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Září – dveře památek dokořán
Září patří k nejhezčím měsícům v roce. Má

v sobě trochu letního slunce i podzimní mlhy.
Dny bývají ještě teplé a barvy zlátnou. Výletní
místa po prázdninách osiří a nabízejí cestovate-
lům více soukromí. Škoda jenom, že se nám
málokdy podaří všechny ty krásy vychutnat,
protože září to je také začátek školního roku.
A ten s sebou nese návrat k povinnostem. V prá-
ci často doháníme, co jsme o prázdninách ne-
stihli kvůli dovoleným. Kolotoč starostí se zase
roztáčí. Přesto by byla škoda nedopřát si alespoň
pár pěkných dnů, kdy můžeme vydechnout a užít
si je, ať už sami nebo se svými přáteli či rodinou.
Ještě zbývá rozhodnout, kam vyrazit. V září je
u nás v Jablonci z čeho vybírat. Možná je to tím,
že říjen dokáže překvapit sněhovou nadílkou,
a tak je září poslední nadějí na programy pod ši-
rým nebem. 

V této souvislosti bych rád zmínil Jablonecké
podzimní slavnosti. Na letní scéně Eurocentra
vystoupí řada místních umělců i hosté. Bude se
tančit, zpívat, hrát divadlo – vše pro diváky zdar-
ma. Program začíná v pátek 23. září v 10.00 ho-
din, pokračovat bude v sobotu 24. září až do
18.00 hodin. Podrobnější informace najdete
uvnitř Jabloneckého měsíčníku na stránce 13.

Na stejné stránce najdete i další tip, jak a kde
příjemně strávit čas. V sobotu 17. září si v Jab-
lonci nad Nisou připomeneme Den evropského

dědictví. Je to zvláštní příležitost, kdy ožívají
místa, kudy kráčela historie. Návštěvníkům se
otevírají dveře kostelů, muzeí, galerií, zákulisí
divadel nebo zázemí technických památek a sta-
veb, jako je štola pod hrází jablonecké přehrady.
Přehrada je cennou součástí našeho města z hle-
diska bezpečnosti i trávení volného času. Du-
chem je stále mladá, dalo by se říct, i když letos
slaví už 100 let od svého dokončení! Při pohledu
na toto dílo mě napadá přání, aby i naše gene-
race dokázala tak nadčasově budovat a rozvíjet
město. 

A také abychom se uměli o odkaz našich před-
ků starat. Péče o památky je finančně velmi ná-
kladná. Kvalitně opravit starý dům je většinou
mnohem dražší než postavit nový, ale přesto na-
ší snahou by mělo být to nejcennější zachránit.
Dobrým příkladem může být bývalá fara u kos-
tela svaté Anny. Nejstarší jablonecký dům bude
žít novým životem hlavně díky dotaci Evropské
unie. Letos jeho dveře zůstanou pro návštěvníky
ještě uzavřené, ale věřím, že při oslavách Dne
evropského dědictví v roce 2012 už bude novou
chloubou města.

Hezký konec léta přeje všem Jablonečanům

Petr Vobořil,
místostarosta města
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Tvář měsíce Milena Bauerová 
Foto archiv Klubu Na Rampě

Iuventus, gaude! zářil na pěveckém šampionátu v Grazu. Více na straně 3. Foto Václav Landovský



Peníze umožní, pokud to počasí dovolí, dů-
kladně renovovat několik silnic ve městě.
Všechny jsou v havarijním stavu. Odborníci vy-
tipovali pro obnovu původně celkem 16 komu-
nikací. „Přihlíželi jsme k jejich důležitosti a také
k tomu, jak hodně jsou zatížené,“ vysvětlil ve-
doucí správy komunikací Pavel Kozák. Čtyři
z původně navrhovaných úseků se opravovat
nebudou, protože distributoři vody, proudu ne-
bo plynu plánují v nejbližší době v těchto loka-
litách opravy. Ušetřené peníze použije město na
jiná kritická místa. Ve správě města je téměř
200 kilometrů komunikací, a kdyby se měly
opravit najednou všechny rozbité silnice, nesta-
čilo by na to podle odhadů odborníků 60 milio-
nů korun.

„Opravit by třeba potřebovala ulice Ladova,
ale v ní nestačí jen položit nový povrch. Po-
třebuje celkovou obnovu,“ zmínil místostaros-
ta. Z původního seznamu vypadly Zelená,
Horská a Lesní ulice, kde budou RWE brzy mo-
dernizovat rozvod plynu. „V Horské a Zelené je
plynovod ještě z roku 1960,“ podotkl Vele. Také
Růžovou ulici mohou silničáři opravit až v příš-
tím roce, protože předtím tam musí správce vo-
dovodních sítí rekonstruovat vodovodní řad
a kanalizaci. „Distributora jsme přiměli k to-
mu, aby začal opravovat již letos v září a v říj-
nu skončil. Je to přitom velká stavební akce za
12 milionů,“ dodal Kozák. 

Kde se bude zase dobře jezdit
Finančně nejnáročnější bude obnova Saskovy

ulice, která si vyžádá přes 1,6 milionu korun.
Silnice bez děr a hlubokých výmolů se dočkají
i lidé ve Sněhové, 1. máje, Nemocniční ulici ne-
bo v průmyslové zóně bývalého areálu Liaz.

Na seznamu komunikací, které město opraví,
je i ulice Hluboká, Máchova nebo Pod Kaplič-
kou. Radnice si nechala zmapovat nejhorší úse-
ky komunikací a vypracovat plán, jakým způ-
sobem se budou muset opravit. „Chceme tím

zabránit tomu, aby se v krátkém čase v místech,
která se opraví, opět kopalo,“ vysvětlil Kozák.

Radnice převzala správu komunikací
Rychlejší, pružnější a kvalitnější by měla ny-

ní být správa komunikací v Jablonci. Správcem
komunikací již nejsou technické služby, ale
přímo městský úřad. Při jeho restrukturalizaci
vzniklo na radnici oddělení správy komunika-
cí, které bude silničářům zadávat práci a kon-
trolovat její kvalitu.

„Mezi námi a Technickými službami Jablo-
nec vznikne jasný dodavatelsko-odběratelský
vztah. Je to mnohem výhodnější spolupráce

než dosud. Technické služby totiž odváděly
práci nelogicky vlastně samy sobě,“ vysvětlil
místostarosta Miloš Vele.

Dělníci pracují i v pěší zóně 
Do poloviny září, když bude stavebním pra-

cím přát počasí, projde částečnou obnovou také
první část pěší zóny, a to Lidická ulice. Nevy-
hovující a nepěkný povrh z betonových dlaždic
a asfaltových záplat tam nahradí kvalitní libe-
recká žula. Je pevnější a trvanlivější. Lépe odo-
lá užívání a povětrnostním vlivům. Jablonecká
radnice uvolnila na rekonstrukci ulice 650.000
korun a pověřila jí technické služby.

Dělníci postupují od městské knihovny smě-
rem nahoru k sídlu soudu. „Velmi důležité je
přesně dodržet technologické postupy, termín
dokončení mohou prodloužit klimatické pod-
mínky,“ podotýká vedoucí oddělení správy ko-
munikací Pavel Kozák. Žulové kostky se totiž
zasazují do cementové malty a ta musí perfektně
vytvrdnout. „Proto je třeba, aby všichni chodci
i řidiči byli ohleduplní a na novou dlažbu ne-
vstupovali nebo nenajížděli,“ upřesnil Kozák. 

Projektovou dokumentaci na rekonstrukci
Lidické ulice vytvořil Ateliér 4. Přizval k tomu
také odborníky na orientaci nevidomých a sla-
bozrakých. Shodli se na tom, že slepecké pásy
nejsou na komunikaci třeba, protože vodící li-
nií v ulici jsou budovy. Vodící pásy z dlažby pro-
to zůstanou jen na Dolním náměstí.

Obnova pěší zóny je rozdělena celkem na
osm etap a celkově si vyžádá přes 3,1 milionu
korun. Po nejvíce poškozené Lidické ulici se bu-
de opravovat také ulice Komenského, Máchova,
Chvojkova, náměstí podél Corsa, Kamenná,
Podhorská a Jungmannova ulice. „Postup prací
bude záviset na finančních možnostech města,“
uzavřel Vele.

(lau)
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Jablonec opraví rozbité 
silnice i pěší zónu
Město zahájilo největší opravy komunikací v pěti posledních letech

Do oprav nejkritičtějších úseků komunikací ve městě investuje jablonecká
radnice do konce roku celkem 15,5 milionu korun. V posledních pěti letech je to
rekordní částka. Vloni na velkoplošné opravy uvolnil úřad 5,3 milionu korun
a v předcházejících letech ho stály vždy kolem deseti milionů korun. Zhruba dvě
třetiny částky tvoří rozpočtová rezerva, další peníze na celoplošné opravy
má město dostat od státu. „Vozovky nestačí jen donekonečna záplatovat,
jednou je nutné je důkladně spravit,“ řekl místostarosta Miloš Vele.

Nejkritičtější úseky ve městě 
Foto archiv TSMJ

Velkoplošné opravy povrchů místních komunikací – Jablonec nad Nisou 2011

Název ulice úsek k. ú.
1. Průmyslová zóna „LIAZ“ od vjezdu do TI po parovod Rýnovice
2. Lovecká celá Jbc
3. Nemocniční od 28. října po Polní Jbc
4. Rybářská od Podzimní po Mánesovu Jbc
5. Saskova celá Jbc
6. Sněhová Arbesova - č. p. 347/33 Mšeno

od č. p. 4129/39 po Pražského p. Mšeno
Pražského p. – Vedlejší Mšeno

7. Podskalí Pod Skalkou – konec hřiště Jbc
8. Vrcholová – U Sokolovny spojka k č. p. 51 Proseč
9. Hluboká od 1. máje – 9. května Mšeno

10. Na Svahu Rychnovská – Dělnická Kokonín
Dělnická – Dolní Kokonín

11. Pod Kapličkou od dubu – Prosečská Proseč
12. Ke Starému buku Severní – č. p. 235/18 Vrkoslavice
13. Máchova Ant. Dvořáka – Větrná Jbc

Větrná – 28.října Jbc
14. Dvořákova celá Jbc

Ve všech úsecích je třeba započítat stavební práce spojené se zvednutím uličních znaků, šachet 
a vpustí do úrovně budoucí nivelety a dále vyrovnávky a veškeré ostatní práce s tím související.

Nejkritičtější úseky ve městě 
Foto archiv TSMJ
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Soutěžili se staršími a zkušenějšími a pře-
sto vyhráli. Tři zlaté medaile, mistrovský ti-
tul a titul šampiona přivezl o prázdninách
z Mistrovství světa dětských a mládežnic-
kých sborů a Šampionátu Grand Prix v ra-
kouském Grazu jablonecký pěvecký sbor
Iuventus, gaude! 

Světově náročný repertoár trénovali malí
pěvci šest měsíců. „Dělali jsme si ambice na
medailové umístění, že se to ale vydaří tak do-
konale, bylo i pro nás velkým překvapením,“
přiznává sbormistr Tomáš Pospíšil. V Rakousku
vystupoval celý koncertní sbor, tedy téměř
50 dětí. „Nikdo nezůstal doma. To patří k zása-
dám naší práce,“ podotkla manažerka Ivana
Ullmannová.

Jablonečtí pěvci od deseti do 18 let, s výjim-
kou šesti chlapců samá děvčata, přesvědčili po-
rotu v soutěži Grand Prix půlhodinovým pro-
gramem, během něhož přednesli šest skladeb.
Neměli to snadné. Přestože dětem bylo v průmě-
ru 12 let, porota je kvůli těžkému repertoáru, kte-
rý si zvolily, zařadila do mládežnické kategorie. 

Z duchovní hudby musel sbor nastudovat po-
vinně čtyři skladby. Projev musel být rozmani-
tý a také působit na emoce, aby zaujal porotce.
„Je to trochu psychologie, ale baví mě vymýšlet
dramaturgii,“ prozradil Pospíšil a přiznal, že
u dětí je vždy obtížné odhadnout, jak se jim po-
daří extrémně těžký výkon zvládnout. V mist-
rovské soutěži měřilo své výkony 120 sborů ze
40 zemí. V kategorii duchovní hudby soutěžilo
15 sborů, z toho 13 ve vyšším stupni soutěže.

Sbor vznikl před pěti lety a celkem v něm zpí-
vá 150 dětí. Jablonečané mají možnost si přijít
poslechnout mistry světa 4. října při koncertu
v městském divadle. Iuventus, gaude! tam bude
vystupovat společně se renomovaným soubo-
rem Hradišťan. Na jaře příštího roku si pak
sbor zazpívá v polské Jelení Hoře za doprovodu
jelenohorské filharmonie. 

Velkou výzvou je také olympiáda pěveckých
sborů příští rok v létě v Cincinnati v USA, kam
jablonecký sbor doporučili dva američtí porot-
ci. Světové soutěže se zúčastní 400 sborů z 90

zemí světa. „Jestli budeme moct odjet, je přede-
vším otázkou peněz. Náklady odhadujeme na
1,6 milionu korun,“ upřesnila Ullmannová.
Sbor začíná nyní oslovovat sponzory, na jejichž
velkorysost je odkázán. „Na druhou stranu je to
pro ně mimořádná příležitost se díky nám pre-
zentovat ve světě,“ poznamenala manažerka.

Mladé zpěváky významně podporuje i město
Jablonec. Také poslední úspěch ocenil finanč-
ním darem 50.000 korun. „Víme, že není zcela
obvyklé, aby město podporovalo dětský sbor
a moc si toho vážíme,“ dodal Pospíšil. (lau)

Iuventus, gaude! – nejlepší z nejlepších

Iuventus, gaude! zářil na pěveckém šampionátu v Grazu Foto Václav Landovský

V areálu nemocnice vyrostla nová mateř-
ská škola. Jako jediná ve městě je kompletně
bezbariérová a chodit do ní budou také dě-
ti, kterým ještě nejsou tři roky. Informovala
o tom vedoucí oddělení školství, kultury
a sportu Zdeňka Květová.

„Byl o ni velký zájem. Rodiče žádali o přijetí
72 dětí, kapacita ale dovolila přijmout jen 40.
Zhruba polovina z nich je mladších tří let,“ do-
dala. Ostatní děti ve školce jsou tří a čtyřleté.
Dětí zaměstnanců nemocnice bylo přednostně
zapsáno celkem 13.

Vybudování mateřinky přišlo na 18,5 milionu
korun, z toho devět miliónů činila dotace

z Libereckého kraje. „Stavba začala loni v září
a skončila v červenci. Přes prázdniny upravo-
vali dělníci zahradu,“ dodala Iva Zemlerová
z oddělení investiční výstavby.

V Jablonci je celkem 12 mateřských škol, při-
čemž jedna MŠ má 8 odloučených pracovišť. Je-
jich celková kapacita je 1500 míst. Po letošním
zápise jsou všechna místa obsazená. Potěšující
je skutečnost, že se městu podařilo přijmout
všechny tříleté děti, jejichž rodiče o přijetí po-
žádali, a k tomu ještě cca 80 dětí mladších tří
let. Nepřijato bylo celkem 99 dětí. V převážné
míře se jednalo o velmi malé děti, tj. o děti do
2,5 roku. 

(lau)

Jablonec má bezbariérovou školku

Téměř 50 firem v Jablonci si oddychlo.
Kvůli nedostatku elektrické energie nemohly
uskutečnit své rozvojové plány. Jejich čekání
na připojení už ale brzy skončí. ČEZ Distri-
buce investuje v letošním a příštím roce do
posílení distribuční soustavy ve městě asi 370
milionů korun. V současné době už začala
firma s přípravou výstavby nové transfor-
movny Jablonec Jih, potvrdil Jabloneckému
měsíčníku Ondřej Horák ze skupiny ČEZ
pro severní Čechy.

Energetici mohli kvůli malé kapacitě distri-
buční sítě připojovat v minulých letech jen
maloodběratele. Dřívějšímu zahájení stavby
bránila vleklá jednání s vlastníky pozemků.
Transformovna přijde na 320 milionů korun,
dalších 50 milionů bude stát vedení velmi vyso-
kého napětí, které dopraví elektřinu do města. 

„Je to strategická stavba, na zprovoznění če-
kala například i společnost Crestyl,“ poznamenal
starosta Petr Beitl. Podle něj umožní posílení

soustavy nejen napojit nové velké zákazníky,
ale zajistí také spolehlivější a bezpečnostní do-
dávky.

Energetici již budují přeložku vysokotlakého
plynu. Uvolní se tím prostor pro novou trans-
formovnu a začali už také s terénními úprava-
mi. Následně postaví rozvodnu velmi vysokého
napětí 110 kV, místo pro stání transformátorů
a provozní budovu. Na výstavbu rozvodny je již
připraveno technologické zařízení od firmy
ABB. Nová transformovna má začít sloužit
v první polovině roku 2012. 

ČEZ Distribuce plánuje letos investovat do
obnovy, oprav a posílení sítí v Česku více než
11,3 miliardy korun, z toho 2,2 miliardy na se-
veru Čech.

Více informací na 
http://www.cezdistribuce.cz/cs/uvod.html

Firmy mohou expandovat, dostanou proud

V zahradě už chybí jen děti Foto archiv JM

Ilustrační snímek nové transformovny Foto archiv ČEZ
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Strážníci mají nového šéfa
Osmačtyřicetiletý Lu-

boš Raisner řídí od srp-
na Městskou policii v Jab-
lonci. Vystřídal Jiřího
Rulce, který na jaře na
funkci rezignoval. Rais-
ner přišel z Liberce. Pra-
coval tam také u měst-
ské policie, začal jako
strážník, později vedl
dopravní agendu a stál
v čele prevence krimina-
lity. Nejdůležitější úkol
pro něj je vytvoření koncepce rozvoje na další
roky. Chce také rozvíjet projekt okrskář nebo
preventivní práci se seniory i dětmi. Za největší
problém Jablonce považuje bezdomovce a s tím
související porušování veřejného pořádku

Raisner je absolventem Univerzity J. A. Ko-
menského Praha a Technické univerzity Libe-
rec, kde vystudoval sociální pedagogiku, obor
vzdělávání dospělých. Mezi jeho záliby patří
střelba, jízda na horském kole, turistika, plavá-
ní a četba.

Představujeme nové 
vedoucí úředníky 
jablonecké radnice

Mgr. Ivana Řimná-
čová, vedoucí odboru
stavebního a život-
ního prostředí od
1. července 2011. Vy-
studovala strojní in-
ženýrství a při za-
městnání si doplnila
právní vzdělání. Pos-
ledních 18 let půso-
bila na odboru život-
ního prostředí na
Magistrátu města Li-
berce, kde pracovala
na různých pozicích, od referenta až po vedou-
cí odboru. Žije v Jablonci nad Nisou.

Ing. Tomáš Beneš, vedoucí odboru územního
a hospodářského rozvoje od 1. července 2011.
Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Pra-
ze, obor hospodářská politika a správa.

Na Úřadu MČ Pra-
ha 6 měl na starosti
podnikatelskou čin-
nost jako vedoucí od-
dělení. Posledních pět
let pracoval na Ma-
gistrátu hlavního měs-
ta Prahy jako vedoucí
ekonomického oddě-
lení.

Město se chystá za zimu
Město dokončuje v současné době plán zimní

údržby a uvítá, když se do jeho přípravy zapojí
i veřejnost. Pokud máte podněty, připomínky
a nápady k vylepšení údržby komunikací
a chodníků v Jablonci, mailujte je na adresu
kozak@mestojablonec.cz nebo volejte na tele-
fonní číslo 483 357 239. V listopadovém vydání
Jabloneckého měsíčníku najdete jako obvykle
zvláštní přílohu s kompletním plánem zimní
údržby.

Hledají se další výrobky 
z Jizerských hor

Mikroregion Frýdlantsko chystá nové kolo
certifikace originálních výrobků z Jizerských
hor. Značka je zárukou místního původu a vy-
soké kvality, vznikla vloni a zatím ji získalo 24
výrobců. 

„Zájem používat značku projevili i výrobci
z polské strany Jizerských hor – šlo by tak
o první mezinárodní značku místní produkce
v České republice. Nejbližší společnou prezen-
taci značky a výrobců z Jizerských hor připra-
vuje MAS Mikroregionu Frýdlantsko na výstavě
Země živitelka na konci srpna v Českých Bu-
dějovicích,“ prozradila za organizátory Jitka
Doubnerová. 

Noví zájemci se mohou hlásit do 15. září.
Podmínky certifikace jsou zveřejněny na webo-
vé stránce výrobků – www.jizerske-vyrobky.cz,
informace také na telefonu 724 034 314.

Bibliobox – pomocník 
pro čtenáře 

Městská knihovna uvedla před nedávnem do
provozu na Dolním náměstí návratový box na
knihy. Takzvaný Bibliobox umožňuje čtenářům
registrovaným v hlavní budově vrátit knihy, ča-
sopisy, CD i DVD kdykoliv, a to i mimo obvyklé
otevírací hodiny. 

Knihy budou čtenářům odepsány ze čtenář-
ského konta následující výpůjční den, poplatky
spojené s výpůjčkou je však nedále nutné vždy
vyřídit osobně.

Nechte psa očkovat, 
je to povinné

Psi ve stáří od tří do šesti měsíců musí být po-
vinně poprvé očkováni proti vzteklině. Výrobce
vakcíny doporučuje zvíře nechat přeočkovat
hned v roce následujícím po první vakcinaci,
a poté vždy jednou za dva roky. V Jablonci se
hromadné očkování psů proti vzteklině usku-
teční ve čtvrtek 29. září od 10.00 do 12.00 hodin
a od 13.15 do 16.00 hodin ve veterinární ordi-
naci Jaromíra Baudyše v Ještědské ulici. Pejsek
musí mít náhubek a vodítko a musí ho dopro-
vázet dospělá osoba. 

Náhradní termíny u soukromých lékařů v or-
dinačních hodinách.

Úřad pracuje i v sobotu 
Každý všední den a každou první sobotu

v měsíci má od září otevřeno správní odbor
městského úřadu. Rozšířený provoz poběží
zkušebně do konce roku. 

„Potom vyhodnotíme zájem veřejnosti a pří-
padné náklady. Pokud se služba osvědčí, zůsta-
ne budova správního odboru celotýdenně pro
občany otevřena trvale,“ shrnuje tajemník jab-
lonecké radnice Marek Řeháček.

Úřední hodiny v budově Komenského 8 od
1. září do konce roku: 

Pondělí, středa 8.00–17.00
Úterý, čtvrtek, pátek 8.00–14.00
Sobota (pouze 1. v měsíci) 8.00–12.00

Z divadla opět busem
Na Vrkoslavice a do Kokonína bude opět vozit

návštěvníky divadla speciální autobusová lin-
ka. Podnět k obnovení jejího provozu vzešel ze
setkání občanů s vedením města.

Divadelní bus provozuje na základě smluvního
vztahu s městským divadlem společnost BusLine.

Pojede po trase divadlo – Rýnovická – Želivské-
ho – Mšeno – Paseky – centrum – Vrkoslavice –
Kokonín. Cestující, kteří budou chtít jet na
Vrkoslavice a do Kokonína, se nahlásí řidiči.
Pokud nikdo svoz do této oblasti nebude poža-
dovat, autobus automaticky skončí na zastávce
Pražská. 

V porodnici budou malovat
Z důvodu malování celého oddělení se od ne-

děle 25. září od 7.00 hodin přestanou přijímat
ženy k porodu. Malovat se bude postupně pod-
le propouštění maminek. V tomto období bu-
dou omezeny také plánované gynekologické
operace a výkony. Oddělení včetně porodnice
by mělo být otevřeno nejpozději do 8. října.
V případě, že se podaří práce stihnout rychleji,
otevře se již dříve. Informace najdete na
www.nemjbc.cz.

Akce nemocnice pro všechny
Na podzim pořádá nemocnice řadu akcí pro

laickou i odbornou veřejnost. V sobotu 17. září
se uskuteční 12. ročník Lékařského triatlonu,
tentokrát je umožněna účast také příchozím.
V pátek 23. září bude v Eurocentru konference
o kardiovaskulárních nemocech. Od 6. do 9. říj-
na mohou pacienti s bolestmi zad jet s odděle-
ním rehabilitace na školení do Krkonoš. Bližší
informace najdete na www.nemjbc.cz.

Naposledy na věž
Během podzimních slavností bude otevřena

věž jablonecké radnice. Veřejnost bude mít tak
poslední možnost si vychutnat pohled na město
z ptačí perspektivy před začátkem zimy, tento-
krát navíc zdarma. Vstup bude možný za dopro-
vodu průvodce v každou celou hodinu v pátek
23. září od 9.00 do 17.00 hodin, v sobotu 24. zá-
ří od 9.00 do 14.00 hodin. Sraz v turistickém in-
formačním centru v přízemí budovy radnice.

■ Užitečné tipy

Foto archiv JM Foto Regina Fučíková
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■ Naši jubilanti
v září
93 let
Čepeláková Marta

92 let
Hajdová Marie, 
Král Václav, 
Menclová Anna

91 let
Cabrnochová Jiřina, 
Faiglová Augusta, 
Hudec Albert, 
Kohout Bohuslav, 
Krejzová Marie 

90 let
Kodejš Ladislav, 
Kroupová Hikmat, 
Netušilová Marie, 
Prskavec Miloslav

85 let
Antoňáková M., Balatková B.,
Dušková J., Hubená L., Jelínek F.,
Kordačová E., Rázková D.,
Siuda B., Slámová D., Štefková R.,
Štejfová D., Vinš M., Volkmann V.

80 let
Čapek L., Čičmancová L.,
Duštíra M., Exnerová M.,
Fučíková M., Gyalogová K.,
Hrubý B., Jaroš V., Košková D.,
Krajčová M., Krofta J., Marek F.,
Mohrová I., Němečková Z.,
Samsinaková M., Šídová D.,
Ťukalová M., Vršovská M.,
Zaschová H., Zikešová M.

75 let
Bártl K., Bláhová I.,
Burgermeister G., Dočekalová E.,
Dolečková G., Fejfar J., Hůlová A.,
Lesk J., Maďariová A.,
Mostecká E., Pavlinský J.,
Pospíchalová M., Rubín Z.,
Smrčková Z., Štěpán V., Tichá J.,
Veselý V., Vrkoslavová K.

70 let
Augst J., Barborová L.,
Bouchalová A., Černohous V.,
Dostrašil A., Dudková L.,
Franců J., Freyová M., Halama L.,
Havlištová V., Herkommer P.,
Hloušková J., Horychová B.,
Hujer O., Hujerová I.,
Chlumecká M., Kolářová B.,
Kozáková J., Krejcarová I.,
Kretschmer J., Kroupová K.,
Liška O., Malobická H., Nykrýn B.,
Petružálková M., Pluhovský K.,
Poláková K., Richter P., Seidel H.,
Srb D., Svoboda V., Šourková V.,
Tilp E., Tománek J., Turrová A.,
Urbanová A., Váchová Z.,
Veselý V., Wiesnerová K.,
Zimmermann V., Zlatníková V.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

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

Dýňobraní přerostlo 
Jablonec
Oslava příchodu podzimu – takzva-
né dýňobraní, které před několika
lety vzniklo v Jablonci, se přemě-
nilo ve velkou celorepublikovou
akci. Jablonec jím ožije od 16. do
18. září. Do dlabání a zdobení dýní
se zapojí nejméně 14 místních škol
a mateřinek. Přehlídka výtvorů
bude před Domem vína v Komen-
ského ulici. Více informací na we-
bu www.dum-vina.cz.

Pomoc 
předškolákům
Kroužek Zvládneme to hravě, za-
měřený na rozvoj správné výslov-
nosti a posílení všech psychomoto-
rických oblastí u dětí předškolního
věku, začíná ve speciální Mateřské
škole Hláska v Palackého ulici 13.
září od 16.00 hodin. Přihlásit své
dítě můžete buď e-mailem na ad-
resu spec.ms.jbc@seznam.cz nebo
telefonem na čísle 483 320 973.
Aktivita je financována z ESF
a státního rozpočtu.

Katolická škola 
dvacetiletá
Katolická základní škola majora
Rudolfa Háska slaví 12. září 20 let
od svého vzniku. Oslavy začnou
v 11.00 hodin mší v kostele Nej-
světějšího srdce Páně. Ve 14.00 ho-
din otevře škola k prohlídce bu-
dovu v Saskově ulici, o hodinu
později Háskovu vilu. Od 18.00 ho-
din se uskuteční oslava v měst-
ském divadle. Setkání se zúčastní
biskup litoměřické diecéze Jan
Baxant a hosté ze Švýcarska s ka-
novníkem Theo Scherrerem, kteří
školu podporují. Háskova vila po-
zve veřejnost na návštěvu v září
ještě jednou, a to v Den evropské-
ho dědictví.

Altán pro seniory
Tři vysoké lípy, v jejichž stínu rádi
odpočívali senioři z Domu s pečo-
vatelkou službou ve Slunné ulici,
se musely postupně vykácet a nyní
je nahradil nový altán. Vystavět ho
nechalo na přání obyvatel domu
město. „Děkujeme panu starostovi
a radním města, kteří to schvalo-
vali. Altán se líbí hlavně ženám
a nájemníkům starším 80 let, kte-
rých je celkem osm,“ napsal re-
dakci Jabloneckého měsíčníku za
seniory Ludvík Jurníček.

Mimořádný úlovek 
na přehradě
Třeťák Rudolf Hable ulovil před
nedávnem na přehradě ve Mšeně
obřího kapra. Po zhruba desetimi-
nutovém souboji vytáhl z vody de-
vítikilovou rybu, která měřila 73
centimetrů. Chlapec se stal rybá-
řem teprve letos. Chodil do rybář-
ského kroužku v ZŠ Arbesova.

Vítáme nová 
miminka
V sobotu 18. června se uskutečnilo
na radnici vítání nových miminek.
Byla mezi Bittnerová Eliška, Če-
chová Dominika, Čechová Veronika,
Dostrašilová Vendula, Drbohlav
Ondřej, Fiala Daniel, Grünfeldová
Julie, Hedbávný Miroslav, Holub
Vojtěch, Honsová Magda, Hory-
nová Emily, Hřebík Michal, Hub-
ková Lucie, Hujerová Veronika,
Chlebíhová Dominika, Jirouš Jan,
Košvanec Ondřej, Kotková Barbo-
ra, Kottíková Anežka, Krahulcová
Michaela, Krausová Pavlína a Ště-
pánka, Macounová Monika, Nová-
ková Eliška, Ottmarová Eliška,
Pavelka Ondra, Širgelová Anna,
Štorková Karolína, Švarc Dominik,
Švihla Matyáš, Švitorková Karolí-
na, Ulvrová Nela, Valášková Alžbě-
ta, Valtrová Ema, Vrběcký Vojtěch,
Wieserová Stela.

Městská nemocnice komfortnější 
Kromě špičkových zdravotních služeb nabízí jablonecká
nemocnice i nadstandardní doplňkový servis. Před ne-
dávnem otevřela moderní bistro, v němž najde příjemné
venkovní i vnitřní posezení celkově téměř 50 lidí.
Výstavba přišla na 9,6 milionu korun a financovalo jí
město a kraj. „Záleží nám hodně na vysokém krédu ne-
mocnice a podobná služba tam citelně chyběla,“ dodal
starosta Petr Beitl. Pacienti urologie budou moct jako prv-
ní vyzkoušet bistro i jako čekárnu. V bufetu bude totiž
elektronická tabule, která je upozorní na čas jejich vyšet-
ření. „Pokud se systém osvědčí, zavedeme ho i na další
oddělení,“ doplnila mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.

KJS je stále aktivní
Klub jabloneckých seniorů zve
3. září na společnou návštěvu ver-
nisáže výstavy Fotografie – krok
do minulosti v kostele sv. Anny,
15. září se mohou senioři těšit na
promítání filmu o loňské cestě
folklórního sboru Nisanka do Bra-
zílie. Uskuteční se od 14.00 hodin
ve velkém sále Spolkového domu.
O testování a testovacích meto-
dách bude členům klubu vyprávět

ve čtvrtek 22. září rovněž od 14.00
hodin ve velkém sále Floriánky
Miroslav Schovanec.

Klub jabloneckých seniorů ote-
vírá od září také další kurzy počí-
tačové gramotnosti. První je určen
pro penzisty nad 70 let. Začne 19.
září a potrvá do 31. října. Výuka
bude každé pondělí od 14.00 do
15.30 hodin. Další kurz poběží
v říjnu a listopadu a je již obsaze-
ný. Povede ho místostarosta Petr
Tulpa.

Nejlepší mňamky 
jsou z Jablonecka 
Dvě z osmi kategorií soutěže Nej-
lepší výrobek Libereckého kraje roku
2011 z odvětví potravinářství a ze-
mědělství obsadily výrobky z Jablo-
necka. Cenu v kategorii Biopotra-
viny si odnesl BIO čerstvý kozí sýr
uzený z Kozí farmy v Pěnčíně, Čer-
stvej bílej sýr z Huntířova se stal vý-
robkem v kategorii Soukromé farmy. 

Foto Daniela Hable

Foto Jana Fričová

Foto Jana Fričová

Foto Petr Krejčík
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Stavební úpravy na faře v létě
V červenci se začaly na bývalé faře budovat

nové rozvody vodovodního potrubí a odpadní
šachty. Tesaři vyměnili dvě strany střechy,
v krovu zesílili vaznice a krokve respektující
původní tvar a polohu. Přetížené stropní trámy
vyztužily dřevěné příložky.

Všechny nálezy budou po dokončení archeo-
logického výzkumu zakonzervovány jako do-
kumentace stavebního vývoje památkově chrá-
něné budovy. Proměna bývalé fary na kulturní
centrum si vyžádá 26 milionů korun, z toho
92,5 procenta zaplatí EU. (rf)

Přeměna bývalé fary na kulturní centrum

Foto archiv JKIC

Personální inzerce
Tajemník Městského úřadu v Jablonci nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na místo
PRÁVNÍKA REFERENTA.

Předpoklady: úředníkem se může stát občan
České republiky nebo cizí státní příslušník, kte-
rý má v ČR trvalý pobyt, dosáhl 18 let, je způ-
sobilý k právním úkonům, bezúhonný a ovládá
jednací jazyk.
Další požadavky:
– vysokoškolské vzdělání v oboru právo a práv-

ní věda; 
– dobrá orientace v prostředí výkonu státní sprá-

vy nebo samosprávy vč. orientace v legislati-
vě upravující veřejné zakázky a správní řád;

– výborné komunikační a vyjednávací schop-
nosti, aktivní přístup k řešení problémů;

– flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpověd-
nost;

– uživatelská znalost práce s PC (MS Office,
internet);

– dobrá orientace v právním řádu České repub-
liky a právu Evropské unie;

– znalost práce s automatizovanými systémy
právních informací.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému
výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení a titul, datum a místo naroze-
ní, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
korespondenční adresu, telefonní číslo, číslo
občanského průkazu (nebo číslo dokladu o po-
volení k pobytu, jde-li o cizího státního obča-
na), datum a podpis.
K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: 
strukturovaný životopis, motivační dopis psaný
v ruce, výpis z rejstříku trestů ČR (bez zázna-
mu) nesmí být starší než 3 měsíce, doklad
o nejvyšším dosaženém vzdělání, popis dosa-
vadní pracovní zkušenosti zejména právních
problémů řešených v posledním roce prá-
ce/studia (max. 2 strany A4).
Popis vykonávané práce:
Správa agendy občanskoprávních sporů, pora-
denská činnost napříč městským úřadem, po-
radenská činnost při zadávání veřejných zaká-
zek, poradenská činnost při správním řízení.

Spolupráce na tvorbě obecně závazných předpi-
sů města. Zastupování města před soudy všech
stupňů a v řízeních všech druhů a stupňů.
Platové zařazení: do platové třídy 10 podle
kvalifikace, která podle platného katalogu pra-
cí odpovídá nejvýše zařazenému vykonávané-
mu druhu práce.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou, nástup
možný ihned.
Lhůta pro podání přihlášky: do 12. 9. 2011,
osobně nebo poštou na adresu – Město Jablonec
nad Nisou, Městský úřad Jablonec nad Nisou,
kancelář tajemníka, organizační a personální od-
dělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou. 
Doplňující informace: musil@mestojablonec.cz,
tel. 483 357 547.

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

Malometrážní byty
Řetízková 7/3052, č. bytu pro VŘ: 60/2011
Byt 0+1, 5. patro, podlahová plocha 25,93 m2

Prohlídka bytu 14. 9. 2011 od 16.00 hodin.
Podhorská 16A/378, č. bytu pro VŘ: 61/2011
Byt 0+1, přízemí, podlahová plocha 31,60 m2

Prohlídka bytu 12. 9. 2011 od 16.00 hodin.
Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 62/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 23,70 m2

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 63/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 23,70 m2

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 64/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 23,70 m2

Prohlídka bytů Lípová 9 – 5. 9. 2011 od 16.00 hodin.
Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 65/2011
Byt 1+1, 7. patro, podlahová plocha 39,56 m2

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 66/2011
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 39,56 m2

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 67/2011
Byt 1+1, 3. patro, podlahová plocha 39,56 m2

Prohlídka bytů Na Vršku 10–7.9.2011 od 15.30 hodin.

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 68/2011
Byt 0+1, 10. patro, podlahová plocha 27,85 m2

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 69/2011
Byt 0+1, 8. patro, podlahová plocha 27,78 m2

Prohlídka bytů Na Vršku 16–7.9.2011 od 16.00 hodin.
Nájemné v malometrážních bytech je stanove-
no na 46,23 Kč/m2/měsíc.

Byty s věcně usměrňovaným nájemným
Na Kopci 13/3057, č. bytu pro VŘ: 70/2011
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 35,76 m2

Prohlídka bytu 14. 9. 2011 od 15.45 hodin.
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
1.879,– Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.
Skřivánčí 66/3058, č. bytu pro VŘ: 71/2011
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 33,96 m2

Prohlídka bytu 14. 9. 2011 od 15.30 hodin.
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
1.747,– Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Byt se smluvním nájemným
Podhorská 18/2127, č. bytu pro VŘ: 72/2011
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha 94,40 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 4.597,- Kč/měsíc bez služeb spoje-
ných s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu 12. 9. 2011 od 16.15 hodin.

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.
Přihlášky a žádosti do výběrového řízení včetně
stanovených příloh podávejte na předepsaných
formulářích. Vyzvednout je můžete na oddělení
správy bytových domů MěÚ (OSBD), ve vnitř-
ním informačním středisku MěÚ nebo na
www.mestojablonec.cz. Žadatel doručí přihláš-
ku na OSBD nebo do podatelny MěÚ v zalepe-
né obálce od 1. 9. do 19. 9. 2011 do 15.00 hodin.
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 50/2011 –
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRO-
NÁJEM BYTU). Žadatel obdrží potvrzení o po-
dání nabídky. Neúplně označené a před nebo
po termínu podané obálky jsou neplatné.

Foto archiv JKIC

Čtyři nové kamerové body namontuje
v nejbližší době město Jablonec v oblasti
Žižkova Vrchu. Jejich zřízení je součástí In-
tegrovaného plánu rozvoje této lokality
a přijde na 1,7 milionu korun. Evropská
unie na ně městu přispěje dotací ve výši 85
procent.

„Začlení se do stávajícího kamerového systé-
mu. Ovládat se budou z operačního pracoviště
městské policie, krizového řízení a složek in-
tegrovaného záchranného systému,“ vysvětluje
Iveta Habadová, vedoucí oddělení dotací. 

Od rozšíření nového kamerového systému na
Žižkově Vrchu si město slibuje zvýšení bezpeč-
nosti. „Předpokládáme, že se tam sníží tak-
zvané sociálně patologické jevy a že se zlepší
možnost sledování mimořádných situací v da-
né zóně,“ konstatuje místostarosta Petr Tulpa,
garant integrovaného plánu. 

Kamery se zaměří na monitorování veřejné-
ho pořádku v okolí nákupního střediska a res-
taurace, vykrádání a krádeží vozidel na sídlišti,
výtržnictví, vandalství a vloupání do domů.
„Chceme tím zajistit také vyšší ochranu toho,
co na Žižkově Vrchu v rámci rozsáhlého pro-

jektu již vzniklo a vznikne,“ dodal místostaros-
ta. Kamerový systém v Jablonci se 30 kamera-
mi, které mapují takřka celé katastrální území
města, patří k nejmodernějším v zemi. Od loň-
ska pracují strážníci s novou technologií, jež
umožňuje lepší, rychlejší a efektivnější spolu-
práci mezi složkami integrovaného záchranného
systému (IZS) a krizovým řízením, a to hlavně
tím, že k datům se dostanou mimo policistů
i hasiči a záchranáři. (pl)

Jablonec bude mít další čtyři kamerové body
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Jihočínské město Beihai se stalo osmým
partnerem Jablonce nad Nisou. Město s ním
uzavřelo smlouvu o partnerské spolupráci
na doporučení místních podnikatelů. Ti si
od asijských kontaktů slibují získání nových
odbytišť pro své bižuterní zboží. Okresní
hospodářská komora (OHK) je také garan-
tem smlouvy.

„Byla to mimořádná příležitost. Čínská eko-
nomika se prudce rozvíjí, v početné střední
vrstvě obyvatel díky tomu roste poptávka po
jablonecké bižuterii. Všechny firmy usilují o to
proniknout na tamní trh,“ podotkl předseda
OHK Vladimír Opatrný. Zajímavým přínosem
by podle něj mohl být i rozvoj cestovního ruchu,
protože Jablonec je svojí polohou pro turisty

z Číny prý velice atraktivní destinací. Šesti-
člennou čínskou delegace vedl Zhang Yu Xing,
předseda Stálého výboru kongresu občanů

města Beihai. Nejprve ji přijal v obřadní síni
jablonecké radnice starosta Petr Beitl a zástupci
jabloneckých podnikatelů. Potom hosté zavítali
do Muzea skla a bižuterie a prohlédli si prodej-
nu Svazu výrobců bižuterie v Paláci Jablonex,
zastavili se také na hejtmanství v Liberci.

Příprava podpisu smlouvy trvala 18 měsíců.
Navázání kontaktů doporučil i hospodářský ra-
da českého velvyslanectví v Pekingu. Jablonec
udržuje partnerské vztahy s celkem osmi měs-
ty. V Německu je to Budyšín, Zwickau a Kauf-
beuren. Partnerskou dohodu uzavřel Jablonec
také s belgickým Ronse a italským Marscianem,
na spolupráci se domluvil i s polskou Jelení
Horou, jak městem tak krajem. Smlouvu o přá-
telství má také s brazilským městem Petrópolis.

(lau)

Jablonec a čínské město Beihai partneři

Chlapecký katolický sbor St. Michael s di-
rigentem Haraldem Elserem ze švábského
města Schwäbisch Gmünd přijel na návště-
vu Jablonce a Prahy. Zazpíval v obřadní sí-
ni jablonecké radnice, v kostele Nejsvětějšího
srdce Ježišova a také v Chrámu svatého Víta
v Praze. 

Mladé pěvce doprovázel primátor Richard
Arnold a Marianne Döbbelin, dcera zakladete
renomované firmy Prade, jež vyráběla od roku
1922, nejprve v Jablonci a po válce ve Švábsku,
módní bižuterii. Mariane Döbbelin spolu se
sestrou Inmentraud a matkou Emmi původně
jabloneckou firmu ve Schwäbisch Gmündu
vedly až do roku 1995. „Letos jsme uspořádali

sympozium, jehož účastníci zpracovali posled-
ní zbytky materiálu firmy. Příští rok uspořádá-

me výstavu těchto šperků,“ řekla šestaosmde-
sátiletá podnikatelka, která vloni darovala jab-
loneckému muzeu kolekce šperků rodinné fir-
my. „Vrátily se na místo svého původu, je to tak
správně,“ dodala. 

Spolu s ní přijeli do Jablonce ještě další pod-
nikatelé, zejména šperkaři, ale i rodáci z Jab-
lonce nad Nisou. Jedním z nich je třeba Kurt
Scholze z Kruhu Petra Parléře, který se narodil
ve Mšeně a angažuje se v porozumění mezi Če-
chy a Němci a také zprostředkoval první kon-
takty mezi Jabloncem a Schwäbisch Gmün-
dem. „Pro zpěváky to byla poznávací cesta, pro
některé z nás ale návrat do dětství,“ přiznal.

(pl)

Přijeli pěvci ze Schwäbisch Gmündu

Partnerství se Zwickau 
slaví 40 let

Partnerství měst Jablonce nad Nisou a Zwic-
kau slaví 40. let. Jeho zástupci přijedou na pod-
zimní Jablonecké slavnosti. Před deseti lety po-
depsala obě města ještě deklaraci o upevnění
vzájemných vztahů. Původní smlouvu v roce
1971 podepisoval za českou stranu zástupce
tehdejšího okresního národního výboru. (red)

Jablonečané
na festivalu tance

Delegace města Jablonce vedená starostou
Petrem Beitlem přijala pozvání do německého
Kaufbeurenu na takzvanou tanečkovou slav-
nost (Tänzelfest). Výpravný festival patří k nej-
starší dětským oslavám v Bavorsku. Malí taneč-

níci během něj znázorňují historii svého města.
Kaufbeuren je partnerským městem Jablonce.
Jednou z jeho městských částí je Neugablonz
(Nový Jablonec), kde se po válce usídlilo asi
15.000 sudetských Němců z Jablonce. Podle
historiků to byla největší komunita vysídlenců
v Evropě. 

Svaz důchodců 
pojede do Budyšína 
Svaz důchodců se schází každou středu od
14.00 hodin ve Spolkovém domě. Na 7. září si
senioři naplánovali posezení u kávy, od 7. do 9.
září pojedou do Budyšína, 14. září vyrazí na vy-
cházku po okolí, 21. září je čeká odpoledne
s hudbou a 25. září se potkají na Petříně.

Jelení Hora se
představí v radnici

Jablonecké kulturní a informační centrum
přijme v rámci spolupráce s polským okresem
Jelení Hora zástupce informačních center
z měst Jelení Hora a Sklářská Poreba. Účelem
návštěvy je vzájemná výměna zkušeností
a propagace. 

První setkání se uskuteční 23. září při pod-
zimních slavnostech. Polští sousedé představí
okolí Jelení Hory, Sklářské Poreby a polskou
stranu Jizerských hor a Krkonoš přímo na
jejich stánku umístěném v turistickém infor-
mačním centru v přízemí radnice. Nabídka má
přilákat nejen cykloturisty či lyžaře, ale i příz-
nivce lázeňské turistiky. Jablonecké kulturní

a informační centrum bude podobně prezen-
tovat náš region v Jelení Hoře příští rok v zimě.

(fuč)

Sportovci přivezli 
z Budyšína medaile

První ve fotbalu a volejbalu a druzí v basket-
balu byli jablonečtí sportovci na 18. ročníku
Sportovních her mládeže partnerských měst
Budyšín, Heidelberg, Jelení Hora a Jablonec
nad Nisou, který letos proběhl v Budyšíně.

Budyšínské klání nebylo jen o sportu, mladí
lidé se zde i dobře bavili. Navštívili přírodní
bludiště Kleinwelka. Budyšínští organizátoři
vydali k turnaji také praktickou trojjazyčnou
brožurku a minislovník pro ulehčení komuni-
kace. V příštím roce bude hostitelským městem
19. sportovních her mládeže Heidelberg, part-
nerské město Budyšína.

Foto Jana Fričová

Foto Irena Nováková

Předseda Svazu pro péči o partnerské vztahy 
Ernst Holy a zastupitel Petr Louda Foto Borek Tichý
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Hospodaření města se zlepšilo oproti roku 2009 
Hospodaření Jablonce v roce 2010 se po propadu

v roce předešlém značně zlepšilo, vyplývá to ze zá-
věrečného účtu. Na daňových výnosech ze státního
rozpočtu obdrželo město o 17,3 milionu korun více
než v roce 2009. 

„I když hospodaření roku 2010 vykázalo schodek,
probíhalo dle rozpočtu. Díky úvěrům a prostředkům
z minulých let jsme financovali rozvoj města. Celkem
loni město dalo na investice 236,853 milionu korun,“
řekl místostarosta Miloš Vele. Příjmy činily 992,326
milionu korun, výdaje 1,052 miliardy korun.

„Rozdíl 60,218 milionu korun je schodek, kterým
skončilo hospodaření města za rok 2010,“ vysvětlila
Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky, s tím, že
úřad jej kryl úvěry. Splátky jsou hrazené dle splátko-
vých kalendářů, dlouhodobý úvěr byl dočerpán, volné
prostředky město vložilo do správy aktiv a na ban-
kovních účtech zůstal kladný zůstatek. 

Město poskytne víc než tři miliony spolkům 
Dva úvěry z rozpočtové rezervy v celkové výši 3,3

milionu korun poskytnou jablonečtí zastupitelé
FK Jiskra Mšeno a folklórnímu souboru Nisanka. 

Fotbalisté získali třímilionový úvěr se splatností do
30. června 2012. Použijí ho na úpravu současného
hřiště v Břízkách a výstavbou nového. Na ni klub do-
stal dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělový-
chovy ve výši 4,7 milionu korun. Kvůli nesrovnalos-
tem v majetkoprávních vtazích v Břízkách nemohl
20 let žádat o žádný úvěr. Teprve vloni se podařilo je-
jich vypořádání. „Nyní, když to už možné je, rádi by-
chom celý areál zrekonstruovali,“ říká předseda FK
Jiskra Ladislav Čičmanec. 

Nisanka použije úvěr 300.000 na předfinancování
projektu Spojeni písní, na který získala podporu
z Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa z prostřed-
ků ERDF, a to ve výši 85 procent, tedy 10.528 eur.
Projekt Nisanka realizuje spolu s Piechowickým kul-
turním domem, a to od letošního června do května
2012. Celkový rozpočet projektu je 12.387 eur. 

Podpora podnikatelům
Rada schválila další podporu místním podnika-

telům. 
Fyzické a právnické osoby, které sídlí v nebytových

prostorách města, mohou požádat o snížení nájemné-
ho až o 15 procent, a to na období od 1. listopadu do
31. května 2012. Termín pro odevzdání žádosti je do
30. září. K žádosti je třeba doložit platnou nájemní

smlouvu, daňové přiznání za rok 2010 a propočet ren-
tability nebytového prostoru.

Podmínkou pro získání slevy je, že žadatel nesmí mít
vůči městu dluhy a nepožádal o snížení nájemného na
jaře. Na jaře požádalo o slevu 13 subjektů a 12 město
vyšlo vstříc. Podnikatelé díky tomu ušetří 800.000 Kč.

Videoterminály podléhají stejné vyhlášce jako
automaty

Jablonečtí zastupitelé doplnili obecně závaznou
vyhlášku města o stanovení míst, kde mohou být
provozovány výherní hrací přístroje. 

Podle ní lze výherní hrací přístroje na území obce
provozovat jen v hernách, pohostinských a podob-
ných veřejně přístupných zařízeních ve vzdálenosti
víc než 50 metrů od škol a školských zařízení a záro-
veň víc než deset metrů od sociálních a zdravotních
zařízení, státních orgánů a církví. 

Interaktivní videoloterijní systémy, takzvané video-
terminály, spadají podle zákona o loteriích mezi hra-
cí přístroje, a proto se na ně vztahuje obecně závazná
vyhláška města.

Přijďte v září na zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční ve

čtvrtek 22. září od 9.00 hodin ve velké zasedací síni
radnice. Informace o programu najdete na webu
www.mestojablonec.cz týden před jednáním. Radní
budou zasedat 8. a 22. září od 13.00 hodin. Jednání ra-
dy je neveřejné. (fr)

■ Stalo se...
Páternoster na jablonecké 
radnici
prošel v těchto dnech generální
opravou. Unikátní výtah byl v ha-
varijním stavu a vůbec poprvé
v historii mechanici opravili pů-
vodní motor, rozvodové a hnací
převodovky. Oprava čtrnáctikabi-
nového výtahu přišla na 146.400
korun. V Česku je nyní 43 funkč-
ních páternosterů, z toho 23 jich je
v Praze. V Libereckém kraji jsou
dva – první v jablonecké radnici,
druhý v sídle kraje.

Hned na začátku 
sezóny muselo město z rozpočtu na
bezpečnost na přehradě uvolnit
16.000 korun na opravy informač-
ních tabulí a doplnění boxů se zá-
chrannými prostředky. Zatímco
v předešlém roce utrpělo město
škody v podobné výši za celou kou-
pací sezónu, letos vandalové stihli
poničit vše už za první měsíc pro-
vozu. Ročně město jen na bezpeč-
nost kolem přehrady v rozpočtu
vyčleňuje částku více než 300 tisíc
korun. 

Jablonečané si vybrali 
hřiště ve Skelné v rámci projektu
televizní stanice Spectrum Home
nazvaného Zkrášli si své město,
který probíhal v šesti městech Čes-
ké republiky. Místostarosta Petr
Tulpa tak od zástupců společnosti
přebral rekonstruované dětské
hřiště ve Skelné ulici s novým pís-
kovištěm a dvěma pérovými hou-
padly v hodnotě 50.000 korun. 

Notebooky místo papírů 
používají od června jablonečtí za-
stupitelé. Postupně by se mělo celé
jednání zastupitelstva elektronizo-
vat tak, aby se obešlo bez materiá-
lů v tištěné podobě. Úřad nemusel
pořídit počítač všem zastupitelům.
Asi třetina totiž chtěla používat
svůj vlastní, již dříve měli počítače
také všichni radní. „Celková část-
ka na nové vybavení činila zhruba
300.000 korun,“ dodal tajemník
Marek Řeháček. 

Laici a architekti hledali 
novou podobu Mšena
a z jejich iniciativy vzešla grafická
diskuze, kterou finančně podpořilo
město. Zapojilo se do ní osm míst-
ních architektů a architektonic-
kých studií. Vypracovali konkrétní
koncepce, které řeší nejen základní
barevné panorama, ale také všech-
ny architektonické detaily. Tou ví-
těznou je návrh dvojice architektek
Zuzany Janouškové a Jany Kuče-
rové. V říjnu uvidí návrh veřejnost.
V Česku jde přitom o zcela ojedině-
lý projekt, kdy odborná veřejnost
spolu s laiky hledají společně ar-
chitektonický výraz sídliště.

Ivana Weberová rezignovala 
na post člena zastupitelstva města.
Svou rezignaci odůvodnila častou
kolizí termínů jednání zastupitel-
stva a poslanecké sněmovny, jejímž
je členem. „To mi neumožňovalo
věnovat se práci městského zastu-
pitele tak, jak je třeba,“ uvedla We-
berová. Její místo zaujal Martin
Romaňák (ODS). (fr)

Foto archiv JM

Znovu o územním 
plánování

Besedy o dopravních řešeních
V červenci začalo veřejné projednávání konceptu

nového územního plánu Jablonce včetně vyhodnoce-
ní jeho vlivů na udržitelný rozvoj. Součástí procesu
byly informativní besedy s občany a veřejná projed-
návání. 

Další setkání s občany se zaměří již na konkrétní
záměry a budou doplněny podrobnějšími informace-
mi o dané problematice. V září se uskuteční dvě be-
sedy, a to na téma Dopravní řešení ul. Palackého –
U Přehrady, Riegrova a nová Západní tangenta.

19. 9. /pondělí/ 17.00 hodin
malý sál Eurocentra 
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ UL. PALACKÉHO –
U PŘEHRADY - RIEGROVA 

26. 9. /pondělí/ 17.00 hodin
velký sál Eurocentra
NOVÁ ZÁPADNÍ TANGENTA

Přijďte, jde nám o společnou věc.

Změna stávajícího územního plánu
Městský úřad Jablonec nad Nisou – oddělení územ-

ního plánování zve občany na veřejné projednání ná-
vrhu změny stávajícího územního plánu. Předmětem
změny je vytvoření předpokladů pro realizaci samo-
statné mechanicko-biologické ČOV v městské části
Kokonín.

5. 9. /pondělí/ 15.30 hodin
malý sál Eurocentra
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY
STÁVAJÍCÍHO ÚZEMNÍHO PLÁNU 

Veřejné projednání návrhu zásad územního
rozvoje Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního
plánování a stavebního řádu oznamuje, že se veřejné
projednání návrhu Zásad územního rozvoje Liberec-
kého kraje uskuteční v pondělí 12. září 2011 v 10.00
hodin v multimediálním sále Krajského úřadu Libe-
reckého kraje. Dokumentace Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje je vystavena k veřejnému nahléd-
nutí na www.oupsr.kraj-lbc.cz a v listinné podobě
mimo jiné i na oddělení územního plánování jablo-
necké radnice. Občané mohou posílat připomínky
a námitky k dokumentu i v elektronické formě na ad-
resu: vera.sedlackova@kraj-lbc.cz (red)

Zajímavosti ze zastupitelstva a rady
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, kino Junior 
a Letní kino

R kino Radnice
J kino Junior
L Letní kino

1. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ ŠMOULOVÉ (2D)
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI

2. 9. /pátek/
17.30 /R/ ŠMOULOVÉ (2D)
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.30 /L/ PAUL

3. 9. /sobota/
15.00 /R/ AUTA 2 (2D)
17.30 /R/ KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.30 /L/ PAUL

4. 9. /neděle/
15.00 /R/ ŠMOULOVÉ (3D)
17.30 /R/ KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI

5. 9. /pondělí/
17.30 /R/ CAPTAIN AMERICA:

PRVNÍ AVENGER (2D,
titulky)

20.00 /R/ STROM ŽIVOTA

6. 9. /úterý/
17.30 /R/ JANA EYROVÁ
20.00 /R/ ZROZENÍ PLANETY

OPIC

7. 9. /středa/
17.30 /R/ BARBAR CONAN (2D)
20.00 /R/ WIN WIN
20.00 /J/ MOZARTOVA SESTRA 

8. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /R/ NEZVRATNÝ OSUD 5 (3D)
18.00 /J/ ODNIKUD NĚKAM
20.00 /J/ HAVANA BLUES

9. 9. /pátek/
17.30 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /R/ SUPER 8
22.30 /R/ NEZVRATNÝ OSUD 5 (3D)
18.00 /J/ ODNIKUD NĚKAM
20.00 /J/ INTIMNÍ PAST

10. 9. /sobota/
15.00 /R/ AUTA 2 (3D)
17.30 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /R/ SUPER 8
22.30 /R/ NEZVRATNÝ OSUD 5 (3D)
18.00 /J/ NICKYHO RODINA
20.00 /J/ INTIMNÍ PAST

11. 9. /neděle/
14.00 /R/ ŠMOULOVÉ (2D)
16.30 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 1
19.30 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

18.00 /J/ NICKYHO RODINA
20.00 /J/ INTIMNÍ PAST

12. 9. /pondělí/
17.30 /R/ SUPER 8
20.00 /R/ KŮŽE, KTEROU NOSÍM

13. 9. /úterý/
17.30 /R/ NEZVRATNÝ OSUD 5 (3D)
20.00 /R/ KŮŽE, KTEROU NOSÍM

14. 9. /středa/
15.00 /R/ NEVINNOST – Promítání

(nejen) pro seniory
17.30 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /R/ NEZVRATNÝ OSUD 5 (3D)
20.00 /J/ GENERACE SINGLES

+ delegace

15. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI
18.30 /J/ GENERACE SINGLES
20.00 /J/ VALČÍK S BASHIREM

16. 9. /pátek/
17.30 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI
22.30 /R/ NEBOJTE SE TMY
18.30 /J/ GENERACE SINGLES
20.00 /J/ LIDICE

17. 9. /sobota/
15.00 /R/ OŠETŘOVATEL
17.30 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
20.00 /R/ DRIVE
22.00 /R/ NEBOJTE SE TMY
18.00 /J/ POST MORTEM
20.00 /J/ LIDICE

18. 9. /neděle/
15.00 /R/ ŠMOULOVÉ (2D)
17.30 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
20.00 /R/ DRIVE
18.00 /J/ POST MORTEM
20.00 /J/ LIDICE

19. 9. /pondělí/
17.30 /R/ SUPER 8
20.00 /R/ TAXIKÁŘ

20. 9. /úterý/
17.30 /R/ NEBOJTE SE TMY
20.00 /R/ TAXIKÁŘ

21. 9. /středa/
17.30 /R/ BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ

LÁSKA
20.00 /R/ TAXIKÁŘ
20.00 /J/ ROZKAZ 

22. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
20.00 /R/ NOC ŽRALOKA (3D)
17.30 /J/ TETRO
20.00 /J/ STRÝČEK BÚNMÍ

23. 9. /pátek/
17.30 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
20.00 /R/ FILM NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ
22.30 /R/ NOC ŽRALOKA (3D)
17.30 /J/ TETRO
20.00 /J/ OBHÁJCE

24. 9. /sobota/
15.00 /R/ ŠMOULOVÉ (3D)
17.30 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
19.45 /R/ CARMEN 

Metropolitní opera NY

18.00 /J/ CIGÁN
20.00 /J/ OBHÁJCE

25. 9. /neděle/
15.00 /R/ OŠETŘOVATEL
17.30 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI
18.00 /J/ CIGÁN
20.00 /J/ OBHÁJCE

26. 9. /pondělí/
17.30 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /R/ PINA (3D)

27. 9. /úterý/
17.30 /R/ NOC ŽRALOKA (3D)
20.00 /R/ KŮŽE, KTEROU NOSÍM

28. 9. /středa/
17.00 /R/ HARRY POTTER

A RELIKVIE SMRTI 2
(3D)

20.00 /R/ DRIVE
19.00 /J/ ZNEUŽÍVANÝ + delegace

29. 9. /čtvrtek/
17.30 /R/ NEZVRATNÝ OSUD 5 (3D)
20.00 /R/ ALOIS NEBEL 
20.00 /J/ AŤ VEJDE TEN PRAVÝ

30. 9. /pátek/
17.00 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
20.00 /R/ ALOIS NEBEL + delegace

+ koncert PRIESSNITZ
na Rampě

22.30 /R/ NEBOJTE SE TMY
18.30 /J/ ZNEUŽÍVANÝ 
20.00 /J/ VIDITELNÝ SVĚT 

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

8. 9. /čtvrtek/ 19.00 hodin
WILLY RUSSEL
SHIRLEY VALENTINE
DIVADLO ROKOKO PRAHA
Hraje: Simona Stašová
Bravurní komedie o tom, že život je
zapotřebí žít a nikdy není pozdě na
změnu. 

12. 9. /pondělí/ 18.00 hodin
20 LET KATOLICKÉ ŠKOLY
KATOLICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MAJORA RUDOLFA HÁSKA
JABLONEC NAD NISOU
Host: brněnský avantgardní hudebník,
neortodoxní bubeník evropského
významu Pavel Fajt.

SLAVNOSTNÍ KONCET
K ZAHÁJENÍ 14. DIVADELNÍ
SEZÓNY
KOMORNÍ ORCHESTR
DOLNOSLEZSKÉ FILHARMONIE
JELENÍ HORA
Program: Stefan Kisielewski – Setkání
v poušti
Bohuslav Martinů – Jazz suite
Koncert z programu přeshraniční
spolupráce 2007–2013, Fond malých
projektů Česko – Polsko v Euroregionu
Nisa.

17. 9. /sobota/ 10.00–17.00 hodin
DEN EVROPSKÉHO
KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Den otevřených dveří do historických
objektů v rámci Dnů evropského
kulturního dědictví. 
Program: Prohlídka jeviště divadla,
osvětlovací a zvukové kabiny. 

18. 9. /neděle/ 15.00 hodin – RD, 
17.00 hodin
HURVÍNEK MEZI OSLY
Divadlo Spejbla a Hurvínka Praha
Hrají: Soubor divadla Spejbla
a Hurvínka
Škola???!!! Brrrr!!! To je pro Hurvínka
jen velká ztráta času! Copak to
k něčemu je? Leda tak, že se taťulda
pravidelně rozčiluje nad jeho
žákovskou knížkou.

19. 9. /pondělí/ 19.00 hodin, DB
COLUMBO – VRAŽDA NA RECEPT
Divadelní společnost on stage! Praha
Hrají: Jiří Laufer/Dalibor Gondík,
Jan Čenský/Petr Štěpánek, Kateřina
Macháčková/Dana Morávková,
Zuzana Dřízhalová a další. 
Detektivní drama s kultovní
postavičkou roztržitého vyšetřovatele.

21. 9. /středa/ 19.00 hodin, DA
SVĚTÁCI
(Malované děti)
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Hrají: Jiří Zapletal, Ondřej Malý, Filip
Richtermoc, Kristina Kociánová,
Kamila Sedlárová a další. 
Divadelní adaptace inspirovaná jednou
z nejslavnějších filmových komedií. 

23. 9. /pátek/ 19.00 hodin, H
MOSKEVSKÝ PATRIARCHÁLNÍ
SBOR
DREVNERUSSKIJ RASPEV
Dirigent - Anatolij Grindenko
Starověké ruské zpěvy 16. a 17. století
Výjimečný koncert mužského sboru,
který založil v roce 1983 Anatolij
Grindenko. Sbor tvoří dvanáct
zpěváků, stejně jako tomu bylo
v malých kostelech starého Ruska.
Působení sboru směřuje k oživení
starobylých tradic ruského
liturgického zpěvu. 
Koncert se uskuteční v rámci
prestižního festivalu Lípa Musica 2011. 

26. 9. /pondělí/ 19.00 hodin, ND
MEFISTO
DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA
Hrají: Jiří Langmajer j. h., Klára Issová
j. h., Ondřej Kavan, Zuzana Slavíková,
Eva Kodešová, Sandra Nováková/
Natálie Topinková a další.
Jevištní úprava velkolepého
a naléhavého díla Klause Manna,
jehož děj je zasazen do období
zanikající výmarské republiky
a mapuje sílící vliv nacistů v Německu. 

VÝSTAVA

PETRA ZĎÁRSKÁ – NÁPAD JE
KLÍČEM
Obrazy
8. 9.–4. 10.
Vernisáž se uskuteční 8. září v 17.00
hodin

Výstava ve foyeru divadla je zpřístupněna
v době divadelních představení. 

Kino a Rampa společně o Nebelovi

30. 9. /pátek/ 20.00 hodin – Kino Radnice
PREMIÉRA FILMU ALOIS NEBEL A KONCERT
KAPELY PRIESSNITZ
Přestože se kinu Radnice nepodařilo získat celorepublikovou
předpremiéru, tvůrci filmu přijedou alespoň na jednu z prv-
ních projekcí. Od 22.00 hodin následuje Na Rampě koncert
skupiny PRIESSNITZ, jejíž členové se na filmu podíleli.
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■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

10. 9. /sobota/ 19.00 hodin
PETR HOSTINSKÝ – VARHANY
PAVEL HERZOG – TRUBKA
Program: skladby autorů J. Stanleye,
N. Bruhnse, G. Torelliho, J. S. Bach,
L. Janáčka, P. Ebena a P. Baldasarra.

VÝSTAVA

MARIE ANNA HYBNEROVÁ 
– FOTOGRAFIE – KROK 
DO MINULOSTI
Obrazy
3. 9.–4. 10. 
Vernisáž se uskuteční 3. září v 15.00
hodin.
Otevírací doba: úterý 10.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–16.00 hodin.

■ Kostel Panny 
Marie, Nová Ves
17. 9. /sobota/ 10.00 hodin
PRVNÍ ROČNÍK POUTĚ
U MÍSTNÍHO KOSTELA
VYSTOUPENÍ SMÍŠENÉHO
PĚVECKÉHO SBORU KVINTUS
Po celý den hudba, zábava, soutěže,
stánkový prodej, občerstvení,
v podvečer slavnostní otevření Aleje
dětí s lampionovým průvodem.
Pořádá Novoveský okrašlovací spolek
a spolek Novovesan. 

18. září /neděle/ 14.00 hodin
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
A VYSVĚCENÍ OBNOVENÉ
KULTURNÍ PAMÁTKY 
– FEIXOVA KŘÍŽE
NA KŘIŽOVATCE ŠESTI CEST
v sedle hřebenové cesty mezi
Kynastem a rozhlednou Nisanka.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

11. 9. /neděle/ 14.00 hodin
PLECHAŘINKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

19. 9. /pondělí/ 10.00–16.00 hodin
ODĚV A JEHO DOPLNĚK
Seminář k Mezinárodnímu trienále
JABLONEC 2011
Módní trendy příštího období, 
ak. mal. Nina Provaan Smetanová.
Etika nejen v krejčovských salonech,
Marie Matyášová.
Půvab dámských společenských
kabelek: muzejní sbírka, autorská
tvorba, vývojové trendy,
Ludmila Růženecká.

20. 9. /úterý/ 20.00 hodin, Letní scéna
DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC
PIPINKY Z PLAKÁTU
Zběsilý sitcom ze života jednoho
boybandu.

23.–24. 9. /pátek–sobota/ 
centrum Jablonce n. N.
JABLONECKÉ PODZIMNÍ 
SLAVNOSTI
Program na straně 13.

27. 9.–2. 10. /úterý–neděle/
TÝDEN SENIORŮ
Program na straně 13.

30. 9. /pátek/ 20.00 hodin
DRUHÁ TRÁVA
Koncertní turné k novému albu 
a k 20. výroční skupiny.

Od 7. 9.
TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ
Celkem 13 lekcí včetně dvou
prodloužených a věnečku, každou
středu, příp. úterý.
Pořádá: Josef Svoboda, tel: 603 512 887, 
www.tanecnisvoboda.cz 

VÝSTAVA

7. 9.–30. 10. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
QUO VADIS?
Členská výstava Fomaklubu Liberec.
Vernisáž se uskuteční 7. září v 17.00 hodin.

29. 9.–14. 10. 
8.00–18.00 hodin, foyer
JAK BĚŽÍ ČAS LESU A JAK BĚŽÍ
ČAS LIDEM
Výstava přeshraniční česko-německé
spolupráce České lesnické společnosti
a Zemského úřadu v Budyšíně.

PŘIPRAVUJEME

6.–7. 10. /čtvrtek–pátek/ 
9.00–17.30 hodin
EUROREGION AMOS 2011
13. ročník výstavy a veletrhu
vzdělávání a volnočasových aktivit
Uzávěrka přihlášek: 9. 9.
Informace na tel.: 483 712 505, 
H. Popelková.

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1
www.knihovna.mestojablonec.cz
tel. 483 310 951

5. 9. /pondělí/ 10.00 hodin
ITALSKÁ OPERA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 9. /úterý/ 14.00 hodin
JABLONEC – VSTUPNÍ BRÁNA
JIZERSKÝCH HOR?
Beseda s Václavem Vostřákem.

6. 9. /úterý/ 17.00 hodin
VÝLETNÍ CÍL: SASKO
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

13. 9. /úterý/ 17.00 hodin
RAKETOPLÁNY KONČÍ
Astronomické okénko Martina Gembece.

15. 9. /čtvrtek/ 17.00 hodin
OPĚT O NÁS! ČESKÝ ČERVENÝ
KŘÍŽ SE PŘEDSTAVUJE.
Druhá část besedy o činnosti a historii
oblastního spolku ČČK z cyklu
Naučme se poskytnout první pomoc. 

17. 9. /sobota/ 9.00–17.00 hodin
JABLONECKÉ ROZHLEDNY
Promítání filmů o Jablonci, okolí
a rozhlednách.

17. 9. /sobota/ 14.00 hodin
PANORAMA MĚSTA 
JABLONCE N. N.
Beseda s Janou Novou k jabloneckému
Dni památek.

20. 9. /úterý/ 14.00 hodin
IRSKO
Pravidelné promítání

20. 9. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONECKÁ ZELEŇ A PARKY
Beseda s Václavem Vostřákem.

22. 9. /čtvrtek/ 17.00 hodin
LUČANSKÁ POZDVIŽKA 
Z 29. LEDNA 1890
Vyprávění Petra Nového o skleněné
bižuterii, osudech sklářů, sekacích
strojích a Lučanské pozdvižce
z 29. ledna 1890 spojené se křtem
knihy Soumrak perličkového kraje.

27. 9. /úterý/ 16.00 hodin
CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY
Z ANGLIČTINY – CO TO JE?
Jak a kde zkoušku skládat a co vše
zkoušky obnáší. Přednáší Tereza
Ševčíková, zástupkyně British Council
Exam pro Liberecký kraj.

O ZLATOU MAKOVICI
V oddělení mládeže pokračuje 
5. ročník luštitelské soutěže.

VÝSTAVA

KEŇA, ZEMĚ KONTRASTŮ
V prostoru schodiště představí své
fotografie cestovatelky Monika
Schierová a Monika Sobotková.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz
tel. 483 713 004

1.–2. 9. /čtvrtek, pátek/ 
10.00–13.00 a 14.00–18.00 hodin
ZÁPIS
Zápis na zájmové vzdělávání na školní
rok 2011/2012 pro předškoláky, žáky,
studenty, dospělé i seniory.

7. 9. /středa/ 
KYTAROVÁ STRUNA IV.
Vyhlášení krajského kola hudební
soutěže pro kytaristy, 
zpěváky ve věku 9–18 let. 

7. 9. /středa/ 
SVĚTLUŠKA
Celonárodní sbírka, 
informace M. Tauchmanová.

13. 9. /středa/ 
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK IV.
Vyhlášení krajského kola pěvecké
soutěže pro žáky ZŠ ve věku 6–15 let
s postupem do celonárodní přehlídky
v Karlových Varech. 
Soutěž se uskutečnění 12. 11. 2010, 
informace S. Příhonská.

17. 9. /sobota/ 9.00–13.00 hodin 
VÝTVARNÁ DÍLNA V.Ý.P.L.E.T.
Pro děti od 9 let – Arteterapie – smalt,
enkaustika.
Informace M. Tauchmanová.

19. 9. /pondělí/ 
ZAHÁJENÍ ČINNOSTÍ
Zahájení činností zájmového
vzdělávání ve školním 
roce 2011/2012.

23. 9. /pátek/ 13.00–14.00 hodin
a 24. 9. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDEŽE
Členové Jabloneckého parlamentu
mladých chtějí seznámit veřejnost
s plány na budoucí školní rok, 
Iinformace N. Mitbauerová.

23. 9. /pátek/ 14.00–18.00 hodin 
INFORMAČNÍ DNY
Reprezentativní akce ICM, hudba,
výstava, workshopy, nové informace
pro všechny věkové kategorie,
informace N. Mitbauerová 

28. 9. /středa/ 
ADRENALINOVÉ SPORTY
Návštěva lanového centra, cena 50 Kč,
pro jedince od 9 let, 
informace M. Tauchmanová.

■ Spolkový dům
20. 9. /úterý/ 18.00 hodin
SETKÁNÍ S BIOTRONIKEM
TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Chcete poznat věci, o kterých se
ve škole neučí? 
Info: www.dub.cz

■ Centrum 
Generace 
Jablonec, o. s.
Lipová 7

25. 9. /neděle/ 14.00–18.00 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA – MALOVÁNÍ
A TISK NA TEXTIL
Pro všechny věkové kategorie, přineste
si to, co chcete ozdobit.

Kameny, které vrací zdraví

1. 10. /sobota/ 9.00–14.00 hodin
Sál restaurace Střelnice
MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA DRAHÝCH KAMENŮ
A MINERÁLŮ
Minerál klub zve na 28. mezinárodní výměnnou a prodejní vý-
stavu zkamenělin, drahých kamenů, výrobků z přírodních ka-
menů a kamenů používaných v léčitelství.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011 
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

16. 9.–21. 10. 
JOSEF ZASCHE / 
ROBERT HEMMRICH
Výstava ke 140. výročí narození
jabloneckých architektů,
spolutvůrců panoramatu 
Jablonce nad Nisou.
Život a dílo významných architektů
první poloviny 20. století – rodáků
z Jablonce nad Nisou, autorů
důležitých staveb na Jablonecku
a Liberecku.

15. 9. /čtvrtek/ 16.00 hodin
JOSEF ZASCHE 
A OSUDY JEHO PRAŽSKÝCH 
STAVEB
Přednáška historika architektury
Zdeňka Lukeše.
Vernisáž výstavy se uskuteční jako
součást Dnů evropského dědictví,
začíná v 18.00 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

13. 9. /úterý/ 17.00 hodin
13 PEDAGOGOVÉ KDE
Zahájení výstavy prácí pedagogů TUL,
katedry designu.
Výstava trvá do 30. 9.

■ 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.

Tematické výstavy 

Do 25. 9.
ODĚV A JEHO DOPLNĚK 
/ SOUČASNOST
Mezinárodní trienále 
JABLONEC 2011
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27

úterý–neděle 
9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
26.–30. 9. z technických důvodů zavřeno

Stálá expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK

Tematická výstava
Mezinárodní trienále 
JABLONEC 2011
Do 25. 9. 
ODĚV A JEHO DOPLNĚK / 
HISTORIE/BUDOUCNOST

10. 9. /sobota/ 9.00–12.00 hodin 
(pro veřejnost)
13.–16. 9. /úterý–pátek/ 
(pro školní skupiny)
TVŮRČÍ DÍLNA
Kreativní tvorba papírových oděvů
a šperků v barokních sklepích.
Přihlášky na tel.: 483 369 021

PAMÁTNÍK SKLÁŘSTVÍ
V JIZERSKÝCH HORÁCH
KRISTIÁNOV
Bedřichov v Jizerských horách, 
tel. 483 369 011
pondělí–neděle 9.00–17.00 hodin

Stálá expozice
KRISTIÁNOV – KLÍČ K SRDCI 
JIZERSKÝCH HOR

3. 9. /sobota/ 8.00–16.00 hodin
MARIÁNSKÁ SKLÁŘSKÁ POUŤ 
20. ročník tradiční sklářské pouti
v místě bývalé sklářské osady začíná
ranní mší svatou (10 hodin), dále je
připraven stylový program pro děti
i dospělé, tržiště s řemeslnou výrobou
a tradičním zbožím, občerstvení.
Na pouť uprostřed jizerskohorských
lesů se dostanete pěšky či na kole po
značených turistických cestách
a cyklotrasách z Bedřichova, Hrabětic
a Josefova Dolu.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 9. /pátek/ 21.00 hodin
SHAKE UP – RAP BATTLE SPECIAL
Přihlásit se může každý. 
Battl o hodnotné ceny.
Hrají: Dj Sakul + guest

3. 9. /sobota/ 20.00 hodin
TOŤ + VYDÝCHÁNO + KAPITOLA 22
Spojení několika mladých, nadějných
a talentovaných společenství. Autorské
představení Tabák Divadelního Dua
ToŤ, dadaistická montáž Divadla
Vydýcháno a mladá alternativní kapela
Kapitola 22. 

9. 9. /pátek/ 21.00 hodin 
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan. 
DJ Igorek.

10. 9. /sobota/ 21.00 hodin
JOHN SILVER
Koncert smržovské bigbeatové legendy.
Částečně akusticky, pak s hosty v plné
náloži. One-man show Hanze
Kováříka.

14. 9. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Úvodní setkání nového cyklu 
pro začátečníky i pokročilejší 
pod vedením Filipa Nováka.

15. 9. /čtvrtek/ 20.00 hodin
OD KAŽDÉHO TROCHU
Mix fotek z alpské trilogie, USA, písku,
vápna, boulderu. 
Bonus: film z Venezuely. 
Beseda a promítání lezce Ondry Beneše.

16. 9. /pátek/ 21.00 hodin
VIBES & STYLE
Reggae, Rub-A-Dub a Dancehall ve
velkým stylu hned od tří výborných
soundů!
Forward March Posse, Equal-I-Zer
Sound a Emergency JBC OneLove
Station. 

17. 9. /sobota/ 18.00 hodin 
VLAK FEST ON - LINE
Přímý přenos z kultovního libereckého
festivalu na VŠ kolejích. 
www.klubvlak.cz

17. 9. /sobota/ 21.00 hodin
ZUBY NEHTY
Nejdříve Plyn, pak Dybbuk, nyní Zuby
Nehty. Koncert celodívčí bigbítové ka-
pely. Melodie a texty plné nápadů.

19. 9. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Připomenutí prázdninových akcí,
zajímavosti na podzimní obloze.
V případě příznivého počasí
pozorování jasné komety Garradd.
Vede Martin Gembec a Aleš Majer.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

20. 9. /úterý/ 20.00 hodin 
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. Dejte
o sobě vědět a přijďte si zahrát!

22. 9. /čtvrtek/ 20.00 hodin
SOLARTAXI
Svižně sestříhaná roadmovie
z netradiční cesty kolem světa, kterou
podnikl Švýcar Louis Palver ve vlast-
noručně sestaveném autě na sluneční
pohon. Z nabídky Jeden svět 2011.

24. 9. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

25. 9. /neděle/ 17.00 hodin
O ZTRACENÝCH MAMINKÁCH
Amatérský soubor taškářů Veselé
Loutky zahraje pohádku pro děti
od 2 let o cestě a pátrání po ztracených
maminkách. 

26. 9. /pondělí/ 19.00 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ
Téma: Rozvoj Jablonce v posledních
padesáti letech. Uvádí Václav Vostřák.

27. 9. /úterý/ 20.00 hodin
Z MÝCH TOULEK JIZERSKÝMI
HORAMI
Hovory Na Rampě s jabloneckým
rodákem a velkým znalcem Jizerských
hor Otokarem Simmem.

30. 9. /pátek/ 22.00 hodin
PRIESSNITZ
Koncert jesenicko-pražské rockové
kapely u příležitosti jablonecké
slavnostní premiéry filmu 
ALOIS NEBEL (30. 9. ve 20.00 hodin,
kino RADNICE).

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

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
Pátek 7.30–15.30 hodin
Více info: 731 317 887

Najla – orientální tance 
(www.brisnitancejablonec.cz)
nové kurzy pro začátečnice od září
2011
ženy – pondělí 18.30 hodin 
(max 10 žen)
dívky – čtvrtek 15.00 hodin 
(max 8 dívek)
tanec s miminky – čtvrtek 10.00 hodin
(miminka 3–9 měsíců ) 

Masáž dětí a kojenců 
(objednávky: 728 400 700)

Toulání s Otou Simmem

27. 9. / úterý / 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Z MÝCH TOULEK JIZERSKÝMI HORAMI 
Autor vlastivědných článků, spoluautor mnoha knih s regionál-
ní tematikou a vysokohorských příruček, bývalý redaktor Jab-
loneckého měsíčníku, překladatel a horolezec vypráví o svých
milovaných Jizerkách.

Zuby nehty

R. Hemmrich – návrh domu 
pro A. Zascheho, 1914

Otokar Simm a jeho milované Jizerky
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Kopaná
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz

Gambrinus liga
Chance aréna

11. 9. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT Jablonec
– SK Slavia Praha

25. 9. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT Jablonec
– FC Viktoria Žižkov

Divize C
hřiště Český Dub

3. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT Jablonec B
– FK Trutnov

24. 9. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT Jablonec B
– FK Pardubice B

TJ Sokol Jablonec n. N.
www.jablonec.org/sokol/

Sokolovna, Fügnerova 5

Pravidelné cvičební hodiny

Pondělí
9.30–10.30 seniorky – zdravotní

cvičení
18.00–19.00 ženy – kondiční

cvičení

Úterý
9.30–10.30 rodiče s dětmi 

9.30–11.00 stolní tenis /volná
místa/

16.00–16.45 Aby záda nebolela
– muži

16.45–17.45 Aby záda nebolela
– ženy

17.45–18.30 ženy – nácvik
na slet

19.30–21.00 florbal – muži, 
ženy

20.00–21.30 muži – kondiční
cvičení 

Čtvrtek
9.30–10.30 seniorky – zdravotní

cvičení
9.30–12.00 senioři – stolní tenis 

(obsazeno)
16.00–17.00 rodiče s dětmi 

– žákyně (7–11 let)
17.00–18.00 předškoláci a školáci

(4–7 let)
18.00–19.00 florbal – žáci

ženy – kondiční 
cvičení

Pátek
19.00–20.00 ženy – kondiční 

cvičení

Městská hala
www.sportjablonec.cz

Florbal

24. 9. /sobota/ 17.30 hodin
FBK CAMPUS 
– TJ Turnov
ZÁPAS II. LIGY MUŽŮ

Skoky na trampolíně
pořádá MPT Liberec

28. 9.–1. 10.
6. ZÁVOD SVĚTOVÉHO
POHÁRU VE SKOCÍCH
NA TRAMPOLÍNĚ
Závodit se bude v celé hale, pro
diváky je připraven doprovodný
program. Podrobné informace na-
leznete včas na plakátech.
Záštitu nad akcí převzalo město
Jablonec nad nisou

Stolní tenis
TJ Bižuterie

10. 9. /sobota/ 8.30 hodin
Sportovní hala ČLTK – Bižuterie
BIŽU-MoC-CUP 2011
Turnaj ve stolním tenise.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

Hasičské závody
Sbor dobrovolných hasičů 
Jablonecké Paseky

17. 9. /sobota/ 8.00 hodin
Hřiště za sokolovnou v Pasekách
O MALÉHO SOPTÍKA 
19. ročník soutěže pro děti od tří
do 15 let ve štafetě 4 x 60 m a v po-
žárním útoku. Součástí programu
bude ukázka hasičské techniky
HZSLK. Během soutěžního odpo-
ledne budou vyhlášeny výsledky
doprovodných soutěží: výtvarné –
Hasiči očima dětí a zábavné –
O Miss Hasičku, nejhezčího hasiče
(chlapce) a nejsympatičtějšího
dospěláka.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

Kanoistika
Oddíl rychlostní kanoistiky

18. 9. /neděle/ 9.00 hodin
Přehrada Mšeno
JABLONECKÝ TROJÚHELNÍK
Závody rychlostních kajaků a kanoí. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

X Duatlon
Outdoor sports Okrouhlá

18. 9. /neděle/ 11.00 hodin
Kytlice u České Kamenice 
KYTLICE 2011 X DUATLON 
Finálové kláním Libereckého po-
háru v triatlonu a duatlonu a záro-
veň Mistrovstvím Libereckého
kraje v duatlonu, 
Online registrace na www.xdk.cz

Loňský ročník měl hojné zastoupení
závodníků z Jablonce nad Nisou.
Zúčastnili se ho například Jaroslav
a Miroslav Balatkovi nebo Helena
Erbenová.

Nabídka sportovních programů

Nejlepší trampolinisty světa
bude hostit na přelomu září
a října městská hala. Uskuteční
se v ní mimořádně důležitý zá-
vod Světového poháru ve sko-
cích na trampolíně. Pořadatelé
počítají s účastí předních světo-
vých závodníků i synchronních
párů, s olympijskými vítězi i mis-
try světa. „Jablonecký závod je
totiž předposledním ze série zá-
vodů světového poháru a hlavně
jedním z posledních mezinárod-
ních závodů před mistrovstvím
světa,“ řekl Vladimír Zeman
z České gymnastické federace.

Závody Světového poháru ve
skocích na trampolíně se v Česku
uskutečnily celkem čtyřikrát, po-
prvé v roce 1994 v Mladé Boleslavi
a naposledy v roce 2003 v Praze.
„Pro Jablonec jsme se rozhodli po
dobré zkušenosti s pořádáním
soutěží v minulých letech,“ pozna-
menal Zeman. Město uspořádání
soutěže podpořilo. 

Závod se skládá ze soutěží žen
jednotlivkyň, mužů jednotlivců

a atraktivních soutěží synchron-
ních dvojic žen a mužů. Ve všech
kategoriích nejprve proběhne kva-
lifikační kolo, povinná a volná se-
stava, a potom finále, do něhož po-
stoupí jen osm nejlepších.

Závodu v Jablonci se zúčastní
družstva z 20 zemí ze 4 kontinen-
tů. Česko bude reprezentovat osm
gymnastů, čtyři muži a čtyři ženy.
Hlavní pozornost se bude upírat
k Zitě Frydrychové z Liberce. Ta je
totiž největší českou nadějí pro
kvalifikaci na Olympijské hry 2012
v Londýně. „Po svém přechodu do
mezinárodních soutěží dospělých
v roce 2010 doslova zářila v závo-
dech světového poháru. V závodě
v Belgii obsadila fantastické třetí
místo,“ řekl Vladimír Zeman. V zá-
vodě dvojic s ní bude skákat Petra
Anýžová z Prahy. Obě sportovkyně
byly vloni šesté nejlepší v Evropě
a ve světové soutěži obsadily 13.
místo.

Skoky na trampolíně jsou mla-
dou, dynamickou a divácky atrak-
tivní součástí gymnastických sportů.
Od roku 2000 jsou soutěže jednot-

livců zařazeny do programu Let-
ních olympijských her. Soutěže
synchronních dvojic jsou součástí
světových her. Česká republika
měla své zastoupení v soutěžích ve

skocích na trampolíně na olym-
piádách v roce 2000 a 2008.

Ambice vybojovat kvalifikaci na
olympiádu Londýně, kde bude
startovat pouze 16 nejlepších žen
a 16 nejlepších mužů z celého svě-
ta, mají podle Zemana jak devate-
náctiletá Frydrychová, tak Anýžo-
vá, ale i Martin Pelc nebo Naim
Ashhab z Prahy. Tito gymnasté
mají šanci se podívat v roce 2013
na Světové hry v Kolumbii, kde se
utká jen 12 nejlepších jednotlivců
a párů.

Program závodu světového 
poháru 2011 v České republice

28.–29. 9. /středa a čtvrtek/
– tréninky

30. 9. /pátek/
– tréninky, kvalifikace
– synchronní dvojice (dopoledne)
– jednotlivci (odpoledne) 

1. 10. /sobota/ 
– finále

(lau)

Foto Jitka Koudelková

Jablonec bude hostit nejlepší 
trampolinisty světa

Foto Vladimír Zeman
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Starosta předá vládu nad městem kumštý-
řům, nastane čas radovánek a veselí. Město
obsadí muzikanti, tanečníci, kejklíři a tr-
hovci. Dolní náměstí a ulici U Muzea zaplní
stánkaři, na Letní scéně vystoupí místní
i mimojablonečtí umělci. Zábava a soutěže
čekají také na děti.

Akci financuje město, na jejím pořádání
spolupracuje s Eurocentrem. 

PROGRAM 
Letní scéna Eurocentra

23. 9. /pátek/
10.00 Divadlo Neklid: Nebojsa – pohádka pro

děti
11.00 Jablonecká jablíčka - mažoretky
11.30 ZUŠ Jablonec nad Nisou
12.25 Předání klíče od města kumštýřům
12.35 Altrego (D/CZ): Aloha He – loutkové

představení pro malé i velké
13.15 Son Rubias – flamenco

14.30 Vrbovskí víťazi (SK) – folklór/industrial
/alternativa

15.30 Altrego (D/CZ): Mallorca – loutkové
představení pro dospělé

16.15 OFF-C (ex Psio Crew, PL) – folklór/
drum’n’bass

17.20 Altrego (D/CZ): Krasavec a netvor –
loutkové představení pro dospělé

18.00 BENGAS – romská kapela/world music

24. 9. /sobota/
10.00 Studio dell’arte: Jak na Šumavě vyhynuli

obři – pohádka pro děti
10.50 Valtická krojovaná společnost, Nisanka,

Malá Nisanka – folklórní pásmo
12.30 Trio Semplice (PL) – world music
13.30 Alasdair Bouch (GB) – folk
14.30 Studio dell’arte: Pohádka o zasloužilém

vrabci – pohádka pro děti
17.15 Kumštýři vrací klíče od města
17.20 Docuku – folklór/folkrock

STÁNKOVÝ PRODEJ

Pátek 9.00–18.00 hodin
Sobota 9.00–14.00 hodin
Dolní náměstí, ulice U Muzea

Doprovodný program:
výstupy na radniční věž, vstup zdarma.

Více na www.slavnosti.mestojablonec.cz

Jablonecké podzimní slavnosti 23.–24. 9. 2011

Dny evropského dědictví jsou významnou
celoevropskou událostí, která přibližuje
lidem odkaz předků, kulturu a historii
regionu a díky níž si uvědomují význam
vlastních kořenů. Jejich letošní téma nese
název Památky, tvůrci panoramatu našeho
města.

Jablonecká veřejnost může 17. září navštívit
téměř dvě desítky významných kulturních,
technických i sakrálních objektů ve městě
a okolí. Výstavy a besedy připomenou stavitele,
kteří dali Jablonci jeho typický ráz.

Zahájení je v 9.30 hodin na začátku hráze
jablonecké přehrady u pomníku jejího stavite-
le, Otto Intzeho. Důvodem je stoleté výročí od
úplného dokončení vodního díla. Historický
autobus vyjede tradičně z Dolního náměstí
a zaveze zájemce k rozhlednám Černá Studni-
ce, Bramberk, Proseč a zpět. Pro rodiny s dětmi
je připraveno putování hravou formou. „Obdrží

hrací kartu, na kterou budou sbírat na rozhled-
nách razítka. Kdo vyluští hádanku a získá ales-
poň dvě razítka, dostane odměnu,“ řekla
Regina Fučíková z Jabloneckého kulturního
a informačního centra, které je pořadatelem
akce. Finančně ji podpořilo město a společnost
BusLine.

Otevřené objekty
• městská knihovna
• městské divadlo
• Muzeum skla a bižuterie a Galerie Belveder
• kostely sv. Anny, Povýšení sv. Kříže, Dr. Far-

ského, Nejsvětějšího srdce Ježíšova, Ducha
svatého a sv. Josefa v Loučné 

• Dům česko-německého porozumění
• Městská galerie MY
• střední uměleckoprůmyslová škola
• Základní umělecká škola Podhorská 47
• rozhledny Bramberk, Černá Studnice, Proseč
• štola pod hrází vodní nádrže Mšeno

Program
9.30 slavnostní zahájení – blahopřání přehradě

ke 100. výročí
14.00 beseda v knihovně s historičkou Janou No-

vou – Panorama města Jablonec nad Nisou
15.00 vylosování letní soutěže na téma jablo-

necká přehrada v turistickém informač-
ním centru 

17.00 koncert souboru bicích nástrojů Aries
v zadním traktu střední uměleckoprůmys-
lové školy 

Doprovodné akce
• výstava Hemmrich–Zasche v Městské galerii MY
• výstava Pohledy na Jablonec v prostorách Střed-

ní uměleckoprůmyslové školy (Horní nám. 1)
• výstava Jablonec navěžato v prostorách Zá-

kladní umělecké školy (Podhorská 47)
• výstava Jablonec očima Kráčmery v Domě

česko-německého porozumění
(JKIC)

Dveře evropského dědictví dokořán

Týden kulturních a společenských akcí pro
důchodce uspořádá u příležitosti Meziná-
rodního dne seniorů město Jablonec. V po-
řadí 11. ročník se uskuteční od 27. září do
2. října v Eurocentru. Jeho součástí je tradičně
také výstava Šikovné ruce našich dědečků
a babiček. Staňte se i vy jejími spoluautory.
Přihlásit lze až deset prací. Odevzdat je může-
te do 20. září v kanceláři č. 125 (K. Hro-
nová). Další informace na tel. 483 357 277,
hronova@mestojablonec.cz 

Doprovodný program

27. 9. /úterý/ – Malý sál Eurocentra
10.00 ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH DĚDEČKŮ
A BABIČEK
Vernisáž výstavy a vystoupení pěveckého sboru
SENIOR a RADOST. Výstava trvá do 2. 10., otev-
řená je denně od 10.00 do 16.00 hodin.

14.00 KAM ZA ZÁBAVOU I POUČENÍM
Nabídka volnočasových aktivit pro seniory –
prezentace klubů pro seniory, Centra sociál-
ních služeb a dalších subjektů.

28. 9. /středa/ – Kostel sv. Anny
18.00 KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Základní umělecká škola a dětský pěvecký sbor
Iuventus, gaude! Vstupenky zdarma v pokladně
divadla od 15. 9. 

29. 9. /čtvrtek/ – Kino Junior 
15.00 KŘESLO PRO HOSTA
Beseda s ředitelem jablonecké nemocnice a po-
slancem Vítem Němečkem.

30. 9. /pátek/– Praha 
10.00 SETKÁNÍ SE SENÁTOREM PŘEMYS-
LEM SOBOTKOU V SENÁTU ČR
Počet míst omezen, na akci je nutné se přihlásit
v Centru sociálních služeb, tel. 483 356 214,
marketa.jenickova@centrumjablonec.cz. 

1. 10. /sobota/– Osada Jizerka
13.00–16.00 VÍLA IZERÍNA – PATRONKA
JIZERSKÝCH HOR
Vernisáž a zábavné odpoledne pro celou rodinu
v osadě Jizerka – Sklárna.
Autobus jede v 11.30 z nádraží Kořenov na par-
koviště Jizerka a v 16.30 zpět k nádraží Koře-
nov.

2. 10. /neděle/– Velký sál Eurocentra
14.00 BLANKA TŮMOVÁ, 
MILAN ČERNOHOUZ & BROĎANKA
Taneční odpoledne se speciálními hosty. 
Vstupné 50,– Kč v pokladně Eurocentra.

Pokud není uvedeno jinak, je vstup na všech-
ny programy zdarma.

Trasy autobusů 

27. 9. /úterý/
Slavnostní zahájení Týdne seniorů v Euro-
centru v 10.00 hodin.

Trasa č. 1 : 
9.00 DPS Novoveská
9.05 Domov důchodců Paseky (konečná linky

14 u nádraží)
9.10 Sídliště Šumava (zastávka MHD linky č. 4

a 14 směr centrum)
9.20 DPS Mšeno (zast. MHD Mšeno-kaplička

směr Janov)
9.25 DPS Palackého (zast. MHD U Jelena

směr Janov)
9.30 Rýnovice-samoobsluha (zastávka MHD

směr centrum)
9.40 Eurocentrum 

Trasa č. 2 :
9.10 Kokonín, IMP
9.15 Horní Kokonín (DPS Slunečná)
9.20 Vrkoslavice (Dělnický dům)
9.30 Žižkův Vrch (konečná MHD)
9.40 Eurocentrum 

Zpět: všechny autobusy v 11.00 od Eurocentra
– stejné trasy (kh)

Radnice chystá týden akcí pro seniory

Foto archiv Eurocentra
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■ Krátce
Tip z Rychnova
V rychnovském kostele svatého Vác-
lava vystoupí 9. září od 19.30 ho-
din Spirituál kvintet. Výstavní síň
městského úřadu zve od 17. září na
výstavu Moji žáci – 15 let Věry Čin-
čarové v ZUŠ Jablonec nad Nisou.
Vernisáž s hudebním doprovodem
žáků ZUŠ začíná v 17.00 hodin.

IPRM pokračuje obnovou 
vnitrobloku
Do konce září by měla být dokon-
čena revitalizace vnitrobloku byto-
vého komplexu v ulicích Řetízko-
vá, Na Kopci a Skřivánčí. Jedná se
o další projekt Integrovaného plá-
nu rozvoje města – zóna Žižkův
Vrch a okolá. Obnova bude stát 5,4
milionu korun, dotace z Evropské
unie je ve výši 85 procent. Investo-
rem akce je město. 

Louka pro psy ve Mšeně
Louka v horní části Mšenského par-
ku u ulice Palackého se stala ofi-
ciálním místem pro venčení psů.
Jejím zřízením chce město předejít
konfliktům na veřejném prostran-
ství v sídlištní zástavbě. Podle Kláry
Halamové z oddělení správy veřejné
zeleně bude využití plochy pro psy
časově omezené. „Uvažujeme totiž
o rekonstrukci parku,“ vysvětlila.

Výročí narození jabloneckých 
architektů
Městská galerie MY ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem
v Liberci a Spolkem přátel města
Jablonec nad Nisou připravuje na
září a říjen připomenutí 140. výročí
narození významných jabloneckých
architektů Josefa Zascheho a Ro-
berta Hemmricha. Kromě výstavy
bude v galerii uspořádána před-
náška známého historika archi-
tektury Zdeňka Lukeše. Pozornost
stavbám obou tvůrců bude věnová-
na také v rámci Dnů evropského
dědictví, jehož letošní ústřední té-
ma je „Památky, tvůrci panorama-
tu našich měst a městeček“. Josef
Zasche, autor dvou jabloneckých
kostelů, a Robert Hemmrich, autor
rozhleden v okolí našeho města,
patří mezi spolutvůrce panorama-
tu Jablonce nad Nisou. Záštitu nad
kulturním projektem převzal sta-
rosta Petr Beitl.

Krásné detaily domů 
na Jablonecku
Skvostné detaily jablonecké archi-
tektury představí v Domě česko-ně-
meckého porozumění v Rýnovicích
mnichovský kunsthistorik a koko-
nínský rodák Dieter Klein. Celodenní
akce se uskuteční v pátek 16. 9. od
10.00 hodin seminářem. O obnově
památek budou diskutovat s veřej-
ností památkáři, v 17.00 hodin
začne vernisáž a ve 20.00 hodin
pozve Klein zájemce na komento-
vanou procházku Jabloncem. Akce
podpořil Česko-německý fond bu-
doucnousti a Velvyslanectví SRN
v Praze. Dům česko-německého poro-
zumění nabízí od září také ještě vol-
ná místa v kurzech němčíny pro dě-
ti a konverzačním kurzu pro mírně
pokročilé. Jazyk vyučují rodilí mluv-
čí. Více info na tel. 732 551 425. 

Studovala jste ČVUT. Jak se stane, že stavební in-
ženýr vymýšlí kulturní programy, které každý mě-
síc přilákají zhruba 2500 návštěvníků?

Na Rampu jsem chodila od jejího vzniku v roce
1996 s přáteli jako host. Když se pak původní provo-
zovatelé rozhodli odejít, založili jsme v roce 2001 ob-
čanské sdružení Jabko (Jablonecká kulturní obec),
které mělo asi 100 členů a staralo se, aby klub neza-
nikl. Nechtěla jsem, aby se z místa, které jsem měla
ráda pro jeho bohatý program, stala obyčejná diskoté-
ka. Od dokončení rekonstrukce v roce 2006 se Rampě
věnuji naplno. 

Co to obnáší, klub žije hlavně večer a v noci, ko-
lik má zaměstnanců?

V klubu pracuji já a provozní, ta má na starosti
hlavně bary. Pak máme ještě pomoc na úklid. Zbytek
je na mně. Opravit kliku, umyvadlo nebo něco natřít,
vymalovat mě už vůbec nezaskočí. Ráno přicházím
kolem osmé hodiny, většinou jsem zvědavá, jaká bu-
de návštěvnost a jak se pořad vydaří, a tak vydržím do
konce. Domů se často vracím mezi 22. a 23. hodinou,
o víkendech i po půlnoci. Vybírám z pestré nabídky
domácích i zahraničních kapel, divadel a přednášejí-
cích. O akcích si vedu evidenci, sleduji výkony účin-
kujících, zájem diváků a podle toho jednám o jejich
dalších vystoupeních i honorářích. Starám se také
o propagaci, financování akcí z grantů, sháním spon-
zory na některé koncerty, vyřizuji složitou administ-
rativu s autorským svazem.

Jak se vašemu tempu přizpůsobila rodina, kde si
dobíjíte baterky?

Manžel a starší syn pracují v produkční agentuře
Sundisk. Některé pořady děláme společně. Mladší syn
se věnuje profesionálně snowboardingu. Na prkně
jezdím ráda i já, nejlepší to je ve volném terénu. Sjedu
svahy, na které bych si na lyžích netroufla. Líbí se mi
i pohyb na kole, kajaku, běžkách, dobře je v lese.
Mnohé aktivity se staly součástí rodinného života. 

Jezdíte také na dřevosochařská sympozia, třeba
v liberecké zoo je od vás vyřezané autíčko pro dě-
ti. Je to také způsob relaxace?

To rozhodně, hlavně je to ale dřina. Pracuji jen s pilou,
s dlátem to neumím. V současné době dělám hřiště

v Dolánkách u Turnova. Dostala jsem se k tomu ná-
hodou. Projížděla jsem Desnou a slyšela zvuk pil, za-
stavila a pozorovala sochaře při práci. Další rok jsem
si koupila pilu a na sympozium se drze přihlásila. Mé
výtvory se tam kupodivu hned prodaly. 

Na Rampě vystupují také zahraniční hosté,
třeba Danny Bryant and Redeyband nebo Joe Bo-
namassa, kdy začali jezdit?

Jsou tomu asi tři roky. Vytipujeme si kapely, které
připravují turné po Evropě a pozveme je. Mnohdy
mají jediný koncert v Česku, a když přijedou, jsou mi-
le překvapeni, kde se ocitly. Naposledy třeba kytarista
Walter Trout. Takoví muzikanti přitáhnou Pražáky,
Brňáky nebo posluchače z Polska. Ti jsou rádi, že ne-
musejí na koncert až třeba do Londýna. Je to zážitek,

ale příprava je leckdy dost náročná. Chystáme napří-
klad výtečnou zpěvačku Beth Hart. V Čechách ještě
nikdy nehrála. Kvůli koncertu byl náš spolupracovník
Luděk Hlásek několikrát v Berlíně a Norimberku,
přesvědčování Američanky mu trvalo dva roky.

Jak vypadá současná programová skladba, mění
se návštěvníci a jejich požadavky?

Měsíčně, s výjimkou léta, máme až 25 akcí. V pátek
a sobotu to jsou koncerty různých žánrů a stylů nebo
rockotéky. V ostatní dny divadlo, besedy, přednášky,
dílny. Oblíbené jsou třeba dokumentární večery,
Hovory na Rampě nebo vyprávění cestovatelů, vodá-
ků a horolezců… Často jsou to kamarádi, a když je
publikum přátelsky naladěné, rozhostí se tu velmi
příjemná atmosféra. Z toho pak mívám pěkný pocit.
Na Rampě ale nikdy neuslyšíte třeba hvězdy normali-
začního popu, například Michala Davida. Mladí jsou
trochu jiní v tom, že dávají ochotně víc za útratu
v hospodě než za koncert – i proto jim vycházíme
vstříc studentskými slevami. Návštěvnost se odvíjí také
od počasí nebo programu v televizi.

Nabízíte zázemí amatérským kumštýřům a začí-
najícím místním kapelám? 

Začínající skupiny podporujeme rádi, ale není to
úplně snadné. Pravidelně mají možnost představit se
v pořadu Rampa free, již pátým rokem organizujeme
soutěžní festival Stárplej, ve kterém si vždy zahraje
kolem 20 regionálních kapel. Lidé chodí na to, co zna-
jí, jen malé procento aktivně vyhledává novou muzi-
ku. Mladé nové skupiny proto většinou zařazuji jako
předkapelu, přestože jejich projev může být někde za-
jímavější než hlavní host. 

Děkuji za rozhovor. Ať se daří.

Milena Bauerová
Dramaturg Klubu Na Rampě

■ Tvář měsíce září

Rampa – místo pro setkávání generací 
Když se na diskotéce potká rodič se svými dětmi, může to někdy vzbudit rozpaky. Neplatí to ale
vždycky. Jablonecký Klub Na Rampě je místem, kde se běžně setkávají tři generace a nikdo
z toho nemá problém. Zásluhu na tom má dramaturgyně klubu Milena Bauerová.
Programová osa, kterou tam po léta rýsuje, protíná zájmy teenegerů, střední generace i seniorů.
Pomáhá mladým kapelám, aby je lidé poznali, do města dokáže dostat světové muzikanty.
Laťku nasadila vysoko a nedovolí, aby klesla.

■ Milena Bauerová /1959/ 
Absolvovala ČVUT / 2001 spoluzakládala o. s.
Jabko / 2006 dramaturg Klubu Na Rampě /
Je vdaná, má dva dospělé syny.

Zásada
Hodně toho jde, když je vůle. 

Foto archiv Klubu Na Rampě
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Při příležitosti druhého ročníku Mezi-
národního trienále Jablonec 2011 jsme pro
čtenáře Jabloneckého měsíčníku připravili
devítidílný seriál o historii jabloneckých vý-
stav. Pokud vás téma zaujalo a chcete o vý-
stavnictví v Jablonci zjistit více, pak právě
pro vás vydalo Muzeum skla a bižuterie kni-
hu Jablonecké výstavy 1959–1987. Koupit ji
můžete v hlavní budově muzea a v Galerii
Belveder.

6. Bižuterní výstavy let sedmdesátých

I třetí mezinárodní výstava bižuterie byla
stejně rozsáhlou akcí jako její předchůdkyně.
Její prestiž se držela stále velmi vysoko. Kvůli
výhradám odborné komise se ale začalo od to-
hoto ročníku pozvolna ustupovat od senzačních
scénických instalací. Jejich nevýhodou bylo, že
potlačovaly vystavované exponáty. V roce 1971
výstavu naposledy v roli scénáristy připravoval
Jindřich Santar. Architektonické ztvárnění za-

jišťovali Aleš Beneda a Vladimír Hora, výtvar-
nou realizaci Eva Švankmajerová a Věra Drn-
ková-Zářecká. 

Hlavním tématem instalace byla Rajská za-
hrada. V estrádním programu zářila tehdy mla-
dičká hvězda divadla Semafor Miluška Voborní-
ková. Program nesl název Půlnoční odpoledne
a scénář tentokrát vytvořil režisér Ján Roháč.
K propagaci výstavy významně přispěla nej-
úspěšnější modelka PZO Jablonex Eva Fiedle-
rová, která se krátce předtím úspěšně účastnila
mezinárodních soutěží Miss. 

Společnost Jablonex procházela takzvanou
normalizací. Ačkoli bylo dříve zvykem, že novi-
ny informovaly o přípravách jabloneckých bi-
žuterních výstav celé měsíce předem, v sedm-
desátých letech začalo být obvyklé upozorňovat
na ně až těsně před začátkem. Ani o průběhu
a podrobnostech z výstavy se neobjevovalo
v tisku tolik zpráv jako při předchozích roční-
cích. Společenský život ovládly politické orga-
nizace jako Svaz žen nebo Socialistický svaz
mládeže a každá akce musela mít svůj politic-
ko-výchovný význam. 

V roce 1974 se to ještě mnohem více než
v předchozím ročníku projevilo na IV. meziná-
rodní výstavě bižuterie. Pořadatelé opustili cestu
efektních instalací a ještě více než v předcho-
zím roce kladli důraz na prezentaci samotných
exponátů, především na vztah bižuterie a mó-
dy. Významnou součástí výstav se staly módní
přehlídky, kolekci modelů předvedla například
SEBA Tanvald. Hlavním tématem instalace by-
ly tentokrát Proměny – a to jak ve smyslu pro-
měn módy v závislosti na ročních obdobích, tak
i na společenských příležitostech. Každý ze čtyř
oddílů výstavy, jehož ústředním bodem byl
audiovizuální program, ukázal, jak vkusný oděv

a bižuterie dokážou člověka proměnit. Autory
ideové koncepce výstavy byli tentokrát již pou-
ze oba osvědčení architekti Aleš Beneda a Vla-
dimír Hora.

Jubilejní V. Mezinárodní výstava bižuterie
Jablonec ’77 ještě více omezila výtvarnické po-
jetí. Přiblížila se faktickému členění bižuter-
ních výrobků užívanému v oboru exportu a ta-
ké směřovala k větší konfrontaci vystavených
exponátů. Poprvé nebyla rozdělena na česko-
slovenskou a zahraniční část. V zájmu možnos-
ti přímého srovnání byly tuzemské i zahraniční
výrobky vystaveny v jednotlivých sekcích vedle
sebe. Mimo výsledků práce však výstava pre-
zentovala i průmysl jablonecké bižuterie jako
přehled hospodářských výsledků, úkolů, pro-
gramu sociální vybavenosti, péče o mládež ne-
bo zaměstnanosti žen. Hlavním motivem archi-
tektonického a výtvarného pojetí všech částí
byla skleněná perlička.

Jana Nová,
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Historie výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou

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

5. září 1911, číslo 203, strana 5
Zoufalý čin majitele hotelu Radnice v Hor-

ních Lučanech. Při zničujícím požáru svého
hotelu se pětadvacetiletý majitel Karl Georg
Keller vrhl do plamenů a uhořel.

6. září 1911, číslo 204, strana 4
Nespokojený pasažér lokální železniční tratě

Liberec–Jablonec n. N.–Tanvald píše: Minulou
neděli jsem jel večerním vlakem z Tanvaldu do
Jablonce. Nával byl tak velký, že muselo být
vypraveno 17 vagonů. Délka peronů v malých
stanicích je však určena maximálně pro 12 va-
gonů, takže vystupujícím nezbylo, než obtížně
zdolávat železniční náspy. Neměl by se snad do
jízdního řádu zařadit další večerní vlak? Ne-
mluvím o čistotě vagonů – a ve dvou vagonech
nesvítilo světlo.

13. září 1911, číslo 209, strana 4
Balon, který minulou neděli přeletěl Jablonec

a Kokonín, přistál na poli v obci Smrčí na
Turnovsku. Startoval v Berlíně a z gondoly po
hladkém přistání vystoupili čtyři muži. Mezi
vzduchoplavci a místními lidmi se pak strhla
prudká hádka kvůli úhradě 65 korun za údajně
způsobenou škodu.

15. září 1911, číslo 211, strana 3
Dlouhotrvající sucho sužuje Jablonecko. Do-

dávka vody z městského vodovodu se omezí na
šest hodin denně. Až do odvolání poteče voda
vždy jen od 6.00 hodin ráno do 12.00 hodin.

Ve městě je okolo 1700 studní. Obyvatelstvo se
vyzývá k jejich opravám, vyčištění a uvedení do
provozu. Studnaři prý ještě nikdy neměli tak
dobrou sezónu.

17. září 1911, číslo 213, strana 4
Plánuje se otevření kurzu češtiny pro úřední-

ky. Začne v polovině října a bude trvat do květ-
na 1912. Konat se bude v obchodní akademii,
učit bude pravděpodobně pan profesor Gustav
Fleischmann.

24. září 1911, číslo 219, strana 25
Byl zaznamenán pokus o zavlečení jablonec-

kého průmyslu do Japonska. Do jedné místní

firmy přišel zdánlivě nevinný dopis japonského
učitele vysoké školy obchodní. Pisatel žádal pro
účely výuky o kolekce vzorků. Firma zdvořile
odmítla jeho přání vyhovět.

28. září 1911, číslo 222, strana 5
Brusička Marie Langová z Rychnova našla na

své zahradě dva kusy dříví opatřeny zátkami,
uvnitř byl střelný prach. Stejného dne přiložil
pan Adolf Hübel do kamen podobný kus dřeva,
který našel na svém dvoře. Došlo k explozi, kte-
rá rozmetala kamna. Z nastražení dříví je po-
dezřelý kamnář Ernst Lang, který je ve sporu se
svou ženou a již několikrát ji ohrozil.

30. září 1911, číslo 224, strana 5
Václavské posvícení v Rychnově se vydařilo.

Sešlo se mnoho obyvatel místních i ze sousedních
obcí, aby si nakoupili věci na zimu i pro denní
spotřebu. O zábavu se postaraly houpačky, po-
níci, veslovací kolotoč, v hostincích bavili hosty
zpěváci a komici. Nepříjemná byla hojná účast
žebráků a invalidů s flašinety, kteří obtěžovali
návštěvníky na každém kroku. 

30. září 1911, číslo 224, strana 6
Anglické rejdařství White Line Star spustilo

na moře svůj druhý obří parník Titanic. Je 270
metrů dlouhý a 28,5 metrů široký. Může nést až
5000 pasažérů a 800 lidí posádky. Obsahuje mj.
zahradní restauraci s exotickými rostlinami,
dětské hrací koutky, jízdárnu, plovárnu, butiky
s luxusním zbožím, bruslařskou dráhu, tělo-
cvičnu, bazén s rybami pro sportovní rybáře,
taneční sál a zahradu.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Jedna z nejelegantnějších českých rozhleden byla 
zpřístupněna 17. 9. 1911 na vrcholu hory Tábor 

u Lomnice nad Popelkou. Štíhlé, 35 m vysoké 
cihlové věži, se někdy říkalo Tichánkova. 

Foto archiv Graphis

Jablonec ’71, instalace československé expozice na té-
ma Rajská zahrada. Foto archiv muzea skla a bižuterie

Jablonec ’74, audiovizuální program Proměny
Foto archiv muzea skla a bižuterie



Jonsdorf – Gondelfahrt – Nonnefelsen – vý-
letní restaurace s vyhlídkou – Zigeunerstu-
ben – Jonsdorf. Celkem cca 4 km, zajištěná
cesta 1–2 hodiny (dle počtu a zdatnosti účast-
níků). 

Za česko-německou hranicí navazuje na naši
CHKO Lužické hory Přírodní park Žitavské ho-
ry. V srdci rozmanité přírody se nacházejí i dvě
lázeňská městečka – Kurort Jonsdorf a Oybin.
Přijměte pozvání do prvního z nich. 

Pohledná obec s necelými 1700 obyvateli nás
přivítá čistým prostředím a upravenými domy
i zahrádkami. Čeká nás zde i řada turistických
zajímavostí, jako například „motýlí dům“ s tro-
pickými motýly a rostlinami, park s ptačími
voliérami, lesní divadlo, a od roku 1994 i „za-

jištěná cesta“ – ocelovými lany a dalšími po-
můckami zabezpečená trasa labyrintem skal
Nonnefelsen (Jeptišky). A právě ta je tentokrát
naším cílem.

Začíná jen 400 metrů jihozápadně od jezírka
s půjčovnou lodiček a restaurací Gondelteich.
Nezaparkujeme-li na placeném parkovišti poblíž,
dojdeme sem z centra za necelou půlhodinku.
Nástup na stinném lesním místě je označen in-
formační tabulí, z níž se dovíme, že průstup je
zakázán za deště a za mokra (pod hrozbou po-
kuty), a že cesta je uzavřená v zimním období.

Hned na nástupu nás čeká strmý žebřík
a přechod do žlábku s kramlemi a dříky. Po pře-
konání prvních srázů se před námi objeví sedmi-
metrová visutá lávka. Výše pak stoupáme
snadnějším žlabem, který nás přivede k třiceti-
metrovému vzdušnému traverzu. 

Klíčovým místem celé cesty je však převislý
výšvih v horní části cesty. Ten vyžaduje sílu
i trochu obratnosti při přepínání zajišťovacích
smyček a karabin. Pak již brzy dolezeme na
hřeben, kde najdeme vrcholovou schránku
s knížkou, v níž můžeme zvěčnit náš hrdinský
výkon. Na závěr nás ještě čeká sestup svislou
stěnkou, načež již brzy najdeme pevnou půdu
pod nohama. A co víc, jen pár desítek metrů
nás dělí od nádvoří horské restaurace „Nonnen-
felsen“. Nachází se tu i snadno dostupná vy-
hlídková plošina, z níž se rozhlíželi i dva saští
králové – Friedrich August (1850) a Albert (1888).
Jejich návštěvu připomínají pamětní desky.

Pro přechod zajištěné cesty s mnoha vzduš-
nými pasážemi je třeba se vybavit sedacím úvaz-
kem se smyčkami a karabinami a vhodnou obuví.
Její obtížnost je střední a v doprovodu dospělé
osoby ji mohou absolvovat i zdatné děti.

Sestup do Jonsdorfu je již snadný. Jeden z nej-
hezčích vede skrze průrvu zvanou Zigeuner-
stuben (Cikánské světnice).

K cestě vlakem lze využít např. jízdenku Libnet+
za 320 Kč, na kterou může cestovat v kterýkoliv
den až 5 osob bez rozdílu věku. Jízdenka platí
i pro parní vláček do Jonsdorfu či Oybina. Od
žitavského nádraží se dá do Jonsdorfu dojet
i levnějším autobusem.

Otokar Simm

Výlet se vzduchem pod botami
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II. díl – Pomocníci a škůdci
Zvykli jsme si rozdělovat živočichy a rost-

liny na užitečné a neužitečné. Řídíme se
přitom podle toho, jaký prospěch z jejich
přítomnosti bezprostředně máme podle žeb-
říčku našich hodnot. V životě přírody to tak
nefunguje. Každý živý organismus má na
Zemi své nezastupitelné místo a význam.

Příroda sama dovede účinně regulovat pře-
množení živočišných druhů, kterým my říkáme
škůdci. Aby toho mohla dosáhnout i v naší za-
hradě, musí mít možnost ubytovat a nakrmit ta-
ké zvířata, která škůdce požírají – ptáky, ježky,
ještěrky, některý hmyz (zlatoočky, slunéčka,
střevlíky, lumčíky, pestřenky, ploštice, pavou-
ky, dravé roztoče), žáby nebo rejsky. Pomůžeme
jí tím, že při vysazování nové vegetace nebude-
me na potřeby ostatních živých tvorů zapomí-
nat. Vždy platí, že naše původní druhy rostlin
hostí víc živočichů než rostliny nepůvodní. 

Pro ptáky jsou ideální plodící keře a byliny na
semena – např. střemcha, líska, muchovník,
hlošina, aronie, slunečnice a bodláky. Vhodnou
potravou pro hmyz pak např. dobromysl, brut-
nák, levandule, čechřice, šalvěj, třapatka, sva-
zenka, zběhovec, kopřiva, dřín a lípa.

Kromě potravy můžeme užitečným tvorům
zajistit i vhodné úkryty. Nejlépe v nějakém
vzdáleném koutě, který bude ponechán zarost-
lý divokou vegetací se spadanými větvemi a bez
jakékoliv údržby. Pokud to není možné, můžeme
cíleně vytvořit pár úkrytů na klidném místě.

Takovými místy mohou být např. velká kupa
větví a listí, hromada kamení, starý kmen stro-
mu, umělé domečky pro hmyz, vyšší tráva ales-
poň na kousku zahrady, husté keře nejlépe s tr-
ny (ochrana ptáků před predátory, prostor pro
hnízdění), ježkovník, hadník, budky a krmítka
pro ptáky a netopýry, napajedlo, malé jezírko,
mokřad, bedna na žížaly, mulč… 

Sázením vhodných rostlin, vytvářením no-
vých biotopů a budováním skrýší docílíme na
naší zahradě druhovou pestrost – odborně bio-
diverzitu, čímž pomůžeme naše plodiny ochrá-
nit před útoky hmyzu, hlodavců a býložravců.
Těmi bývá nejčastěji sužována monokultura
(plocha osázená jedním druhem rostliny), pro-
tože proti nim nemá žádnou přirozenou obra-
nu. Pro škůdce je monokultura zemí zaslíbe-
nou – nekonečné množství potravy a predátoři
(dravci) v nedohlednu. Pokud se nějaký živočiš-
ný druh přemnoží v přírodě, vzápětí se objeví
a rozmnoží také dravec, který tento druh vrátí

do rozumných mezí. To se na poli, v monokul-
turním lese nebo na jednotvárně osázené za-
hradě bohužel nestane. Tam žádný dravec ne-
má podmínky k přežití ani k rozmnožování. 

Protože se populace dravců obnovuje mno-
hem pomaleji než populace škůdců, nasadí lidé
chemii. Nakonec se požitím otráveného škůdce
otráví i predátor. Problém s přemnožováním or-
ganizmů bychom tedy raději měli řešit podpo-
rou druhové pestrosti. 

Vegetace v dobře fungující permozahradě
musí být nejen rozmanitá, ale i bujná a vitální,
protože škůdci nejčastěji parazitují na oslabe-
ných organismech s poruchou růstu. Odolná je
pouze ta rostlina, která patří do daných klima-
tických a půdních podmínek, má dostatek mís-
ta, světla, vody a živin. A právě o zdraví rostlin
si povíme příště. Více informací naleznete na
ekozahrady.com a permakultura.cz. 

Milan Bajer,
Ekocentrum JKIC, o. p. s.

Živá zahrada – krásná i bez velké údržby

■ Tip na výlet

z přírody

Babočka bodláková Foto Bohumil Štafl

Po překonání převisu budeme 
mít nejtěžší místo za sebou. 

Foto Otokar Simm

Ježek západní Foto Jaroslav Mysliveček

Foto Otokar Simm
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www.jabloneckarodina.cz

Příští téma: Malujeme v lese. K malování si můžete zazpívat českou písničku „Já do lesa nepojedu“.

Milé děti, 
děkuji za prázdninové obrázky. Díky vám jsem viděl spoustu za-
jímavých míst! A uhádly byste, jaké místo jsem si oblíbil já? Není
to tak těžké. My skřítkové jsme rádi v lese. Máme tam různé skrý-
še. Ale kde přesně jsou, prozradit nemůžu. Až se příště do nějaké-
ho lesa vypravíte, pozorně se dívejte kolem – objevíte staré stromy,
voňavé houby, měkký mech a možná i nějaká zvířátka... A také
tam bývá příjemné ticho. V tichu se krásně maluje. Zkuste to
a vaše obrázky z lesa mi pošlete!

Těší se skřítek Pastelka.

Oceněné práce na téma „Kde jsme byli na prázdninách“
Anežka Vavřačová, 8 let, příměstský tábor „Prázdninoví umělci“
Markéta Dytrychová, 6 let, příměstský tábor „Prázdninoví umělci“
Vendula Maršálková, 8 let, příměstský tábor „Prázdninoví umělci“
Viki Šípková, 5 let

Odměnu dětem předá místostarosta Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Malujeme v lese“ očekáváme do pon-
dělí 12. září na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na adrese
redakce: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové ná-
městí 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!

Anežka Vavřačová

Markéta Dytrychová Vendula Maršálková Viki Šípková
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NABÍZÍME EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ:

• ÚâETNICTVÍ
• DA≈OVÉ EVIDENCE
• MZDOVÉ EVIDENCE

• P¤IZNÁNÍ (tvrzení) K DANÍM
• zastupování na úfiadech

• moÏnost vyzvedávání dokladÛ
ve Va‰í firmû

Na‰e sdruÏení je poji‰tûné:
„poji‰tûní profesní odpovûdnosti“

Bc. Sedláková Gabriela 603 233 148
Studená Monika 604 868 451

www.ucetnictvi-komplet.cz

Rehabilitace Jablonex
zůstává v Riegrově ulici
–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rozšířené pracoviště 
rehabilitačního centra nabízí nadále 

komplexní rehabilitační péči.
tel.: 483 311 879, mob.: 603 396 250

Po–Pá 7.30–19.30 hod.
Krátké objednací lhůty!

Nové terapie: laser, přístrojová 
lymfodrenáž, parafínové a rašelinové

zábaly, baňkování
www.rehabilitace-jbc.cz

NOVù OTEV¤ENO 

Na kruháãi ve M‰enû 
obchod s nûmeckou 
kvalitní uzeninou

Tû‰ím se na Va‰i náv‰tûvu

NOVù OTEV¤ENO 

Na kruháãi ve M‰enû 
obchod s nûmeckou 
kvalitní uzeninou

Tû‰ím se na Va‰i náv‰tûvu

PRODÁVÁME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy
• obkladové panely 

• dfievûné li‰ty, prahy 
• nábytek z masivu

• postele, skfiínû, komody, 
Ïidle, stoly

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

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

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N., tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288
www.educa-jbc.cz ★ info @educa-jbc.cz

★ JAZYKY – Angliãtina, ‰panûl‰tina, francouz‰tina, 
nûmãina, ru‰tina, ãín‰tina, ãe‰tina pro cizince, 
konverzace, pfiíprava na zkou‰ky 1+1, firemní v˘uka, pfieklady

★ PC KURZY REKVALIFIKAâNÍ – Základy obsluhy osobního poãítaãe: 
13. 10.–30. 11., Po, st: 17.30–19.30 a dal‰í 

★ ÚâETNICTVÍ
DaÀová evidence (rekvalifikaãní): od fiíjna v So: 8–12.15 nebo po–pá: 8–13.30
Úãetnictví (rekvalifikaãní): 1. 10.–25. 2., So: 8–13 nebo po–pá: 8–13

HLEDÁTE LEP·Í PRÁCI?
ZVY·TE SI KVALIFIKACI!
ZÁPIS DO KURZÒ 
2011/12 UÎ PROBÍHÁ 

20 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii, seriózní jednání

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

kvalitní LEVNÉ vnitfiní, vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.
Stavební pouzdra pro posuvné dvefie vãetnû jejich 

profesionální montáÏe. Nyní: SLEVA na kování montáÏ 
i na dvefie. Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!

MontáÏ a demontáÏ. Okna dfievo i plast.
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

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 – STùHUJEME SE!!!
Od záfií se na Vás tû‰íme v nov˘ch prostorách, najdete
nás na nám. Dr. Farského 4, vedle Domu nábytku ·varc.

Pro velk˘ zájem opakujeme akci na KLASICKOU
MASÁÎ LÁVOV¯MI KAMENY – 40 min. jen za 250 Kã.

V nabídce stále masáÏe, zábaly, kosmetika, 
manikúra, pedikúra, v˘Ïivová poradna a mnoho

dal‰ího, více na www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800.

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

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

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. ã. 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!

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

nebytové prostory, rodinné a bytové domy, chaty,
chalupy, pozemky na tel.: 724 953 484,

www.kopacikova.cz

âESKÁ GEODETICKÁ s.r.o.
geometrické plány, vytyãení pozemkÛ, v˘‰kopis,

polohopis, ·védská 27, Jablonec n. N.
tel.: 604 608 467, ceskageodeticka@atlas.cz

PRODEJ A POKLÁDKA
podlahov˘ch krytin, malífiské a natûraãské práce a ãistûní
kobercÛ a sedacích souprav, kalkulace a poradenství ZDARMA

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

PODZIMNÍ TANâENÍ
– NOVÉ KURZY pro zaãáteãnice – bfii‰ní tance

– TANâENÍ BERU·EK: pohybová pfiípravka v orientálním stylu
pro MALÉ SLEâNY – American tribal styl a Tribal fusion,
pro zaãáteãnice i pokroãilé taneãnice – ZUMBA Fitness,
info a pfiihlá‰ky: recepce Studio FIT tel.: 773 485 800,

www.studiofit.cz, www.brisnitancekareemah.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.

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
profesionální sluÏby, osobní pfiístup, kvalitní

znaãkové díly za super ceny, rÛzné akce, 
spolupráce s poji‰Èovnami, DIAGNOSTIKA fiídící 

jednotky jen za 290 Kã, pfii ãekání na opravu ãi pfiezutí
pneu káva ãi jin˘ nápoj dle v˘bûru ZDARMA

tel.: 483 313 977, 604 242 111
www.autoservismokosin.cz

Letní 22, Jablonec n. N. – Kokonín
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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

RÁZOVÁ VLNA
A LASER

Rychlá a efektivní pomoc od bolesti, 
bez potfieby lékÛ a vedlej‰ích úãinkÛ

Vhodné na:
> zánûty ramene    > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

BliÏ‰í informace na Rehabilitaci 
na Poliklinice I v Jablonci n. N., 

tel. 483 341 275
www.medsix.cz

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

CVIâENÍ PRO KAÎDÉHOCVIâENÍ PRO KAÎDÉHO
Mûstská sportovní 

hala Corny 
Út – junior aerobik od 16 h. – Petra

Út –powerjoga od 18 h. – Lenka

Út –pilates od 19 h. – Lenka

St –step aerobik od 19 h. – Iva

Pá –pilates od 18 h. – Lenka

Tûlocviãna Z· ·umava 
Po –bodybuilding od 18 h. – Dá‰a
Po –calanetika od 20 h. – Lenka
Út – zumba od 19 h. – Dan !!!!!
St –body form od 18 h. – Dá‰a
St –pilates od 19 h. – Lenka
ât –Pclass od 18 h. – Dá‰a

1 lekce / 40,– Kã * Od 6. záfií !!! * Kontakt: 603 812 214 

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n. N.
(naproti Intersparu)

Tel.: 483 368 893
mobil: 606 608 997, 602 466 148

www.autofics.cz KOLEKCE LETNÍCH MODELŮ

HORÁK ELEKTRO • BudovatelÛ 6 • Jablonec n. N. • tel.: 483 312 550

Zpátky do ‰koly s EURONICS
– vybavte se!


