZSKÁ OPERA 
– M. KOŽENÁ
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 5. /úterý/ od 17.00 hodin
MEZINÁRODNÍ VESMÍRNÁ
STANICE
Astronomické okénko Martina Gembece.

5. 5. /čtvrtek/ 16.30 hodin
MÁCHOVSKÉ MÝTY A OMYLY
Přednáška Marka Sekyry o životě
a díle K. H. Máchy.

10. 5. /úterý/ 14.00 hodin
BUDOUCNOST JABLONCE
V NAŠICH PLÁNECH
Beseda s Václavem Vostřákem.

12. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VÍTE, CO TO ZNAMENÁ, KDYŽ SE
ŘEKNE: NEÚRAZOVÝ URGENTNÍ
STAV?
Přednáška z cyklu Naučme se
poskytnout první pomoc.

17. 5. /úterý/ 14.00 hodin 
NORMANDIE
Pravidelné promítání.

17. 5. /úterý/ 17.30 hodin
PRVNÍ POMOC ZÁŽITKEM
Nic se nenaučíte lépe, než když to
sami prožijete. Lékař Karel Štěpánek
poutavě hovoří o netradičních
metodách výuky první pomoci.

19. 5. /čtvrtek/ 17.00 hodin
POČÁTKY JABLONECKÝCH
VÝSTAV BIŽUTERIE
Beseda s historičkou Muzea skla
a bižuterie Janou Novou.

24. 5./úterý/ 17.00 hodin
JABLONECKÁ ZELEŇ A PARKY
Beseda s Václavem Vostřákem.

25. 5. /středa/ 16.30 hodin
INDIE – NÁBOŽNÁ I SYROVÁ
Cestopisná beseda s Radkou Tkáčikovou.

Upozornění
13. května končí možnost přihlásit
příspěvky do 3. ročníku amatérské
fotografické soutěže Cesta za světlem
Přihlášku si můžete vyzvednout
v knihovně anebo stáhnout
z www.knihovna.mestojablonec.cz.

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

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz
tel. 483 711 725

4. 5. a 11. 5. /středy/ 17.00–19.00 hodin 
STAROVĚKÝ EGYPT
Přednáška s projekcí
Informace N. Mitbauerová.

5. 5., 12. 5., 19. 5. a 26. 5. /čtvrtky/
17.30–19.30 hodin 
JARNÍ STREET DANCE
Taneční podvečery pro zájemce
od patnácti let.
Informace a přihlášky S. Příhonská.

6. 5. /pátek/ 13.00 hodin 
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDEŹE 
Informace N. Mitbauerová.

9. 5.–13. 5. /pondělí–pátek/
INTERNET V ICM ZDARMA
V době otvírací doby pro všechny
návštěvníky internet zdarma.

14. 5. /sobota/ 9.30–17.30 hodin 
VYŠÍVÁNÍ 
Základní kurz vyšívání.
Přihlášky N. Mitbauerová, lektorka
Š. Tencerová.

18. 5. /středa/ 17.30–19.00 hodin 
ZDRAVÁ VÝŽIVA 
Přednáška o zdravém životním stylu
a zdravé výživě.
Informace N. Mitbauerová.

20. 5. /pátek/ 17.00–19.00 hodin 
CO DOKÁŽE HUDBA
Hudební relaxační program ve stylu
workshopu.
Iinformace S. Příhonská

23. a 26. 5. /pondělí/ a /čtvrtek/ 
9.00–11.00 hodin 
BALANČNÍ MÍČE PRO DOSPĚLÉ
Retradičně relaxační, odpočinková
forma cvičení.
Informace S. Příhonská.

27. 5. /pátek/ 12.00 hodin 
JABLONECKÁ ŠESTIHODINOVKA
6. ročník vytrvalostního závodu pro
žáky ZŠ na horských kolech pro
jednotlivce i družstva.
Uskuteční se v areálu Břízky.
Informace P. Dostál.

28. 5. /sobota/ 14.00–17.00 hodin 
VÝSTAVA HLODAVCŮ
Informace a přihlášky A. Francová.

MĚSÍC AKCÍ NEJEN PRO RODINY

8. 5. /neděle/
PRAGUE MARATHON
– autobusový zájezd a účast na
rodinném minimaratonu.

14. 5. /sobota/ 14.00 hodin 
KULIČKIÁDA S VIKÝŘEM
Soutěž pro jednotlivce i rodinné týmy.

21. 5. /sobota/ 8.00 hodin 
Sraz na vlakovém nádraží 
VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI
– den plný jarmarečního překvapení
a soutěží, vlakový výlet.

28. 5. /sobota/ 8.00 hodin
Sraz u Remize 
POHÁDKOVÝ PARK PLNÝ
SOUTĚŽÍ
Výlet do pohádky busem i vlakem.
Bližší informace M. Tauchmanová
nejpozději týden před akcí.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

9. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

V RYTMU ZUŠ 
Festival ZUŠ Jablonec nad Nisou

23. 5. /pondělí/ – Vestibul radnice
PALETA BAREV A FANTAZIE
Výstava prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ.
Potrvá do 3. 6. 2011.

24. 5. /úterý/ 13.00–17.00 hodin
nám. Dr. Farského
KLAVÍR POD ŠIRÝM NEBEM
Na malém pódiu u koncertního křídla
se vystřídají mladí klavíristé a další in-
strumentalisté hudebního oboru školy.

25. 5 /středa/ 18.00 hodin 
Kostel Sv. Anny 
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Zpívá DPS Iuventus, gaude!

26. 5. /čtvrtek/14.00 hodin
Mírové náměstí
SHOW ZUŠ
Přehlídka nejlepších souborů ZUŠ
a žáků tanečního oboru
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011 

20.00 hodin Klub Na Rampě 
(info na straně 13)

27. 5. /pátek/ 18.00 hodin
Kostel Sv. Václava v Rychnově
u Jablonce nad Nisou.
KONCERT SÓLISTŮ
A KOMORNÍCH SOUBORŮ ZUŠ

30. 5. /pondělí/ 18.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ.

30. 5.–3. 6. /pondělí – čtvrtek/
ZÁPIS DO ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK
2011/2012
viz www.zusjbc.cz

■ Klub Woko
Podzimní 21
www.klubwoko.cz

6. 5. /pátek/ 20.00 hodin
DNB MASSACRE
Drum’n’Bass party.

7. 5. /sobota/ 20.00 hodin
THE ROCK SHOW
Největší rockové hity všech dob obra-
zem i zvukem.

13. 5. /pátek/ 20.00 hodin
PARTYSHIT
Klubové hity od pravěku po současnost. 
DJ Swift.

14. 5. /sobota/ 20.00 hodin
RETRO PARTY
70’s, 80’s a 90’s obrazem i zvukem od
VJ Lizarda.

20. 5. /pátek/ 19.00 hodin
THE BEATNUTS
Koncert legendární hip hopové kapely
z New Yorku.
Afterparty s DJ Zak and guest.

21. 5. /sobota/ 20.00 hodin
SKAPARÁDA
Hraje Hr. Necc.

27. 5. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
DJ Drumshot a jeho hosté.

28. 5. /sobota/ 20.00 hodin
AFTERPARTY – COLORS OF
LEŤÁK
Promítaní, DJ Zak and guest.

Show 5Angels v Eurocentru

7. 5. /sobota/ 17 hodin
5ANGELS – TOUR 2011 – KRÁSNEJ DEN
Dvouhodinová show v Jablonci přinese největší hity dívčí ka-
pely. Dokreslí ji jedinečné laserové efekty, projekce, taneční
kreace. Po koncertu autogramiáda.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

28. 4.–3. 6.
WENZEL FRANZ JÄGER
Výstava k 150. výročí narození
nejvýznamnějšího jizerskohorského
krajináře, člena proslulého
uměleckého spolku Wiener Secession. 
Více informací o autorovi najdete
na straně 17.
Vernisáž 28. dubna od 17.00 hodin

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

3. 5.–3. 6.
ŠPERKY VYPRÁVÉJÍ PŘÍBÉHY 
Výstava skupiny sedmi soudobých
českých šperkařů, které vybrala
kurátorka Alena Křížová.
Vernisáž v úterý 3. 5. od 17.00 hodin

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

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

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

Muzejní noc 
20. 5. /pátek/ 20.00–23.00 hodin
ZABALENÁ DO PAPÍRU 
Návštěvu muzea v neopakovatelné
noční atmosféře oživí zajímavý
programem. Provázet budou žáci
Základní školy Arbesova a autoři
expozic, nebude chybět ani výtvarná
dílna a módní přehlídka jako
pozvánka na Mezinárodní trienále
JABLONEC 2011, Oděv a jeho
doplněk. Žádné tradiční materiály
a techniky však tuto noc nečekejte,
vše bude z papíru. Vstup zdarma.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

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

14. 5.–16. 6. 
zavřeno z důvodu instalace výstavy
Oděv a jeho doplněk

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 5. /úterý/ 20.00 hodin
STAND UP COMEDY SHOW
Na Stojáka ŽIVĚ! Vystoupí Karel Hynek,
Daniel Čech, Dominik Heřman Lev. 

5. 5. /čtvrtek/ 20.00 hodin
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Renomovaný publicista vás provede
nejen hudebními novinkami.

6. 5. /pátek/ 21.00 hodin
LUBOŠ POSPÍŠIL & 5P
Luboš Pospíšil, kytarista Bohumil
Zatloukal a další o několik generací
mladší muzikanti.

7. 5. /sobota/ 21.00 hodin
SHAKE UP 
Show k nové desce známého
pražského rapera LA4. 

11. 5. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Exteriér – lidé 
Uskuteční se pod vedením Filipa
Nováka.

12. 5. /čtvrtek/ 20.00hodin
STEVE SCHUFFERT BAND (USA)
Jižanský rock na bluesových
základech z Nashville/Tennessee.

13. 5. /pátek/ 21.00 hodin
E!E & SPS 
Příbramská třiadvacetiletá 
punk-rock’n’rollová pecka E!E
společně s punk-bigbítovými SPS.

14. 5. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan
v režii DJ Igorka.

17. 5. /úterý/ 19.00 hodin
ZEMĚPIS KORUPCE
Veřejná debata s hosty Jana Šolce –
předsedou krajské hospodářské
komory Vladimírem Opatrným
a jabloneckým starostou Petrem
Beitlem.
Souvisí podstata korupce
s kapitalizmem? Je zdůvodnitelná
tzv. přijatelná míra korupce?
Proč nechrání stát občany před formou
akcií v listinné podobě? 

19. 5. /čtvrtek/ 20.00 hodin
TOMÁŠ KLUS
Koncert písničkáře, herce a moderátora. 

20. 5. /pátek/ 20.00 hodin
PIPINKY Z PLAKÁTU
Divoká metrosexuální jízda ze života
jednoho boybandu (divadlo).

20. 5. /pátek/ 22.00 hodin
DRAW THE BEATS
Audiovizualni show v rytmu stylů DNB,
jungle, breakbeat a dubstep a life VJingu

21. 5. /sobota/ 20.00 hodin 
STÁRPLEJ
4. kolo IV. ročníku soutěžního festivalu
amatérských kapel.
Představí se Čtyřprocentní kapela,
Postpubescentos, Rónin a Doorface.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

22. 5. /neděle/ 17.00 hodin
VLCI A KŮZLÁTKA
Loutkový soubor Ještěd zahraje po-
hádku pro děti od dvou let.

26. 5. /čtvrtek/ 20.00 hodin
PAVEL KOHOUT 
– VÁLKA VE 3. POSCHODÍ
Divadelní představení studentů literárně
dramatického oboru ZUŠ Jablonec. 

27. 5. /pátek/ 21.00 hodin
DEKOLT & MEMPHIS 
& NANO ILLUSIONS 
Lehce alternativní rockový Dekolt,
hradecký rock Memphis a pop-soul-
jazzová kapela Nano Illusions. 

28. 5. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

31. 5. /úterý/ 20.00 hodin
J. EOIN 
Irský písničkář, zpěvák a kytarista
v doprovodu českých hudebníků
skupiny Bran.

2., 9. a 23. /pondělí/ 17.00 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA 
Pro středně pokročilé. 

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

5. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin
PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKY
Tatínkové s dětmi tvoří ke Dni matek.

10. 5. /úterý/ 10.00 hodin
BEZPLENKOVÁ METODA
Chcete ušetřit na plínkách – jde to už
od narození.

11. 5. /středa/ 10.00 hodin
FINANCE PRO RODINU 
Malá poradna a informace.

14. 5. /sobota/ 
VÝLET NA KOZÍ FARMU
Z cyklu Jablonecká putování.

18. 5. /středa/ 10.00 hodin
POVÍDÁNÍ S PEJSKEM MOPSÍKEM
Užitečné rady pro rodiče, atrakce pro
děti.

19. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZKA AKTIVCŮ
Poděkování aktivním členům sdružení.

20. 5. /pátek/ 10.00 hodin
OČKOVÁNÍ ANO ČI NE
Přednáška a beseda.

21. 5. /sobota/ 
SKŘÍTKOVÉ A ČARODĚJNICE
Výlet pro rodiny na Staré Hrady.

21. 5. /sobota/
DĚTSKÝ DEN NA ROZHLEDNĚ
NISANKA
Dílnička a soutěže s kolem štěstí pro
děti.

26. 5. /čtvrtek/ 16.00 hodin
SCHŮZKA AKTIVCŮ
nábor nových dobrovolníků
a plánování akcí.

27.–29. 5. /sobota–neděle/
DO POHÁDKY ZA ŘEMESLY
Víkend s německými rodinami
na Jarmilce.

Na všechny akce se, prosím, hlaste
předem: jablickomc@seznam.cz, 
tel.: 773 270 271 nebo přímo v MC.

■ Další tipy
Turistická stanice Orle v Polsku 
1. 5. /neděle/ 14.00 hodin 
V JIZERSKÝCH HORÁCH
ZŮSTANU
Posmrtná výstava fotografií Miloše
Kirchnera a o Miloši Kirchnerovi. 
Akci pořádá Towarzystwo Izerskie
za pomoci českých partnerů.
Hudební vystoupení zajišťují
muzikanti z Jablonečanky.

Jablonecké Ekocentrum
6. 5. /pátek/ 9.00–17.00 hodin 
PTAČÍ DEN
Dopoledne pro školy, odpoledne pro
veřejnost.
Akci pořádá SEV Český ráj s JKIC o. p. s.

7. 5. /sobota/ 6.00 hodin
přehrada
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 
V JABLONCI NAD NISOU
Ornitologická vycházka, provází
ornitolog Ladislav Jasso.
Sraz účastníků je na hrázi mezi
druhou a třetí přehradou. 
Akci pořádá SEV Český ráj s JKIC o. p. s.

Jablonec nad Nisou – Střední škola
gastronomie a služeb
24. 5. /úterý/ 17.00–19.00 hodin
O PARTNERSKÝCH VZTAZÍCH
A JEJICH VLIVU NA ZDRAVÍ
Přednáška Miroslava Hrabici 
(autor knih o zdraví).

Areál Břízky
21. 5. /sobota/ 9.00 hodin 
POHÁDKOVÝ LES
Pořádá pionýrská skupina Tužíňáci.
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

Hamrska – Pohostinství U Kašparů
28. 5. /sobota/ 18.00 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Koncert, předkapela Hromosvod.

Skvělý rock Na Rampě

12. 5. /čtvrtek/ 20 hodin
STEVE SCHUFFERT BAND (USA)
Jižanský rock na bluesových základech z Nashville/Tennessee.
Jeden z posledních skvělých rockových bandů na tomto světě.
Hráli společně s The Hooter, Metallica, Stevie Wonder, Bon
Jovie, Canned Heat, Johny Winter…, Steve napsal písničky pro
Kenny Rogerse a další.
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Fotbalový stadion Chance arena
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz

Gambrinus liga
8. 5. /neděle/ 15.00 hodin
FC Baník Ostrava

21. 5 /sobota/ 18.00 hodin
SK Slavia Praha

Česká fotbalová liga
hřiště Český Dub

14. 5. /sobota/ 10.15 hodin
SK Slavia Praha B

28. 5. /sobota/ 10.15 hodin
FC Písek

Česká liga dorostu
hřiště Břízky UMT

7. 5. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FC Slovan Liberec

21. 5. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FC Písek

Česká divize dorostu
hřiště Tanvald

8. 5. /neděle/ 14.45/17.00 hodin
FC Slovan Liberec

22. 5. /neděle/ 14.45/17.00 hodin
FK Pardubice B

SSŽ Česká liga žáků
hřiště Mšeno UMT 

14. 5. /sobota/ 10.15/12.00 hodin
FC Slovan Liberec

28. 5. /sobota/ 11.00/12.45 hodin
FK Baník Most

JUNIOR NORTH CUP MICRO
hřiště Mšeno UMT

28. 5. /sobota/ 9.00 hodin
12. ročník mezinárodního
turnaje v kopané
Pořádá FK Jablonec
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

Městská hala
www.sportjablonec.cz

7. 5. /sobota/
Krajský přebor družstev mužů
v judu
Akce se koná na kurtu č. 4.

7. 5. /sobota/ 17.00 hodin
ELP Jablonec n. N. – TJ Náchod B
Utkání v házené, II. liga mužů
(centrkurt) 

14. 5. a 15. 5. /sobota, neděle/ 
TOPGAL DANCE LIFE TOUR
2011 – DISCO DANCE
a STREET SHOW
Mistrovství ČR a celostátní kolo
tanečních skupin 

21. 5 /sobota/ 14.00 hodin
DĚTSKÝ DEN SE SPORTEM,
DENÍKEM A ÚTULKEM
DÁŠENKA
Kulturní program, zvířátka,
skákací hrad a další atrakce. 
Za pěkného počasí se akce koná
na parkovišti u haly, v případě
deště uvnitř.

Sportovní hala ČLTK – Bižuterie
www.cltkjbc.cz

7. 5. /sobota/ 9.00 hodin
BIŽU-MoC-CUP 2011
Turnaj ve stolním tenise.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

Sportovní hala ISŠ Bižuterie

29. 5. /neděle/ 9.00 hodin
MÁJOVÝ TURNAJ ŽÁKYŇ
V BASKETBALU
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

Přehrada Mšeno

30. 5. /pondělí/ 9.00 hodin
OUTDOOR CUP 2011
Vytrvalostně dovednostní závod
dvojic žáků ZŠ a SŠ pořádá
ZŠ Na Šumavě.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

Cyklistika
Lyžařský areál Břízky - Kolečko 

15. 5. /neděle/ 8.45 hodin
OKRUHY JABLONECKA
XXI. ročník cyklistického závodu
a IX. ROČNÍK MEMORIÁLU
KARLA BOUŠKY
Součástí závodu je nábor mladých
cyklistů.
Další info: bem.tomas@seznam.cz 
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

21. 5. /sobota/ 10.30 hodin 
4. ROČNÍK - ABB MTB CUP 2011
AREÁL ABB s. r. o.,
Elektro-Praga v Jablonci
nad Nisou

Náročný horský závod plný stou-
pání a sjezdů v oblasti Jizerských
hor. Vloni se ho zúčastnilo přes
500 závodníků. Trasa zavede zá-
vodníky na pět jizerskohorských
rozhleden – Bramberk, Slovanku,
Královku, Tanvaldský Špičák
a Černou Studnici. Délka tratí
54 kilometrů a 33 kilometrů. Start
závodu proběhne ve dvou vlnách,
první vystartují závodníci na trati
54 km. S časovým odstupem
15 minut vystartují závodníci
na kratší trať. Dětské závody
budou odstartovány v 14.30 hodin.
Dětské okruhy měří šest a tři
kilometry.

Pořádá ABB, s. r. o.
Kontakt: Petr Bažant, 604 271 437
Další info na www.117.abb.com 

Nabídka sportovních programů

Tanečníci 
z Jablonce třetí 
na republikovém 
mistrovství

Taneční pár Anne Jägerová &
Štěpán Procházka přivezl do Jab-
lonce třetí místo z březnového
mistrovství České republiky v 10
tancích. V lednu již vybojovala ta-
to dvojice čtrnáctiletých tanečníků
na republikovém mistrovství ve
standardních tancích v kategorii
junior 2 rovněž třetí příčku.

Mistrovství v deseti tancích je fy-
zicky nejnáročnější soutěží, tančí
se v pěti tancích standardních - ve
waltzu, tangu, valčíku, slowfoxtro-
tu, quickstepu a pěti latinsko-ame-
rických, a to v sambě, cha-cha,
rumbě, paso-doble, jive.

Za TOPDANCE ještě tančili dva-
náctiletí benjamínci Michaela Jin-

dráková & Jiří Vokřínek. Ve své ka-
tegorii junior 1 obsadili dvacáté
místo. (red)

Kdo byl Karel
Bouška?

V září uplyne 10 let od úmrtí
Karla Boušky. Narodil se v roce
1933 a už jako dvanáctiletý začal
jezdit na kole. Místo houslového
virtuóza, kterého z něj chtěli mít
rodiče, se z něj vyklubala cyklistic-
ká legenda. 

V letech 1956, 57, 58, 60 a 61 byl
mistrem Československa v terénní
cyklistice. Na mistrovství světa
v roce 1960 byl 22. a o rok později
Lucembursku skončil na 24. místě.
Těmito výsledky postavil základní
kámen pro rozvoj tehdy českoslo-
venského cyklokrosu a získal titul
zasloužilý mistr sportu.

Po ukončení aktivní cyklistické
kariéry působil sedm let v roli stát-
ního trenéra cyklokrosové repre-
zentace. Mimo jiné přivedl Miloše
Fišeru k historicky první medaili

na mistrovství světa. To se psal rok
1972. Medaile to byla sice jen
stříbrná, ale pro rozvoj terénní
cyklistiky měla určitě cenu nejvyš-
ší. I proto obdržel titul zasloužilý
trenér.

Po roce 1989 postavil v Jablonci
Penzion SPORT s cyklistickým ob-
chodem CYKLOS BOUŠKA. Obojí
funguje dodnes. (red)

■ Sportovní úspěchy 
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Nakládání s odpady v Jablonci nad Nisou
Město chce vylepšit 
systém úhrad za odpady

Jablonec nad Nisou chce optimalizovat systém
úhrad za nakládání s odpady. Smyslem změn je
najít model, do něhož by se spravedlivě zapojili
všichni, kteří komunální odpad produkují. Do
budoucna by měli lidé platit za odpady tam, kde
je produkují, nikoli v místě, kde mají nahlášené
bydliště. 

Nová pravidla mají vstoupit v platnost od příštího
roku. „Aby co nejvíce vyhovovala městu i lidem, po-
třebujeme znát názor veřejnosti. Proto se sejdeme
s vlastníky domů u kulatého stolu. Současně jsme již
zahájili dotazníkové šetření,“ říká Jitka Lochovská,
vedoucí oddělení správy veřejné zeleně.

Jak se platí za komunální odpad v Jablonci? 
V současné době město Jablonec nad Nisou využí-

vá takzvaný systém úhrad. V praxi to znamená, že
každý, kdo produkuje odpad, uzavře smlouvu s měs-
tem, resp. se společností Severočeské komunální
služby (SKS). Ta je městem pověřená k uzavírání
smluv na odvoz, odstranění a využití odpadu. Lidé
tak mají možnost vybrat si velikost nádoby i četnost
svozu podle vlastního uvážení. Rozhodují se podle toho,
kolik odpadu vytřídí a skutečně vyprodukují. Město
stojí nakládání s odpady ročně víc než 32 milionů korun.

Jak řeší odpady jiná města?
Většina jiných obcí v zemi využívá takzvaný místní

poplatek. Jeho maximální hranice činí 500 korun
ročně za každého občana s trvalým pobytem, a to
včetně kojenců. Tento způsob platby je mnoha před-
staviteli samospráv kritizován. Náklady na odpadové
hospodářství totiž mnohdy převyšují v řádech stovek
stanovenou sazbu.

Třetí legislativou povolený způsob je takzvaný po-
platek za komunální odpad. Ten je kompromisem
mezi oběma uvedenými modely. Maximální výše po-
platku se stanoví podle předpokládaných nákladů ob-
ce, které vycházejí z režimu nakládání s komunálním
odpadem. Ty se rozpočítají na jednotlivé občany pro-
dukující komunální odpad podle počtu a objemu po-
pelnic u domů nebo podle počtu uživatelů bytů.

Každý z uvedených systémů má podle Lochovské
své přednosti i nevýhody. S nimi chce město lidi nyní
seznámit a připravit je na chystané změny.

(red)

Beseda u kulatého stolu
Všechny vlastníky nemovitostí, v nichž lidé

produkují komunální odpad, a další zájem-
ce o odpadové hospodářství zveme ke kula-
tému stolu k diskuzi o možných způsobech
plateb za komunální odpad a o změně systé-
mu placení komunálního odpadu v Jab-
lonci nad Nisou.

Beseda se uskuteční 11. května od 16.00 ho-
din v budově radnice, v zasedací místnosti ve
druhém patře (číslo dveří 202).

Účastníci setkání se dozvědí o fungování jed-
notlivých systémů plateb za komunální odpady
i o novém návrhu optimálního systému v Jab-
lonci nad Nisou, který vstoupí v platnost od ro-
ku 2012. 

Na vaši účast se těší zástupci oddělení správy
veřejné zeleně Městského úřadu Jablonec n. N.,
odbor správy majetku. 

(jl)

Chystá se svoz 
nebezpečného odpadu

Svoz nebezpečného odpadu a elektrospot-
řebičů se uskuteční v sobotu 28. května.
Město jej organizuje třikrát ročně a poslední
letošní termín bude až koncem října. 

Nebezpečným odpadem je starý motorový
olej, filtry, akumulátory, baterie, chemikálie
nebo barvy a ředidla. Odevzdat se ale musí jen
v uzavřených označených nádobách. Mezi elek-
trospotřebiče patří také kalkulačky nebo holicí
strojky. Při svozu se nepřijímá eternit a lepen-
ka. Odpady se nesmí na stanovišti odkládat
před příjezdem mobilní sběrny.

Další možnosti odevzdání elektroodpadu
jsou po celý rok na sběrném dvoře nebezpeč-
ného odpadu ve Smetanově ulici. 

Další info naleznete nawebových stránkách
města www.mestojabonec.cz.

Rozpis zastávek ambulantního svozu nebez-
pečných odpadů

8.00–8.15 Sídliště Janovská ulice Na Úbočí 
8.20–8.35 Sídliště Mšeno, ulice Mládí 
8.40–8.55 Ulice S. K. Neumanna 
9.00–9.15 Pasecké náměstí 
9.20–9.35 Sídliště Šumava, ulice Vysoká 
9.40–9.55 Křižovatka ulice Vysoké s ulicí Jitřní 
10.00–10.15 Ulice Novoveská, křižovatka s ul. Jarní 
10.25–10.40 Ulice Květinová, křižovatka

s ulicí Křížová 
10.50–11.05 Ulice Rychnovská, křižovatka

s ulicí Dalešická 
12.30–12.45 Ulice Janáčkova, křižovatka

s ulicí Vrkoslavická 
12.50–13.00 Ulice Žítkova, křižovatka

s ulicí U Srnčího dolu 
13.05–13.15 Ulice Pasířská, u školy 
13.20–13.30 Ulice U Nisy, uprostřed 
13.35–13.45 Nemocnice, parkoviště 
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště 
14.10–14.20 Prosečská – u hasičské zbrojnice 

Město Jablonec nad Nisou plánuje v příš-
tím roce změnu systému platby za odpady.
V souvislosti s tím si vás dovolujeme oslovit
s žádostí o zodpovězení následujících otá-
zek. 

Pokuste se odpovědět na všechny otázky.
Pokud bude složité zaujmout jednoznačné
stanovisko, zvolte, prosím, odpověď, která se
vašemu názoru nejvíce přibližuje. Neexistují
žádné správné a špatné odpovědi, jde nám
pouze o váš osobní názor. Své odpovědi, pro-
sím, označte křížkem, popř. dopište.

Dotazník pošlete poštou na oddělení správy
veřejné zeleně, popř. odevzdejte osobně na
vnitřním infocentru v přízemí radnice, kde je
umístěna zvláštní schránka. 

Děkujeme vám za spolupráci.

1) Jste občanem města Jablonec nad Nisou?

ano            ne

2) Máte dostatek, či nedostatek informací
o odpadovém hospodářství v Jablonci n. N.?

a)      dostatek        nedostatek       nezajímám se

b) V jaké podobě by vám informace
vyhovovaly?

webové stránky města          samolepky

letáky       Jablonecký měsíčník      denní tisk

popř. vaše návrhy ………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

3) Pokud jde o vaši domácnost: 
a) odevzdáváte, třídíte nebezpečný odpad?

vždy           často            výjimečně

nikdy           nevím netýká se mě to

b) třídíte recyklovatelný odpad? 

vždy           často            výjimečně

nikdy           nevím netýká se mě to

4) Uveďte, co  jste ochotni vytřídit
ze směsného odpadu?

papír            sklo            PET lahve

směsný plast             nápojové kartony

kovy                     bioodpad 

5) Máte nádoby na odpad v dostupné
vzdálenosti?

ano            ne

6) Využíváte pytlový systém sběru
recyklovatelných odpadů?

ano            ne

7) Kam odvážíte velkoobjemový odpad?

do sběrného dvora v Proseči

do sběrného dvora v Kokoníně

ke kontejnerům na odpad

Dotazník o odpadech
✄

Foto Miloš Vele



(16)

jablonecký měsíčník / květen 2011 odpady a veřejná zeleň

8) Kam odevzdáváte elektrozařízení (na-
př. malé elektrospotřebiče, kalkulačky, te-
levize, lednice atd.)?

do místa zpětného odběru (areál společ-
nosti SKS s. r. o., Smetanova ul.) 
do červených kontejnerů 
do nádob na směsný odpad 

9) Uveďte, který způsob přistavení nádob,
resp. určení velikosti nádoby, by vám vy-
hovoval.

zajišťuje vlastník objektu
zajišťuje uživatel bytu
zajišťuje město
je mi to jedno

10) Uveďte, který způsob rozúčtování plateb
by vám vyhovoval.

náklady na odpadové hospodářství roz-
účtované na nádoby a rozpočítané
na domácnost (smluvní úhrada)
paušální platby pro všechny obyvatele
stejné (místní poplatek)
náklady na odpadové hospodářství roz-
účtované na nádoby a rozpočítané
na osoby bydlící v daném objektu
(poplatek za komunální odpad)
neplatit nic (vše bude hradit město)

11) Víte, jaký systém plateb za komunální
odpad je v Jablonci n. N. zaveden?

smluvní úhrada

místní poplatek

poplatek za komunální odpad

nevím

12) Jaká forma platby by vám vyhovovala?

složenka

SIPO 

bezhotovostní platba

hotově na pokladně

13) Chcete, abyste mohli ovlivnit výši plat-
by tříděním odpadů?

ano            ne

14) V případě námětů, požadavků, připo-
mínek apod. použijte následující prostor:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Pohlaví:
muž               žena

Věk:  …………………

Počet členů v domácnosti:  …………………

Nejvyšší dosažené vzdělání:

základní

střední vzdělání s výučním listem

střední vzdělání s maturitní zkouškou

vysokoškolské

Kam se sutí a dalším 
odpadem ze stavby? 

Začíná jaro a lidé stavějí a bourají. Při
těchto pracích, zvláště při demolicích nebo
rekonstrukcích domů, vzniká nejrůznější
odpad. Některé druhy stavebního odpadu
jsou velmi nebezpečné. Poradíme vám proto,
na co si dát pozor.

Mezi nebezpečný odpad patří například asfal-
tová střešní krytina, komín, dřevo napuštěné
barvou, impregnací nebo jinými ochrannými
prostředky a výrobky z azbestu. Komínové těle-
so je posuzováno jako nebezpečný odpad v pří-
padě, kdy se k topení používala pevná paliva,
třeba uhlí. Při hoření totiž vzniká dehet a ten
škodí zdraví i přírodě. Azbest může být ve vy-
zdívkách, izolacích a izolačních šňůrách, kanali-
začních trubkách, interiérových a exteriérových
deskách a střešní krytině (eternit a beronit). Jde
o zvlášť nebezpečný odpad - silný karcinogen.
Při manipulaci s azbestem je třeba dodržovat
bezpečnostní opatření na ochranu zdraví. 

Všechny nebezpečné odpady je nutné předat
specializované firmě. Bližší podrobnosti lze zji-
stit na webových stránkách krajského úřadu,
který těmto firmám uděluje souhlas k podniká-
ní nebo dotazem na MěÚ Jablonec nad Nisou.

Jednodušší je to se stavební a demoliční sutí,
která je běžnou součástí jakékoli přestavby
a stavby. Čistá suť bez příměsí je velmi dobře
recyklovatelná, dá se drtit a použít na terénní
úpravy. Recyklací demoliční sutě se zabývají
odborné firmy. K recyklátu je možné obdržet
tzv. certifikát výrobku, který garantuje i nezá-
vadnost výrobku pro životní prostředí. Recyklát
je také cenově dostupnější než např. hlína (1 t sto-
jí přibližně 60 korun). Jeho další výhodou je, že
má stabilní parametry a šetří přírodní zdroje
surovin. 

V Jablonci lze stavební suť i nebezpečný az-
best odvézt za úplatu na překladiště v Proseči.
Další informace najdete na http://www.mesto-
jablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady.

(nš)

Povinné očkování psů 
proti vzteklině

Oddělení správy veřejné zeleně MěÚ Jab-
lonec n. N. oznamuje, že v níže uvedených
termínech se uskuteční hromadné očkování
psů proti vzteklině.

Chovatelé jsou povinni zajistit podle zákona
o veterinární péči, aby byli psi ve stáří od tří do
šesti měsíců očkováni proti vzteklině a násled-
ně revakcinováni dle použité vakcíny. Výrobce
námi použité vakcíny doporučuje zvíře nechat
očkovat v roce následujícím po první vakcina-
ci, a poté vždy jednou za dva roky. 

Pejsek musí být opatřen náhubkem a vodít-
kem a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Termíny:
Úterý 24. 5.
15.00–16.00 hodin Janáčkova ul. (Vrkoslavice)

Středa 25. 5.
13.00–13.30 hodin Proseč (hasičská zbrojnice)
14.00–15.30 hodin ul. Mládí (Mšeno)
16.00–16.45 hodin Paseky (hasičská zbrojnice)

Čtvrtek 26. 5.
10.00–12.00 hodin Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)
13.15–16.00 hodin Ještědská ul. (MVDr. Baudyš)

Náhradní termíny u soukromých lékařů v or-
dinačních hodinách.

Za porušení výše uvedené povinnosti může
krajská veterinární správa uložit pokutu až do
výše 10.000 korun. (kh)

Stanice sleduje ovzduší 
v Jablonci 

Místní lidé i turisté mohou snadno zjistit
okamžitý stav ovzduší ve městě. Jeho kvali-
tu sleduje automatizovaná monitorovací
stanice, která se nachází u jablonecké ne-
mocnice. 

Zařízení je napojené na Český hydrometeo-
rologický ústav, kde je také možné získat údaje
o základních složkách znečištění vzduchu. Sta-
nice měří koncentrace oxidu siřičitého (SO2)
a oxidu dusičitého (NO2). Od roku 1995 se také
kontroluje hodnoty poletavého prachu defino-
vaného jako frakce PM 10. 

Právě u něj byl vloni ojediněle překročen
emisní limit. Jinak výsledky žádné výrazné
zhoršení ovzduší nepotvrdily. 

Informace o aktuálním stavu kvality ovzduší
najdete na www.chmi.cz, v rubrice ovzduší –
aktuální hodinový přehled.

Jana Růžičková

Sbírka ošacení pro potřebné
Občanské sdružení Diakonie Broumov

uspořádá v Jablonci sbírku použitého oša-
cení a textilu. Shromážděnou materiální po-
moc věnuje nezisková organizace sociálně
potřebným, například lidem v azylových
ubytovnách.

Sbírka se uskuteční 7. května od 9.00 do 17.00
hodin. Na hlavním vlakovém nádraží bude při-
staven vagon, u kterého bude zaměstnanec
diakonie přijímat darovaný textil. Lidé mohou
přinést oblečení, lůžkoviny, záclony, látky, při-
krývky i obuv nebo domácí potřeby.

Diakonie nepřijímá z ekologických důvodů
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace nebo koberce. Nesbírá ani nábytek,
jízdní kola nebo kočárky, které by se mohly při
transportu rozbít.

Více na www.diakoniebroumov.org nebo 224
316 800, 224 317 203

Informace z oddělení veřejné zeleně

✄

Foto Graphis
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Některé kostely a modlitebny v Jablonci
nad Nisou budou v noci 27. května otevřené.
Připojí se k tradiční akci Noc kostelů. Dlou-
hou tradici má v Rakousku, v Česku se usku-
teční potřetí. Vloni se při této příležitosti při-
pojilo 400 církevních stánků. Podle Dagmar
Oupické, zástupkyně jablonecké ekumeny, je
noc navíc poprvé česko-slovenská. 

Noc kostelů nejčastěji organizují římskokato-
lické farnosti. V Jablonci ovšem s návrhem za-
pojit se přišla Církev československá husitská.
Noc kostelů zahájí v 18.00 hlas zvonů. Kostely
se opět uzavřou po půlnoci. Pro malé i velké ná-

vštěvníky v nich bude připraven program.
V Jablonci nad Nisou byly k uzávěrce měsíční-
ku zatím přihlášeny tři kostely a modlitebny:
chrám Dr. Farského Církve československé hu-
sitské, modlitebna Církve bratrské Smetanova
26 a modlitebna Ochranovského sboru při ČCE
Máchova 29. Konečný počet bude zřejmě vyšší.
Účast přislíbila i římskokatolická farnost. 

Lidé mohou zavítat také do Liberce, kde mají
s Nocí kostelů bohaté zkušenosti už z loňska.
Aktuální seznam přihlášených objektů a nabíd-
ku programů najdete na www.nockostelu.cz. 

(red)

Jablonec se připojí k Noci kostelů

Na prvního máje se otevře poprvé po zim-
ní přestávce tajuplné Kittelovo muzeum
v Krásné u Pěnčína. Při této příležitosti se u-
skuteční křest a autorské čtení z nové knihy
o doktoru Kittelovi. Muzeum také představí
novou expozici pravěkých sekerek. Pokud
o ni bude zájem, mohla by se rozvíjet a zů-
stat tam natrvalo, řekl Jabloneckému měsíč-
níku majitel muzea Jan Vokurka.

Nová kniha je překlad díla K. R. Fischera, býva-
lého starosty Jablonce n. N., poprvé vydaného
roku 1923. Dnešní verzi knihy Doktor Kittel obo-
hatí příspěvky současných autorů. Stálou výsta-
vu sekyrek připravilo muzeum s archeology
z turnovského muzea. Náčiní je z doby kamen-
né, vyrobené z takzvaného železivce – nerostu,
jehož naležiště bylo na Černostudničním hře-
beni. „Nejvíc lidi bude asi bavit zkoušet si s jed-
ním exponátem sekat,“ míní Vokurka. 

Kittelovo muzeum se nachází na Krásné-
Pěnčíně, asi pět kilometrů jihovýchodně od

Jablonce. Vzniklo v domě č. p. 11, který leží me-
zi „Burkem“ a kostelem sv. Josefa. Interaktivní
expozice muzea je zaměřena nejen na život
a léčení pověstného doktora Kittela, ale i na his-
torii Kittelovska, bohatství lidového léčitelství
a sílu bylin. Mezi největší magnet patří napří-
klad alchymistická Kittelova pracovna nebo
replika tzv. smržovského grimoáru - čarodějné
knihy připisované právě Kittelovi. 

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704–1783)
byl slavný lékař a léčitel z pomezí Jizerských
hor a Krkonoš. Staral se o šlechtu i chudé hora-
ly, pacienti za ním putovali až z Vídně. Ze sou-
kromých peněz vybudoval svůj obrovský dům
zvaný „Burk“, přilehlý kostel, školu a faru. Jeho
současníci si neuměli Kittelovy úspěchy vysvět-
lit. Soudili proto, že svou duši zaprodal ďáblovi.
Muzeum je otevřeno v květnu a červnu o ví-
kendech, v červenci a srpnu denně. 

Více informací na www.kittel.cz (red)

Akce v květnu
1. 5. /neděle/ Májová pouť ke sv. Josefovi na

Krásné
10.00 hodin Mše
11.55 hodin Křest knihy Dr. Kittel

28. 5. /sobota/ Kittelova muzejní noc
Prohlídka při svíčkách, oheň před muzeem ce-
lou noc, noční koncert pod širým nebem. Hraje
a zpívá Petr Linhart, autor písně o Kittelovi.

Kittelovo muzeum se probudilo po zimě

Foto Martin Koubek

Foto archiv CČSH

Mezi nejvýznamnější osobnosti Jizerských
hor dvacátého století patří malíř Wenzel Franz
Jäger. V dubnu uplynulo 150 let od jeho na-
rození. Výstava, kterou při této příležitosti
připravila Městská galerie MY, připomíná ži-
votní osudy a dílo tohoto osobitého umělce.

W. F. Jäger byl vážená a uznávaná osobnost.
Když v roce 1928 zemřel, pronesl hlavní smu-
teční řeč na raspenavském hřbitově tehdejší
starosta Jablonce Karl. R. Fischer. Mluvil jmé-
nem kulturní obce celé jizerskohorské oblasti,
jež si umělce oprávněně velmi vážila. Rok na to
se z iniciativy Horského spolku uskutečnila
v Liberci malířova velká posmrtná výstava.
V dalších desetiletích se však jeho umělecký
odkaz rychle vytrácel a před 20 lety ho znalo
jen pár zasvěcenců. Kdysi oceňovaný umělec
upadl v zapomnění – podobně jako mnoho ji-
ných osobností své doby.

V roce 1996 vystavila městská galerie po
dlouhé době několik Jägrových obrazů, v roce
2001 se už v Jablonci konala malířova samo-
statná výstava. Díky podpoře Česko-německé-
ho fondu budoucnosti obnovila městská galerie
v Raspenavě malířův hrob a památník a uspo-
řádala výstavu v prostorách bývalého kláštera
v Hejnicích. To vše přispělo k tomu, že se Jäger
vrátil do povědomí veřejnosti, hlavně milovní-
ků Jizerských hor. 

Prezentace Jägerových obrazů v roce 2008 ve
vídeňském Belvederu přispěla k obnovení po-
vědomí o jeho tvorbě v odborných kruzích.

Po sto letech tak visely jeho malby s jizersko-
horskými náměty vedle děl osobností světové-
ho umění Gustava Klimta, Egona Schieleho ne-
bo Oscara Kokoschky. 

Malíř W. F. Jäger se narodil ve Větrově (Ring-
hain) u Frýdlantu v Čechách. Po absolvování
studií na učitelském ústavu v Trutnově začal
v roce 1880 vyučovat na obecné škole v Ras-

penavě. Velký obrat v jeho životě přinesl sňatek
s Marií Richterovou, dcerou velkoprůmyslníka
Josefa Antona Richtera. Díky tomu získal důle-
žité finanční zázemí, což mu umožnilo plně se
věnovat umění. 

Roku 1891 jako třicetiletý odešel do Vídně a stal
se studentem uměleckoprůmyslové školy u pro-
fesora Hanse Machta, později přešel na aka-
demii, kde studoval u vídeňského krajináře
profesora Rudolfa Ribarze. Utváření jeho vý-
tvarného názoru ovlivňovala atmosféra Vídně
před rokem 1900, symbolismus, rodící se sece-
se i nové umělecké spolky. Pro jeho další orien-
taci byl rozhodující pobyt v Dachau, v tradič-
ním místě krajinářské malby. V roce 1900 se
Jäger vrátil do Vídně a začal působit jako sa-
mostatný umělec. Vystavoval a stal se členem
významných uměleckých spolků, od roku 1901
dokonce Wiener Sezession.

Domů se vrátil v roce 1902 a trvale se usadil
v Raspenavě. V tom čase se začalo raspenavské,
neboli jizerskohorské období Jägerovy tvorby,
které trvalo do konce jeho života. Vyznačovalo
se osobitou barevností, odvážnou kompozicí
a nezaměnitelností krajinářského rukopisu. 

Jäger zemřel 8. prosince 1928 v Raspenavě.
Dodnes zůstává nejvýznamnějším krajinářem,
který v první polovině dvacátého století působil
v našem regionu.

Letošní výstava je součástí cyklu Návrat ke
kořenům, kterým se jablonecká galerie snaží o-
živit kulturní odkaz nedávné doby. Navštívit ji
můžete až do 3. června 2011. (js)

Malíř Jizerských hor v městské galerii

Zámek Frýdlant na autorské litografii W. F. Jägera
Foto archiv Městské galerie MY
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■ Krátké zprávy
Tip z Rychnova
Rychnov si připomene 100. výročí
od povýšení na město a 650 let od
první zmínky o městě takzvanými
Kulturními dny. Odehrají se mezi
21. a 29. květnem a jejich přesný
program je na webu města.
Součástí oslav je výstava kreslené-
ho humoru jabloneckého lékaře
Jiřího Srny. Přístupná bude od 21.
května do 3. června ve výstavní sí-
ni městského úřadu. Hudební klub
Bažina v restauraci Beseda bude
patřit 27. května od 19.30 Blues
Session.

Kraj hledá výrobek roku
Pochoutky a nápoje místních vý-
robců se budou ucházet o titul
Výrobek roku 2011 Libereckého
kraje. Výrobci mohou přihlásit své
produkty do soutěže do konce květ-
na. Kraj vyhlásí vítěze na 9. dožín-
kových slavnostech, ty budou 3. zá-
ří ve Smržovce. Vloni se soutěže zú-
častnilo 21 výrobců s 51 produkty. 

Na 1. máje vzhůru na Špičák 
Tanvaldské infocentrum a občan-
ské sdružení Zvony pořádají 1.
května tradiční Prvomájový výstup
na Špičák. Výletníci se vydají k roz-
hledně od 10.00 do 15.00 hodin.
Pochod, který se uskuteční v pořa-
dí po dvanácté, má turistický i e-
kologický ráz. Účastníci na něj
chodí s igelitkami a cestou sbírají
odpadky, které jim kazí radost
z jarní přírody. Všichni turisté do-
stanou na vrcholu diplom.

Liberecká ZOO zdražila vstupné
ZOO Liberec zvýšila na hlavní tu-
ristickou sezónu jednorázové
vstupné o 15 korun. Dospělí zapla-
tí 115 korun a děti od tří do 15 let,
studenti a důchodci 65 korun.
Vyšší vstupné pokryje zahradě ros-
toucí náklady. Dvě koruny z každé
vstupenky půjdou na ochranářské
a vědecké projekty. ZOO chce do
těchto aktivit ročně investovat
zhruba půl milionu korun.

Snadnější cestování do Prahy
Společnost BusLine přidala dva
spoje na lince mezi Jabloncem
a Prahou. Jezdí v pracovní dny ve
13.00 z Prahy a v 15.00 z Jablonce.
Směrem z Prahy tak přijíždí mezi
12 a 21 hodinou každou hodin je-
den autobus. Přidané linky zajišťu-
je čínský autokar Yutong Vision,
novinka nejen mezi autobusy
BusLine, ale v celé zemi.

Včelaři ve Velkých Hamrech 
slaví 100. výročí
Včelařský spolek ve Velkých Ham-
rech, po celou dobu ryze české
sdružení, slaví sto let vzniku. Vče-
laři nyní založili kroužek Včela-
říci, aby zajistili pokračování vče-
lařské tradice. Kroužek upořádá
před letním slunovratem čtyřdenní
akci Pohlaď si včelu určenou pro
stovky školáků z okolí. Včelaři vy-
dají k jubileu také několik bro-
žur, mimo jiné i kuchařku medo-
vých receptů. Další informace na
www.vcelarivh.mzf.cz.

Před nedávnem jste se na jablonecké radnici se-
šel se zástupci města a libereckého magistrátu. Co
bylo důvodem této schůzky?

Hovořili jsme o změnách, které přinese sloučení so-
ciálních agend a sjednocení výplaty sociálních dávek
na jedno místo. Tím budou od ledna 2012 úřady prá-
ce. Pro přechod lidí z radnic na úřady práce je nyní
velmi důležitá dobrá komunikace mezi oběma stra-
nami. Jsem rád, že jsem se zdejšími lidmi v běžném
kontaktu, je to pro mne zajímavá zpětná vazba. Navíc
v minulosti jsem seděl čtyři roky v jabloneckém za-
stupitelstvu a v 90. letech jsem byl v městské komisi,
která vytvářela koncept rozvoje Jablonce. 

Se zaváděním reformních kroků jste po svém
nástupu do funkce nijak neotálel. Co mají všechny
ty změny přinést a jakou cítíte odezvu?

Nejdůležitější je zjednodušení a úspora agend a po-
síleni veřejné služby. Zlepší se také kontrola a posti-
hování nelegální práce. Každý můj předchůdce na
ministerstvu si nejprve nechal zpracovat analýzy, já
jsem už žádné nové dělat nechtěl, podkladů bylo dost.
Vzal jsem je a začal na jejich základě podnikat po-
třebné kroky. Ta opatření jsou bez politického zabar-
vení, začala se připravovat za ministra Zdeňka Škro-
macha, pokračoval v nich i Petr Nečas. 

Je pravda, že nejjednodušší by bylo nedělat nic, to
ale není můj styl. Protože každá změna je nepopulár-
ní a může znamenat i konec ministra. Uvědomuji si to
dobře. Může se stát, že mě politický tlak rychle smete,
taková je realita. Vím ale, že jsem se vždycky dokázal
uživit i vlastní hlavou. 

Se škrty jste začal u sebe, tedy na ministerstvu prá-
ce a sociálních věcí, teď tam chcete být průkopníkem
ve zřizování miniškolek. Kdy se mateřinka otevře?

Je to otázka týdnů. Přímo na ministerstvu jsme na-
šli vhodné prostory, máme i kus zahrady. Našich
zhruba 800 zaměstnanců po této službě volalo.
Alespoň si v praxi vyzkoušíme fungování malých pod-
nikových školek. Uvědomujeme si, že je třeba počet
míst v mateřinkách navýšit, nejvíce dotazů dostáváme
zejména na zajištění péče o děti od dvou do tří let.
V současné době je způsob výchovy malých dětí v Če-
chách nějakým způsobem stabilizovaný a není třeba
budovat jesle pro třetinu dětí do dvou let. Některé jiné
země unie, třeba Belgie, to tak ale navrhují a chtějí.

Jak vypadá takový běžný den ministra?
Pokud právě nezasedá sněmovna nebo nejsem na

cestách, začínám se věnovat běžné agendě kolem
osmé ráno a končím zhruba po 18.00 hodině. Pak ješ-
tě vyřizuji záležitosti, ke kterým jsem se přes den ne-
dostal. Sedím nad emaily v počítači. Kolem desáté se
snažím dostat do postele, jednak toho mám už dost
a také potřebuji druhý den dobře fungovat. Moc času
na další aktivity už nezbývá, ale třeba na běžky jsem
se přes zimu dostal zhruba desetkrát. Jsem rád, pro-
tože to není zas tak málo. Výhodou je, že tady může-
me vyběhnout vlastně kamkoliv.

Odhadujete, že reformy projdou hladce? 
V podstatě předpokládám politickou shodu. Změna

je nutná proto, že potřebujeme zlevnit administrativu
státu. Do prázdnin by se měl zákon dostat do poslane-
cké sněmovny. Druhé a třetí čtení se možná posune
kvůli prázdninám na září. V červnu ale může začít
diskuse se samosprávou a úřady práce. Od ledna 2012
pak bude jednotné výplatní místo na úřadech práce
sloužit. Pracovní atmosféra je naštěstí výrazně jiná
a lepší, než jak ji vykreslují mediální hrátky.

Jaromír Drábek
ministr práce a sociálních věcí

■ Tvář měsíce května

Pořád se cítím jako Jablonečák

Maršovický vrch, Kopanina nebo kopce nad Rychnovem. To jsou místa, kde hledá
odpočinek a pohodu ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Muž, který
od počátku ledna prosadil snížení objemu peněz státních zaměstnanců, zavádí
sociální a chystá důchodovou reformu, tráví pracovní dny v Praze. Domů, do Jablonce,
se dostane jen na víkendy, přesto se ale pořád počítá mezi místní. „Narodil jsem se
tady a mimo doby studií tu prožil celý svůj život,“ říká. 

■ Jaromír Drábek /46/ 
Narodil se v Jablonci nad Nisou.
Absolvoval ČVUT.
Od roku 1999 byl členem dozorčí rady Hospodář-
ské komory ČR, od roku 2002 do 2008 i jejím pre-
zidentem. 
Od roku 2009 je místopředsedou TOP 09. 
Od 2010 ministrem práce a sociálních věcí.
Ve volném čase se věnuje turistice, lyžování, lite-
ratuře a hudbě
Je ženatý, má dospělou dceru a syna.
Nejoblíbenější knížka: Saturnin

Zásada
Je pravda, že nejjednodušší by bylo nedělat nic,
to ale není můj styl.

Foto Jiří Jiroutek
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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
vlastně o úryvky z připravované knihy, kte-
rou při této příležitosti chystá k vydání
Muzeum skla a bižuterie. Věnovali jsme se už
účasti jabloneckých firem na průmyslových
výstavách v 19. století a výstavám, které byly
přímo v Jablonci a v nejbližším okolí. Třetí
pokračování se zabývá poválečnou dobou
a první jabloneckou celostátní výstavou bi-
žuterie. 

3. Poválečná reorganizace bižuterního
průmyslu a I. celostátní výstava

Po druhé světové válce byly postupně znárod-
něny soukromé podniky a po roce 1948 se roz-
sáhle reorganizoval místní průmysl a vývoz.
Dosavadní strukturu tvořenou drobnými vý-
robci, dodavateli a exportními domy nahradily
centralizované výrobní podniky. Ty se ještě dá-
le sdružovaly v takzvanou výrobně hospodář-
skou jednotku (VHJ) a obchod zajišťoval pod-
nik zahraničního obchodu (PZO). 

Pozice bižuterní výroby nebyla v rámci so-
cialistického hospodářství, které kladlo důraz
především na těžký průmysl, zpočátku snadná.
Jedním z pokusů zdůvodnit její existenci a dal-
ší zachování byla i výstava konaná v roce 1949
v prostorách místní uměleckoprůmyslové ško-
ly. Nesla název Jablonec novou cestou a podti-
tul Sklo a bižuterie – závazek a chlouba. Celá
50. léta pak vyplnilo stálé přesvědčování o po-
třebnosti a významu bižuterní výroby a přede-
vším exportu pro československé hospodářství.

Pro konání výstav přímo v Jablonci bylo důle-
žité obnovení tradice výstav v sousedním Liber-
ci. Ty navazovaly na veletrhy konané v letech
1920–1938. Dvacáté Liberecké výstavní trhy
(LVT) byly slavnostně otevřeny 25. srpna 1957.
Až do 15. září návštěvníkům nabízely „největší
celostátní přehlídku skla a textilu“. V rámci té-
to výstavy se v pavilonu B prezentovala i výro-
ba bižuterie.

Nový impulz přinesl úspěch československé
expozice v roce 1958 na výstavě EXPO v Bru-
selu. Pro rozšíření exportu měla velký význam
výstava Československé sklo konaná v roce 1959
v Moskvě. Právě ona otevřela cestu vývozu bi-
žuterie do SSSR. Velkolepé výstavní akce z kon-
ce 50. let, na nichž byly využity moderní vý-
stavní prostředky a postupy, zahájily období
kvalitního československého výstavnictví, které
našlo svůj odraz i v jabloneckých výstavách bižu-
terie. Zpočátku šlo o pouhý matný odlesk, po-
stupně však místní výstavy zářily stále jasněji.

První celostátní výstava československé bižu-
terie s podtitulem Bižuterie pro celý svět
proběhla v Jablonci nad Nisou v tomtéž roce ja-
ko výstava moskevská. Konala se v prostorách
hotelu Praha a Muzea skla a bižuterie v Jab-
lonci nad Nisou, tehdejší pobočce Národního
technického muzea v Praze. V hotelu Praha se
představila současná bižuterní produkce, pro-
bíhaly zde módní přehlídky s bižuterií. V budo-

vě muzea byla instalována výstava historického
přehledu šperku a bižuterie, ozdoby exotických
zemí, ale také některé úspěšné exponáty z Bru-
selu, například figurky Jaroslava Brychty. 

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Historie výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou

Propagační letáček vydaný k I. celostátní výstavě bižuterie
Foto archiv Muzea skla a bižuterie

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Z pohledu člověka dlouhá doba, hodně i pro
vývoj vědy nebo města. Přesto starosti a radosti
lidí jsou stále podobné. V jabloneckém archivu
jsme pátrali ve starém tisku, abychom zjistili,
čím žil Jablonec před sto lety. Nejvýznamněj-
šími novinami byl tehdy Gablonzer Tagblatt
vydavatele Emila Böhmeho. Vycházel od roku
1901 v nákladu 16.000 až 20.000 kusů. Oblíbená
byla hlavně vlastivědná příloha Unser Iserge-
birge (Naše Jizerské hory). O čem tedy Gablon-
zer Tagblatt v květnu 1911 psal?

4. května 1911, číslo 103, strana 9
Práci hledají: Pobočka okresního spolku

Sdružení Němců v Čechách Johannesgasse 4,
oznamuje, že práci hledá několik pomocných
dělníků, písař, krejčovský mistr, domovník, ob-
chodní příručí, pasíř, balič nebo poslíček, kočí
pro lehký povoz, ševcovský mistr, vrátný, dva
učni – pasíři, učeň – dentista, zámečník, insta-
latér, starší muž jako sluha.

9. května 1911, číslo 107, strana 4
Program kin: Stálý kinematograf Metropol

(v hotelu Schwan) hrál čtyři představení, mj.
Kupce benátského. Stálé Elektrodivadlo Fortuna
(pozdější kino Oko) uvádělo humoristické fil-
my Taneční prášek a Zloděj v nesnázích.

9. května 1911, číslo 107, strana 4
Móda: Pudřenka v kloboukové jehlici
Pro elegantní ženu je pudřenka v tomto teplém

ročním období nepostradatelná – píše pražský

list Bohemia. Nejnovějším hitem je pudřenka
ukrytá ve velkém moderním knoflíku klobou-
kové jehlice (na šroubový uzávěr).

9. května 1911, číslo 107, strana 5
ZOO v Jablonci
Spolek pro chov a ochranu drobného zvířec-

tva chce zřídit v Jablonci malou zoologickou
zahradu (Tierpark), která se má stát ozdobou
města. K tomu účelu vydává podílové známky
a vyzývá obyvatelstvo k účasti na projektu.

10. května 1911, číslo 108, strana 5
Rýnovice – rodinná tragédie na staré plovárně
Čtrnáctiletá dcera hostinského a plavčíka

Heinricha Paula uslyšela v noci výkřiky žen-
ských a dětských hlasů a šplouchání vody. Bála
se a rodičům o tom řekla až ráno. V kabinkách
se našly dva ženské deštníky a dopis, který pro-

sil o pochopení pro zoufalý čin, protože rodina
nevidí už žádné jiné východisko. Na břehu le-
žela červená dětská pokrývka a prázdná půllit-
rová láhev od kmínky, černý mužský klobouk
a chlapecká čepice. Lidé si vzpomněli, že pře-
dešlého dne byla v hostinci pana Maie pětičlenná
rodina, která se však chovala zcela normálně.
Po dlouhém hledání se našly dvě k sobě při-
poutané děti – dvouleté děvčátko a hezký jede-
náctiletý chlapec. Po dalším dlouhém hledání
zachytil hák ženské tělo svázané s mužem a de-
vítiletou dívkou. Osoby byly jednoduše, ale
slušně oblečeny.

16. a 23. května 1911, čísla 113 a 118, s. 5
Štafeta z Jablonce do Jablonce
Ještědsko-jizerská tělovýchovná župa bude

pořádat 21. května velkolepou sportovní udá-
lost – štafetu o délce cca 90 km za účasti asi 900
sportovců. Na každém stém metru bude stát je-
den účastník. Po akci: Štafeta proběhla za nej-
krásnějšího počasí. Start a cíl byl u sokolovny.
Běžci potřebovali na zdolání trasy čtyři hodiny
43 minut.

23. května 1911, číslo 118, strana 5
Kopretinový den plánuje spolek německých

hospodyněk v Jablonci po příkladu z Vídně.
Mladé ženy a dívky se ozdobí kytičkami a bu-
dou vybírat peněžité dary ve prospěch dětí. Ve
Vídni se vybralo 30 velkých pytlů drobných
mincí – zúčastnilo se 5000 mladých žen. Sbírka
vynesla 150.000 korun. 

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Expozice současné bižuterie na I. celostátní výstavě
bižuterie v Jablonci nad Nisou v roce 1959

Foto archiv Muzea skla a bižuterie

Městské lázně císaře Františka Josefa I. v Jablonci n. N.
oslavily 5. května 1911 první rok úspěšného provozu.

Foto archiv Graphis



Pulečný, MHD – Kopanina (2,5 km) – Frýd-
štejn, hrad (4 km) – obec (4,5 km) – Drábov-
na (7,5 km) – Záborčí – Malá Skála, Bouč-
kův statek – Malá Skála, ČD (11 km). 

Počátkem května rozkvétá Maloskalsko a ce-
lý Český ráj do jedinečné krásy, a proto náš vý-
let míří právě sem. Vyrazit můžeme třeba
z Pulečného, kam se pohodlně dopravíme auto-
busy MHD. Hned na zastávce uvidíme rozcest-
ník a na něm modré značky, které nás dopro-
vodí přes Kopaninu na Frýdštejn. Cesta nejprve
stoupá přes pole a pastviny k rozhledně na Ko-
panině. Ta byla postavena na pomezí Jizer-
ských hor a Českého ráje turnovským odborem
Klubu českých turistů v letech 1893–1894.
Není-li věž otevřena, lze si dojít pro klíč (cca
100 m od autobusové zastávky), což se při dob-
ré viditelnosti rozhodně vyplatí. 

Od rozhledny cesta klesá ke zřícenině hradu
Frýdštejn. Hrad byl založen již ve 14. století
a o jeho pevnosti svědčí to, že byl marně oblé-
hán za husitských válek. Ve 2. polovině 16. sto-
letí však byl opuštěn a zpustl. Dnes je udržován
a je přístupný. Aktuální otevírací dobu a vstup-
né najdeme na www.frydstejn.cz.

Od hradu sestoupíme do obce, kde najdeme
červené značky. Po nich pokračujeme přes lou-
ky a okraj Voděrad do lesů, v nichž se skrývá
malebné skalní městečko Drábovna se skrom-
nými zbytky stejnojmenného středověkého
hrádku. Před více než sto lety o místu půvabně
napsal historik J. V. Šimák: „Místo známo je ja-
ko drábovna a vybájený výklad má je ze brloh
loupežnický. Ale spíše bývalo tu panské čiha-
dlo, z něhož r. 1547 odváděl Jan Kozdera kopu
ptáků na Frýdštejn.“ Loupežníků se již obávat

nemusíme, ti současní obývají honosnější sídla,
a drobné ptactvo dnes už za potravu neslouží.

Od hrádku se vrátíme kousek cesty zpět a po
modrém značení klesneme přes osadu Záborčí
do Malé Skály. Po překročení mostu přes Jizeru
přijdeme k roubené patrové budově Boučkova
statku, který je skvělou ukázkou lidové archi-
tektury. V opraveném stavení sídlí Maloskalská
galerie Josefa Jíry. Najdeme v ní sbírku obrazů
více než 120 českých výtvarníků 20. století. Ma-
líři Josefu Jírovi (1929–2005), maloskalskému

rodákovi, je věnována samostatná část expozice.
Kromě výtvarného umění je v Boučkově statku
k vidění i vlastivědná expozice věnovaná právě
Maloskalsku. Více na www.bouckuvstatek.cz.

Od Boučkova statku dojdeme za pár minut na
železniční, popř. autobusovou zastávku. Nená-
ročný výlet je vhodný pro turisty všech věko-
vých kategorií a od hradu Frýdštejn je možné
ho ještě zkrátit přímým sestupem. 

Otokar Simm

Rozkvetlým Maloskalskem

(20)

jablonecký měsíčník / květen 2011

Jednoho májového večera roku 1908 done-
sl jistý Vít Preisler z Horní Černé Studnice
svojí nastávající milou pozornost – kytici bí-
lých orchidejí. Nešlo o žádné velké gesto, lou-
ky jich byly tenkrát plné. O pouhé jedno sto-
letí později se ale jejich početnost snížila na-
tolik, že z naší přírody téměř vymizely. Pří-
čin je mnoho; lásky čas a s ním spojené ple-
nění květnatých luk patří v dnešní době
k těm méně významným... 

Ústup rostlinných a živočišných druhů prová-
zí dějiny života od pradávna. Je však velmi
pravděpodobné, že současná situace se již při-
rozenému stavu vymyká a ubývání druhů není
normálním procesem. Jedněmi z těch, kdo si to
uvědomují a aktivně se podílejí na záchraně to-
ho, co nám ještě zbylo, jsou například členové

spolku Novovesan, který se mimo jiné příklad-
ně stará o louky Černostudničního hřebene.
I díky jeho snaze mohla být obec Nová Ves nad
Nisou oceněna Zelenou stuhou za péči o kraji-
nu a životní prostředí.

Obec se rozkládá na úpatí dominanty jižního
okraje Jizerských hor – Černostudničního hře-
bene. Tento protáhlý, asi 7 km dlouhý hřbet
s příkrými svahy původně míval vrcholové par-
tie pokryté porosty květnatých bučin. V součas-
né době obklopuje jeho skalní výchozy už jen
monokulturní smrkový les, ale svahy se stále
mohou pyšnit některými původními, druhově
bohatými loukami s významnými nalezišti
chráněných druhů rostlin. Tyto louky jsou
v rámci ochranářského managementu z větší
části pravidelně sečené a populace orchidejí
i ostatních rostlin jsou proto stále bohatší. 

Botanici zde napočítali téměř tři stovky rost-
linných druhů, ze kterých je čtrnáct chráněno
zákonem. Vzhledem k široké škále vlhkostních
poměrů jsou černostudniční louky velmi boha-
té nejen co do počtu druhů rostlin, ale i množ-
stvím svých přívlastků. Nejčastěji bývají ozna-
čovány jako vlhké, podmáčené, mokřadní, pra-
meništní či zrašelinělé, ale mohou být i suché
nebo mezofilní. 

Tato pestrost je zapříčiněná značným množ-
stvím vyvěrající podzemní vody. Asi největší
koncentrace pramenů a pramenišť se nachází
na severním svahu Černostudničního hřbetu,
poblíž Smržovky a Nové Vsi nad Nisou. Nejvýz-
namnějším z těchto pramenů je pramen řeky
Nisy. Jeho širší okolí bylo pod názvem Prameny

Nisy vybráno z několika desítek botanicky hod-
notných lokalit k vyhlášení významným krajin-
ným prvkem v rámci soustavy Územního systé-
mu ekologické stability. Spolu s ním byly za
VKP vyhlášeny i lokality Prstnatcová louka, Pra-
meniště, Hauptova louka a Nová Mýtina. 

Pokud byste orchidejové louky rádi viděli, ale
chybí vám čas nebo chuť objevovat je sami, má-
te v neděli 29. května 2011 jedinečnou příleži-
tost zúčastnit se s průvodcem komentované pří-
rodovědné výpravy. Budete moci vyslechnout
zajímavý výklad o významu mokřadních a pra-
meništních luk i o společenstvech vzácných
rostlin a živočichů, které na sebe tato místa vá-
žou. Bližší informace na telefonu 602 770 103. 

Milan Bajer
Ekocentrum JKIC o. p. s.

Orchidejové louky Černostudničního hřebene

■ Tip na výlet

z přírody

Prstnatec májový Foto Milan BajerPětiprstka žežulník Foto Milan Bajer

Foto Miroslav Deml
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Matyáš Cerman

Martin Kubec Katka Mewaldová Lucka Pokorová

Téma na měsíc červen: Malujeme v zahradě. K malování si můžete zazpívat českou písničku „Travička zelená“.

www.jabloneckarodina.cz

Milé děti, 
děkuji za veselé obrázky s hudebními nástroji. Je vidět, že vás
muzicírování baví stejně jako kreslení. Tento měsíc vezměte svo-
je oblíbené pastelky a barvy ven. Příroda se nám krásně zelená
a tak je ten nejlepší čas vyrazit. Téma na květen je: Malování
v zahradě. Namalujte všechno, co se vám venku zalíbí – květiny,
stromy, brouky nebo třeba i prolézačky!
Na vaše obrázky se těší skřítek Pastelka.

Oceněné práce na téma 
„Hrajeme na hudební nástroje“
Matyáš Cerman (6 let), MŠ Hláska, ulice Palackého 37
Martin Kubec (5 let), MŠ Na kopečku, ulice V. Nezvala 12
Katka Mewaldová (6 let), MŠ Pohoda, ulice Tichá 19
Lucka Pokorová (5 let), MŠ Mšeňáček, ulice Josefa Hory 31

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Červnové obrázky s tématem „Malujeme v zahradě“
očekáváme do středy 11. května 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
napište heslo – „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4. 
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!
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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 

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 

• PÛjãovna
stavební

mechanizace

• Autodoprava
• Drobné

zahradní úpravy

• Sekání trávy
☎ 606 706 368  
☎ 606 706 369  

PRONÁJEM PRODEJNY
pronajmu prodejnu, nebytové a bytové prostory

na Dolním námûstí 3 v Jablonci nad Nisou
(RODINKA)

BliÏ‰í info: 603 727 611

GJ ·PERKY
Zlaté a stfiíbrné ‰perky, SNUBNÍ PRSTENY

Zakázkové zlatnické práce, OPRAVY,
ãi‰tûní ‰perkÛ, Swarovski ‰perky, perly,

polodrahokamy, korál, biÏuterie, obrazy, grafika. 
Pfiíjemné prostfiedí vilové ãtvrti u Liedlu,

osobní jednání, dobré ceny.
Na âihadle 12, Jablonec n. N.

tel.: 776 295 953
po–ãt 9–15 hod., pátek – zavírací den

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

ãistûní kobercÛ a sedacích souprav,
kalkulace a poradenství ZDARMA.

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

KOSMETIKA – IREN
o‰etfiení kosmetikou ALCINA od 380,– Kã
masáÏ tûla od 250,– Kã, moÏnost placení

poukázkami UNI·EK+, CADHOC
www.iris.osoba.cz, tel.: 723 086 220
Pincová I., Poliklinika M‰eno – JBC

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

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

Letní intenzivní jazykové kurzy. V˘uka pondûlí–pátek
v dopoledním nebo odpoledním ãase,

rÛzné úrovnû, zamûfieno na konverzaci.
EDUCA – vzdûlávací centrum, Jablonec n. N.

tel:. 483 318 621, 602 505 288
www.educa-jbc.cz
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V˘prodej nábytku ze skladov˘ch zásob
a v˘prodejÛ velk˘ch obchodních domÛ s nábytkem v Nûmecku. 

Vystaven˘ nábytek ihned k odbûru za super ceny!

Jsme pfiím˘mi dovozci rustikálního a stylového nábytku z Holandska. 
Tento nábytek u nás zakoupíte za velkoobchodní ceny!

Provozní doba Po–Pá 9–18, So 9–18, Ne 9–18
Belgická 3751, R˘novice (b˘valá jídelna Liazu)

tel. 606 261 414

w w w . a z n a b y t e k . e u

âESKÁ GEODETICKÁ s. r. o.
geometrické plány, vytyãení pozemkÛ, 

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

tel.: 604 608 467,
e-mail: ceskageodeticka@atlas.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

STUDIO FIT
ZHUBNùTE s 50% slevou, 90 min. konzultace

s nutriãním terapeutem jen za 375,– Kã
Pfiedná‰ka – BUDU MAMINKOU

10. 5. a 24. 5. od 17 do 19.30 hod., tatínka s sebou
Novû cviãení – PùT TIBEËANÒ, ãtvrtek dopoledne

KOSMETIKA, jen za 340,– Kã
více na www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800

Komenského 37, Jablonec nad Nisou
– vstup z ulice Po‰tovní

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

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

MITON CZ
– poradíme, jak se prosadit na internetu

Ozvûte se na e-mail sales@miton.cz nebo na
+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

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

POJEëTE CVIâIT K MO¤I !!!
Aktivní dovolenou s ranním a veãerním cviãením
mÛÏete vyzkou‰et od 2. 7. do 10. 7. v chorvatské
Poreãi. Zku‰ené cviãitelky pro vás pfiipravily nejen
pfiíjemné protahování (streãink), ale také pilates,

power jogu, bodybuilding, P class, zumbu,
cviãení s náfiadím aj.

V cenû 6 350,– Kã je doprava, ubytování
ve 2-lÛÏkov˘ch apartmánech, cviãení, povleãení,

ruãníky a poji‰tûní CK proti úpadku.
Odjezd je z Jablonce. Informace: 603 812 214

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

tetování, kosmetika
www.salon-iveta.cz

tel.: 602 172 122, Podhorská 3

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

POSPÍCHAL s. r. o.
Prodáváme:

palubky, podlahová prkna, plovoucí podlahy,
obkladové panely, dfievûné li‰ty, prahy, nábytek
z masivu, postele, skfiínû, komody, Ïidle a stoly

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

e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz
www.pospichal-strech.cz

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!

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

DVE¤Í, kvalitní LEVNÉ vnitfiní,
vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.

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

JAN REJSEK – PODLAHY
VINILOVÉ PODLAHY

vzory dfieva, kamene, plechÛ a uni barev,
odoln˘ vÛãi vlhkosti, vodû a po‰kození,

snadná lokální oprava,
nízká hluãnost (ideální pro panelové domy),

vhodné pro podlahové vytápení
Více na: www.rejsek-podlahy.cz
Perlová 8, Jablonec nad Nisou

tel.: 724 119 523

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
Pfiipravte vá‰ vÛz na jaro!!!

Provádíme CELKOVOU PROHLÍDKU VOZIDLA
vãetnû protokolu (kontrola náprav, brzd, spodku,

v˘fuku, provoz. náplní, osvûtlení) – kalkulace 
oprav, pfiezouvání pneu, geometrie, diagnostika,

sefiizování svûtel, spolupráce s poji‰Èovnami
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec n. N. – Kokonín

STUDENTKA FAKULTY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
nabízí douãování angliãtiny pro Va‰e dûti.

Vysvûtlím gramatiku a douãím Va‰e dítû 
individuálnû pfiesnû to, s ãím má ve ‰kole 
problém. Mohu pomoci s domácími úkoly, 

ãi pfiipravit k závûreãn˘m „zkou‰ením“
pfied blíÏícím se vysvûdãením.

Kontakt: Jitka Salabová, tel.: 723 956 120

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
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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

V˘roba • kuchyÀské linky • vestavûné skfiínû – 10% sleva • 
dvefie, schody, atypick˘ nábytek • novû ESHOP – skfiínû a postele 

Kontakt: e-mail: truhlarso@seznam.cz 
Tel.: 728 917 148, 606 238 660

www.truhlarSoukup.cz

Zakázkové truhláfiství Ladislav Soukup 

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

SUZUKI SX4
KDYKOLI KAMKOLI


