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Říjen – čas k zamyšlení
Milí Jablonečané,

každý pátý občan našeho města již dosáhl se-
niorského věku. V pětačtyřicetitisícovém Jablon-
ci žije okolo 10.500 lidí nad 60 let a podle demo-
grafických studií jich v příštích letech bude ještě
přibývat. Senioři tak netvoří žádnou menšinu,
jsou výraznou sociální skupinou. Já osobně v je-
jich samotném množství velký problém nevi-
dím. Horší je to, jak se k nim chováme a jaký
k nim máme vztah. Česká společnost setrvač-
ností tuší, že je nutné se o seniory starat, ale sou-
časně neví, co vlastně potřebují a jak se oni
sami cítí v uspěchaném světě peněz a propago-
vaného násilí. Zdá se mi, že jim víc než cokoli ji-
ného schází obyčejné lidské pochopení a uznání.
Senioři nejsou lidé bez potřeb, kteří už mají
všechno za sebou, jsou to moji spoluobčané,
chcete-li sousedé.

Nabízí se otázka, jak dosáhnout změn přístupu
k seniorům v nehmatatelné psychologické ob-
lasti. Domnívám se, že by měl každý začít sám
u sebe, a to hned. Nepůjde jen o to nakoupit
a uklidit babičce nebo dědečkovi a za odměnu
jim nechat děti na hlídání, ale vypravit se s nimi
do divadla, zahrát si šachy nebo jít na společnou
procházku. Jinak řečeno, chce to změnit zabě-
hané stereotypy a začít myslet jinak a tím i na ji-
né. Senioři by měli získat jistotu, že se tu s nimi
počítá a že tu nejsou jen pro čerpání důchodo-
vých dávek.

Z pozice města bychom šli rádi příkladem.
Ve prospěch změny myšlení a náhledu na senio-
ry jsme soustředili aktivitu směrem k seniorům
do Rady starších. Nabídli jsme prostory pro set-
kávání, nastartovali jsme vzdělávací systém, pod-
pořili volnočasové aktivity. Nyní chceme i lépe
komunikovat a otevřeněji nabízet pomocnou ru-
ku. Stávající povinnosti směrem k seniorům nám
zůstanou. Spíše se budeme snažit, prostřednictvím
rozpočtu města, je zkvalitnit a snad i rozšířit.

V dnešním čísle Jabloneckého měsíčníku na-
jdete poprvé na straně 13 stránku s názvem
Senior plus, kterou chceme v průběhu příštího
roku přeměnit na pravidelný informační zdroj
k usnadnění orientace v seniorské problematice.
Její obsah bude tvořit Rada starších v Jablonci
nad Nisou. Pevně věřím, že půjde o živou a čti-
vou stránku, a to nejen pro seniory. 

Jablonecký měsíčník je městský společenský
časopis sledující vše, co naše město dělá a jeho
lidé prožívají. K tomu patří i současný život gene-
race dříve narozených, chcete-li seniorů či dů-
chodců, nebo-li všech, co se narodili před rokem
1951. Seniorská tematika začíná hýbat celým
světem. Dokazuje to i skutečnost, že příští rok
vyhlásila OSN jako Rok seniorů. Pro nás je to
dobrá příležitost se pozastavit a popřemýšlet
o tom, jak žijeme dnes a jaké si připravujeme
stáří.

Mgr. Petr Tulpa
místostarosta města
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Přípravy na zásah už začaly. Během září
se snížila hladina vody asi o dva metry. Nyní
se pustí vodohospodáři do detailního prů-
zkumu dna prostřední nádrže. „Odebereme
vzorky a zjistíme chemické složení sedimen-
tu. Pak budeme vědět, kolik bahna musíme
odtěžit a také kolik nás celá operace bude
stát,“ popisuje Jaroušek.

Povodí chtělo přehradu vyčistit již před šesti
lety pomocí běžného bagru, ale málem při tom
stroj utopilo. Teď zajistí očistu sací technika
umístěná na pracovním plavidle, takzvaném
soulodí. Na jeřáb se zavěsí buďto hydraulický
drapák nebo hydraulické čerpadlo. Zařízení se
právě teď zkouší na vodní nádrži ve Fojtce na
Liberecku, jež prošla při loňské povodni těžkou
prověrkou. 

Kde se bude bahno odsávat?
Vyčistit je třeba druhou a třetí nádrž. Ty ovliv-

ňují kvalitu vody v hlavní rekreační nádrži.
Odtěžit se má kolem 8000 metrů krychlových
usazenin. „Trubkami je odvedeme do speciálních
velkoobjemových vaků a v těch je necháme
u třetí nádrže vyschnout. Potom můžeme suro-
vinu nabídnout k dalšímu využití, hodí se třeba
do násypů pří výstavbě silnic,“ vysvětluje ředitel.

S odstraňováním sedimentu pomocí sací tech-
niky mají zkušenosti například na ostravských
odkalištích. Moderních strojů, které se dokáží
pohybovat po vodě, je v zemi jen pár. Postup
nezatěžuje ryby a živočichy. Vodohospodáři
předpokládají, že vyčištění přehrady přijde na
pět milionů korun. Financovat ho budou
z vlastních zdrojů. 

Jestli se voda v přehradě před výstavbou što-
ly znovu doplní, není dosud jasné. V prosinci
letošního roku vzejde z výběrového řízení fir-
ma, která bude stavět protipovodňovou štolu.
„Záleží na ní, jakou zvolí technologii a kdy bu-
de požadovat snížení hladiny na kótu 507 met-
rů nad mořem,“ říká Jaroušek.

Dění na přehradě sleduje bedlivě také město.
„Jsou to veřejněprospěšné akce, projednalo
a schválilo je dřívější zastupitestvo,“ pozname-
nal starosta Petr Beitl a ukazuje na svém stole
fotografie sací techniky, která se na přehradu
chystá. 

Nejdražší protipovodňové opatření
Výstavba protipovodňové štoly přijde na půl

miliardy a bude ji platit ministerstvo zeměděl-
ství z programu na podporu prevence před
povodněmi. Finančně půjde o nejnáročnější
protipovodňové opatření v regionu, které vodo-

hospodáři kdy prováděli. Dílo musí být hotové
v červnu 2013, což znamená, že menší množ-
ství vody, jež představuje zvýšené riziko výskytu
sinic, hrozí přehradě jen v příštím roce. „Stejně
jako letos vytvoříme podmínky pro případnou
aplikaci chemikálie PAX,“ dodal starosta. 

Nová štola by při mimořádné povodni zabrá-
nila neštěstí na Lužické a Bílé Nise a ochránila
by majetek za miliardu korun, spásou by byla
i pro Vratislavice. Kvůli nedostatečné kapacitě
Mšenského potoka totiž nemohou vodohospo-
dáři dnes plně využívat zadržovací schopnost
stoleté přehrady.

Mimořádný úspěch Jablonce
Mezi lidmi se objevil i názor, že výstavba što-

ly není nutná a že by se mohly peníze využít na
něco jiného. To ale Jaroušek odmítá. „Finance
uvolnila unie na konkrétní opatření. Pokud je
neprostavíme na štolu, dostane je někdo jiný,“
zdůrazňuje. Podporu z protipovodňového pro-
gramu chtěl získat i Liberec, ale nepodařilo se
mu to. „Že se to Jablonci povedlo, je něco mi-
mořádného a je to moc dobře,“ dodává ředitel
Jaroušek. Lužická Nisa ve směru od Pasek
a Bílá Nisa od Loučné totiž nedokáží pojmout
ani jednoletou vodu.

Petra Laurin

Přehrada se chystá na ozdravnou kúru
Vodohospodáři chystají pro mšenskou přehradu ozdravnou kúru. Speciální sací bagr odsaje z jejího
podloží tisíce tun bahna s vysokým obsahem fosforu, který je živnou půdou pro vznik sinic. 
Oblíbená vodní nádrž, tvořící jednu z dominant města, projde očistou už v příštím roce. 
„Kvůli výstavbě protipovodňové štoly se sníží hladina zhruba o tři metry, a to je ten nejlepší okamžik
zbavit přehradu starých zátěží,“ vysvětluje ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe Jaroslav Jaroušek.

Testování techniky ve Fojtce na Liberecku
Foto Povolí LabeSací technika Foto Povolí LabeTrubky pro přečerpání sedimentu Foto Povolí Labe

■ Fakta o štole
Železobetonová štola, 1300 metrů dlouhá,
bude široká 3,1 metru a vysoká 2,75 metru.
Začínat bude u loděnice a vyústí do Lu-
žické Nisy pod zkušebním ústavem poblíž
soutoku Bílé a Lužické Nisy. Její průtok
bude 30 metrů krychlových za sekundu. 

Na Lužické Nise by zachytila až stoletou
vodu, Bílou Nisu by ochránila před pade-
sátiletou povodní. Vlastní přehrada se tím
stane absolutně bezpečná, protože ohrozit
by ji mohla jen desetitisíciletá záplava.

Velkolepý projekt zahrnuje také rozšíření
původní štoly. Na Lužické a Bílé Nise se vy-
mění stavidla a u loděnice, 200 metrů od
hráze, vyroste objekt, kterým poteče voda
z nádrže do nové štoly.

Voda před a po vyčištění Foto Povolí LabeVaky na sediment Foto Povolí Labe
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Údržba radničních hodin
Hodiny na radniční věži prošly v minu-

lých dnech servisní údržbou městského ho-
dináře Miloše Zikmunda, který je vyčistil
a překontroloval. 

Poslední velkou opravu prodělal šestatřicet
let starý hodinový stroj v prosinci roku 2009.
Tehdy potřeboval vyměnit opotřebené šnekové
soukolí nátahu hodin. 

Uzávěrka Projektu 
Jablonec nad Nisou 2012

Kulturní a sportovní subjekty, které se chtějí
ucházet o podporu z Projektu Jablonec nad
Nisou 2012, musejí podat svou žádost do čtvrt-
ka 27. října. Podporovány budou akce oživující
historický střed města, městská sportoviště
a okolí přehrady a akce pro mládež do 18 let.

Žádosti na vyplněných formulářích je možno
doručit osobně do Eurocentra nebo poslat na
e-mail: i.bendova@eurocentrumjablonec.cz. Další
informace Iva Bendová, telefon 483 712 505
nebo 777 747 187. 

Jablonecké školy dostaly 
rychlý internet

Jablonecké školy a mateřinky budou mít
rychlý a levný internet. Výkonné připojení
začne všem fungovat během října. Smlouva,
kterou město uzavřelo se společností GREPA
Networks, s. r. o., jim do budoucna zajistí ješ-
tě další výhody, například hlasové služby.
Jabloneckému měsíčníku to řekl místosta-
rosta Miloš Vele.

„Pět let bude GREPA poskytovat internetové
služby městem zřizovaným školským zaříze-
ním a městské knihovně zdarma, respektive za
symbolickou jednu korunu,“ upřesnil místosta-
rosta. Město zaplatilo 156.000 korun za technic-
kou instalaci zařízení.

Podle Veleho město usiluje o to, vytvořit v bu-
doucnu takzvanou metropolitní síť, která by
měla být doplněna také o veřejně přístupný in-
ternet v budově radnice, v ulici Komenského
i v městské knihovně. 

(fr)

Nemocnice začne vybírat 
za delší parkování

Jablonecká nemocnice začne vybírat za
delší stání na parkovišti před hlavním vcho-
dem. Plocha bude vyhrazená pro návštěvní-
ky a pacienty. První půlhodina parkování
zůstane zadarmo, za každou další hodinu
zaplatí řidiči deset korun. 

Nové opatření, jež vstoupí v platnost 1. října,
chce vyřešit problém, že parkoviště je trvale
obsazené vozy, které ho využívají pro dlouho-
dobé stání. Informovala mluvčí nemocnice
Petra Hybnerová. 

„Řidič si u parkovacího automatu vyzvedne
lístek pro parkování zdarma na půl hodiny,

eventuálně si připlatí za parkování na dobu del-
ší,“ vysvětlila. Parkování je zpoplatněno od 6.00
do 20.00 hodin. Pacienti, kteří jsou hospitalizo-
váni a budou potřebovat parkovat více dnů,
mohou nechat auto na některém z neplacených
parkovišť pro veřejnost nebo si zaplatit celo-
denní parkování na hlavním velkém parkovišti.
Poplatek za 24 hodin činí 50 korun.

Zadarmo jsou pro veřejnost místa na par-
kovišti za starým vjezdem do areálu vedle
mateřské školky, nebo lze využít často volné
parkoviště s přistávací plochou pro leteckou zá-
chrannou službu. „Parkoviště s vjezdem ze
Hřbitovní ulice není určené pro veřejnost,“
upozornila Hybnerová s tím, že zaměstnanci
mají v areálu nemocnice vyhrazena označená
místa. Za nerespektování nových pravidel hro-
zí motoristům pokuta od městské policie.

„Od zpoplatnění si slibujeme, že zamezí
dlouhodobému stání aut,“ zdůvodnila mluvčí.

(red)

Foto archiv JM

Foto Petra Hybnerová

Město bojuje s nepořádkem u kontejnerů
Na celé čtvrtině z téměř 250 stanovišť sepa-

rovaného odpadu panuje nepořádek. Nový
zlozvyk se rozmohl hlavně na sídlištích ve
Mšeně, na Šumavě a Žižkově Vrchu. „Pra-
vidlo, že se odkládání odpadu a zakládání
černých skládek děje jen na odlehlých mís-
tech, už dávno neplatí. Co ale přetrvává, je
skutečnost, že se lidé odpadů zbavují na ne-
dovolených místech hlavně v noci,“ říká
Nikola Štěpánová z oddělení správy veřejné
zeleně. 

Místem, kde město trvale bojuje s nepořád-
kem, je stání v ulicích Saskova, Pod Vodárnou
nebo Pod Hájem. Poslední z nich dokonce začal
monitorovat kamerový systém. „Pomohlo to,
a proto systém rozšíříme i na další kritická sta-
noviště,“ dodala Štěpánová. Město podle ní evi-
duje letos vznik 83 černých skládek, naštěstí
většinou menšího rozsahu. Z nich, z kontejne-
rových stání a zelených ploch již odvezlo 250
tun odpadu. „Úklid nás přišel na 1,4 milionu
korun, vloni jsme za něj zaplatili dva miliony,“
dodal místostarosta Miloš Vele.

Zbytečné výdaje má podle města na svědomí
lenost, nezájem o veřejný prostor a neochota li-
dí vozit velkoobjemové odpady do sběrného
dvora v Proseči. Vloni se proto otevřel zkušeb-
ně ještě druhý sběrný dvůr ve Smetanově ulici,
nikdo ho ale nevyužíval.

Stanoviště tříděného odpadu a černé skládky
Jablonečané nejčastěji využívají k odkládání
materiálu z nepovolených terénních úprav, sta-
vebního a demoličního odpadu, starého nábyt-
ku, barev a vyřazených elektrospotřebičů.

Minulý rok se ve městě objevila například
černá skládka, kde byly pouze leklé ryby. Nej-
bližší vodní plocha přitom byla několik kilo-
metrů vzdálená.

Podle Štěpánové jsou v Jablonci ale i místa,
kde je vždy pořádek a kde je vidět aktivní účast
občanů na péči o veřejný prostor. „Těchto míst
také není málo, jsou to některá stání v ulici
Na Roli, Mšenská, Široká nebo Vysoká,“ vypočí-
tává.

(red)

Zbavte se nebezpečného odpadu
Poslední letošní svoz nebezpečného odpadu

a elektrospotřebičů se uskuteční v sobotu 29.
října. Nebezpečným odpadem je starý motoro-
vý olej, filtry, akumulátory, baterie, chemikálie
nebo barvy a ředidla. Odevzdat se ale musí jen
v uzavřených označených nádobách. Mezi elek-

trospotřebiče patří také kalkulačky nebo výboj-
ky. Při svozu se nepřijímá eternit a lepenka.
Odpady se nesmí na stanovišti odkládat před
příjezdem mobilní sběrny.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po celý
rok na sběrném dvoře nebezpečného odpadu ve
Smetanově ulici, nebo na překladišti Proseč nad
Nisou, které ale z elektrospotřebičů bere jen
bojlery. Další info na www.mestojabonec.cz.

Rozpis zastávek ambulantního svozu 
nebezpečných odpadů

8.00–8.15 Sídliště Janovská, ulice Na Úbočí
8.20–8.35 Sídliště Mšeno, ulice Mládí
8.40–8.55 Ulice S. K. Neumanna
9.00–9.15 Pasecké náměstí
9.20–9.35 Sídliště Šumava, ulice Vysoká
9.40–9.55 Křižovatka ulice Vysoké s ulicí

Jitřní
10.00–10.15 Ulice Novoveská, křižovatka s ulicí

Jarní
10.25–10.40 Ulice Květinová, křižovatka s ulicí

Křížová
10.50–11.05 Ulice Rychnovská, křižovatka

s ulicí Dalešická
12.30–12.45 Ulice Janáčkova, křižovatka s ulicí

Vrkoslavická
12.50–13.00 Ulice Žítkova, křižovatka s ulicí

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

Foto Jiří Jiroutek
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Setkání u památníku
Slavnostní připomenutí 93. výročí vzniku sa-

mostatného československého státu se uskuteč-
ní v pátek 28. října od 14.00 hodin u Památníku
obětí 1. světové války v Tyršových sadech.
Zúčastní se ho zástupci města, Českého svazu
bojovníků za svobodu, Konfederace politických
vězňů a další hosté.

Zajímají vás sociální služby?
Zapojte se do rozhodování o rozvoji sociál-

ních služeb. Sdělte, co vám chybí, nevyhovuje,
co byste chtěli změnit. Proces konzultací návr-
hu druhého komunitního plánu sociálních
a souvisejících služeb Jablonecka na období 2012
až 2015 se uskuteční od 12. do 26. října 2011.
Poté bude návrh dostupný v elektronické podo-
bě na webových stránkách města. Tištěný do-
kument bude k dispozici ve vnitřním infor-
mačním středisku, městské knihovně nebo
Spolkovém domě. Další informace získáte na:
dana.holcova@mestojablonec.cz, tel. 483 357 630.

Kurzy pro předškoláky
Šance pro vaše dítě je vzdělávací projekt pro

přípravu dětí se specifickými vzdělávacími po-
třebami na vstup do ZŠ. Loni prošlo pilotním

cyklem v Mateřské škole Montessori v Jablonci
nad Nisou 10 dětí. Další cyklus programu se u-
skuteční od října 2011, zájemci se mohou hlá-
sit na email: ms.montessori@volny.cz. Projekt
je spolufinancován Evropským sociálním fon-
dem.

Hory inspirací pro šperk 
Hory ve fotografii a šperku je název výstavy,

kterou otevře ve čtvrtek 6. října v kavárně Flo-
riánka občanské sdružení Focus. Fotografie hor
představí Milan Jelínek a šperky, které podle
fotek vznikly, Iva Makovcová. Výstava potrvá do
15. prosince. Otevřená je v pracovní dny od 8.00
do 16.00 hodin.

Těšíme se na miminko
Tradiční akce pro budoucí rodiče se koná

v úterý 18. října od 15 hodin v kapli jablonecké
nemocnice. Dozvíte se vše o kojení a celkové
péči o dítě, o správném tělesném vývoji a jeho
dalším rozvíjení. „Akci pořádáme dvakrát do
roka a pravidelně se jí účastní kolem 40 bu-
doucích maminek i se svými rodinnými pří-
slušníky,“ doplnila Petra Hybnerová. V úvodu
vystoupí dětský pěvecký sbor Skřivánek. Pod-
robnější informace jsou na webových strán-
kách nemocnice.

Nová služba pro 
handicapované

Za symbolickou dvacetikorunu odveze han-
dicapované nebo sociálně slabé lidi k lékaři
a na úřady sociální automobil. Kraj jich od spo-
lečnosti Atlantis Marshal získal celkem pět.
Čtyři poputují do České Lípy, Semil, Liberce
a Jablonce. Pátý dostane liberecký a jablonecký
dopravní podnik. Informace o provozu má dis-
pečink DPMLJ. 

Inventura
Z důvodu inventury bude turistické infor-

mační centrum 3. října uzavřeno. Děkujeme za
pochopení.

(red)

■ Užitečné tipy

Věci, domy i každý člověk mají nějakou
tvář. Mají nějakou stranu či část celku, kte-
rou vidíme nejčastěji, na kterou se zaměřuje
naše pozornost a podle které danou věc,
dům nebo člověka posuzujeme. 

Linie domů táhnoucí se podél vodní nádrže
Mšeno tvoří bezpochyby tvář největšího sídliště
ve městě. Na přehradě a jejích březích tráví
Jablonečané slunná odpoledne a teplejší
i chladné večery. Zapadající slunce klesá právě
za panoramatem panelových domů. Lidé, kteří
relaxují v dohledu této scenérie, by měli být ob-
klopeni esteticky kvalitním prostředím. Ze
všech těchto důvodů si výloha Mšena zaslouží
mimořádnou péči.

Proto vedení města Jablonec nad Nisou na toto
téma uspořádalo odbornou grafickou diskuzi.
Získalo pět architektonických návrhů estetické-
ho ztvárnění zateplení fasád sídliště Mšeno. Od-
borná porota vybrala nejvhodnější příspěvek,
který je popsán níže v průvodní zprávě autorů.

Z konceptu sdružení Symbiosa
Náš návrh vychází z přesvědčení, že panelové

sídliště a jeho domy by neměly nic předstírat.

V maximální míře by si měly zachovat své jed-
notné působení a dotek panelu a 80. let.
Nicméně prosazujeme myšlenku několika od-
stínů jedné barvy. Použití tmavší a světlejší šká-
ly podpoří prostorovou hloubku a prokreslí
prolámanou linii domů kopírující břeh. Odstí-
ny jsou použity většinou na dvojicích domů,
čímž na jedné straně vymezují společný pro-
stor a na druhé straně zvýrazňují liniový zlom.
Tyto odstíny vycházejí ze současné podoby pa-
nelů dané přírodní barvou žulových kamínků.
Zvolená paleta se jimi volně inspiruje a pře-
chází od perlově bílé až po tmavý granit.
Doplňují ji barevné akcenty okrově žluté.
V prostorách lodžií jsou střídavě použity odstí-
ny okolních fasád, aby došlo k optickému prol-
nutí barevnosti se sousedními domy. Díky to-
muto řešení také předcházíme problémům
s nesouladem barev, který přináší postupná
modernizace domů. Takto lze snadno dosáh-
nout výrazného efektu a zkvalitnění vizuálního
prostředí celé lokality.

Lze shrnout, že se nabízené řešení nesnaží
strhnout pozornost na domy, ale na jejich oko-
lí. Z dálkových pohledů chce návrh působit ne-
nápadně až neutrálně a z bližších pohledů chce

nabídnout výrazné horizontální barevné doplň-
ky. Jemné kamenné odstíny fasád se doplňují
s ostatními přírodními barvami. Divák pak vní-
má bohatou zeleň podél přehrady a modř odrá-
žející se na vodní hladině. 

Využijeme rady architektů?
Přestože vzniklý návrh byl vyvolán přede-

vším akutností právě probíhajícího státního
programu podpory úspor energie, neměla by
být realizace svázána výlučně s jeho průbě-
hem, případně zastavením. Zateplování a úpra-
vy fasád nemusejí proběhnout najednou. Dů-
ležité je, aby se na jednotném řešení vlastníci
shodli a myšlenku realizovali třeba i postupně
a částečně, ale jako jednotný celek. 

Výsledný architektonický návrh má doporu-
čení reprezentativní skupiny nezávislých vý-
tvarníků a odborníků Jablonecka i vedení města
Jablonce nad Nisou a začalo jeho projednávání
s vlastníky objektů. Konečný návrh řešení bude
předložen i uživatelům.

Ing. arch. Zuzana Janoušková 
a Ing. arch. Jana Kučerová

Autoři příspěvku jsou z jabloneckého 
architektonického sdružení Symbiosa

Panelorama – fasáda sídliště Mšeno

Foto archiv Symbiosa

Foto Milan Jelínek
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■ Naši jubilanti
v říjnu
97 let
Janata Vladislav

94 let
Záleská Hedvika

93 let
Preislerová Vlasta

92 let
Štěrbová Helena, Višňáková Marie

91 let
Bělohlávek Oldřich, Karbanová
Ludmila, Pavienský Karel

90 let
Červená Miroslava, Fiedlerová
Marie, Jakubičková Marie, 
Pluhař Josef, Stulík Vlastimil, 
Vykusová Božena

85 let
Antonínová E., Dobiášová J.,
Dribňáková M., Frömelová V.,
Herčík V., Klabanová V.,
Matura L., Miller Z., Rezler V.,
Sochor J, Šedivá M., Šimůnek O.,
Taufmanová M., Vasková P.

80 let
Cermanová O., Feixová K.,
Hasenkopfová H., Horynová M.,
Hušek V., Jetmar M., Jirků V.,
Kahounová H., Kňákalová H.,
Komňacký V., Mareš B., Masák J.,
Novotná M., Peteráčová C.,
Plechata A., Plechatová J.,
Soukupová A., Šmatová V.

75 let
Cina J., Došlá L., Dvorovčík J.,
Dvořák J., Gottwaldová I.,
Kittel D., Kotková L., Marková B.,
Mickeová J., Nováková D.,
Plachá Z., Rudolfová G.,
Rychtařík J., Stárková H.

70 let
Bálková A., Bednář O.,
Cermanová A., Drábková H.,
Dubská J., Feriová I., Franz G.,
Havránková I., Hladíková J.,
Hozák J., Chaloupka J.,
Christakakis Ch., Janďurová M.,
Jäschkeová M., Ježková M.,
Lánská E., Luňáčková N.,
Medunová J., Nožička J., Ota Z.,
Pop K., Raška P., Richterová H.,
Seifertová M., Staffa H., Škorpík J.,
Tesařová D., Tesařová V., Urban V.,
Vedralová I., Vodičková G.,
Zítko B., Zongor Z

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).

■ Výročí sňatku
Diamantovou svatbu oslavili
19. září manželé 
Marcela a Josef Vršovští. 

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

Vinobraní v Domě
vína
Tradiční podzimní akce s atraktiv-
ním kulturním programem pro ce-
lou rodinu se uskuteční od 21. do
22. října v Domě vína. Ochutnávat
se budou odrůdové burčáky a vína
Lednicko–valtického areálu, hroz-
ny moravských odrůd a první víno
letošního roku. Aktuální program
na www.chateau-lednice.cz.

Výstava minerálů
28. mezinárodní výměnná a pro-
dejní výstava minerálů, drahých
kamenů a nerostů pro léčitelství se
koná 1. října od 9.00 do 14.00 ho-
din v sálu restaurace Střelnice.
Jedná se o akci Projektu Jablonec
nad Nisou 2011. 

Školy hledají 
mladé hudebníky
Soukromá hudební škola – Cisko-
téka – Dalibora a Zuzany Cidlin-
ských vyhlašuje zápis v oboru
Zpívání s kytarou. Vhodný je pro
začátečníky a mírně pokročilé. Zá-
jemci se mohou hlásit na telefon-
ním čísle 737 637 211, kde získají
i podrobnější informace.
Nové žáky přijímá i Občanské
sdružení přátel školy hudby, dří-
vější Soukromá hudební škola
BoNi. Nabízí kurzy hry na flétnu,
klavír a klávesy.
Informace: Bohumila Nitschová,
tel.: 723 187 766

Vyznamenání pro 
dárce krve
Zlaté medaile za 40 bezplatných
odběrů převzali v září Miroslav Doč-
kal, Pavel Šikola, Libor Kochánek,
Jiří Lupínek a Hana Balatková.
Zlaté kříže 3. třídy za 80 bezplat-
ných odběrů dostali Petr Černý,
Vladimír Procházka, Radim Koller,
Miloslav Jozífek, Ing. Petr Šťastný,
Viktor Pokorný, Karel Slavík, Josef
Kaňka, Jiří Valtr a Martin Brodský.
Zlatý kříž 2. třídy za 120 bezplat-
ných odběrů předal starosta Petr
Beitl Petru Jašekovi.

Nová kniha 
o perličkách
Město Jablonec nad Nisou podpo-
řilo vydání nové knihy o sklářské
historii. Nese název Soumrak per-
ličkového kraje a přináší poutavé
vyprávění historika Petra Nového
o bižuterii, osudech sklářů, seka-
cích strojích a Lučanské pozdvižce
z 29. ledna 1890. Věnuje se dosud
nepublikovaným historickým udá-
lostem, jež navždy změnily podobu
proslulé jablonecké bižuterie. Kniha
bude ke koupi v Muzeu skla a bi-
žuterie, běžných knihkupectvích
a na www.nakladatelstvirk.cz.

Poznejte, jak fungují
obnovitelné zdroje 
energie
Přes tisíc lidí již navštívilo před
létem nově otevřené Muzeum ob-
novitelných zdrojů energie ve Vel-
kých Hamrech na Jablonecku. Li-
dé si v něm mohou vyzkoušet, jak
vyrobit elektrickou energii na šla-
pacím kole nebo jak roztočit vodní
kolo. Seznámí se s fungováním ob-
novitelných zdrojů energie – vod-
ní, větrné, bioplynové i solární.
O zrod muzea se postaral Tomáš
Gärtner, který svému projektu vě-
noval rok intenzivní práce. Mu-
zeum je otevřené od středy do ne-
děle od 10.00 do 16.00 hodin. Více
na www.muzeumenergie.cz.

Vítání dětí
V sobotu 3. září se uskutečnilo na
radnici vítání nových miminek.
Byla mezi nimi Bémová Mia,
Bidlas Marek, Bikárová Nell,
Bobota Matyáš, Brouzdová Tereza,
Černý Jan, Fraenklová Natálie,
Gaberová Nela, Havlíček Lukáš,
Hovorka Tomáš, Jilemnická Ema,
Lehotská Zuzana, Louda Jindřich
Jan, Marešová Žaneta, Matějka
David, Mišák Jakub, Moc Zdeněk,
Nigrin Martin, Nová Tereza,
Pesničák Daniel, Schwarz Petr, Šá-
brt Tadeáš, Šafářová Nikola, Špá-
rová Nikol, Vitmajer Dominik,
Vlachová Tereza, Zámečník Filip.

Ve městě přibudou nové stromy 
Z výtěžku veřejné sbírky na obnovu zeleně poškozené sněhovou 
kalamitou v roce 2009 vysadí město v podzimních měsících nejméně 
pět nových stromů. Dva duby budou zvelebovat okolí městského 
divadla a tři lípy zasadí odborná firma na sídlišti ve Mšeně. 
Celkový výtěžek sbírky dosáhl téměř 23.000 korun.

Pracovat začala 
nová školka 
v areálu nemocnice

Od 1. září začala pracovat nová
mateřská škola v areálu nemocni-
ce, kam mohli rodiče umístit také
děti mladší tří let. Toto zařízení
s možností přijímat i děti mladší
vzniklo na základě setkání s Jablo-
nečany na téma Chybí vám jesle?

Vzpomínka 
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti
města Jablonce nad Nisou zve na
pietní shromáždění, které se usku-
teční v neděli 30. října od 14.00 ho-
din na městském hřbitově v pro-
storu rozptylové loučky. V případě
nepříznivého počasí se vzpomínka
na zesnulé bude konat ve smuteč-
ní síni.

Foto Radka Baloghová

Foto archiv JM

Foto archiv JM

Aktuality čtěte též na
www.mestojablonec.cz
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Holubičí šeď neboli šedomodrá barva
a odstíny zlatého okru nesla původní fasáda
bývalé fary, kterou nyní město s pomocí ev-
ropských dotací proměňuje na kulturní
centrum. Zjistili to památkáři odkrytím jed-
notlivých vrstev. Hlavním kritériem při vol-
bě nové barvy fasády chráněného objektu
bude snaha o zachování autentičnosti.
Měsíčníku to řekl ředitel Jablonecké kultur-
ního a informačního centra Roman Král.

„Naši předci byli mnohdy při volbě odstínu
domu velmi odvážní. Jedním z důvodů pro to
býval prostý fakt, že se dělalo jednoduše z toho,
co zrovna bylo,“ vysvětlil. Památkáři spolu s in-
vestorem a stavbaři musí nyní najít optimální
řešení, které bude funkční, trvanlivé, esteticky
přijatelné a svým vzhledem navíc odpovídající
historickému charakteru domu. Podle Krále je
třeba vzít v úvahu změny v okolí bývalé fary

a hlavně také časem se vyvíjející barevnost fa-
sád. Například sousední kostel svaté Anny se
kvůli nepříznivým vlivům počasí vybarvuje od
žluté přes zelenou až do hněda. „Z těchto skuteč-
ností se snažíme při rekonstrukci fary poučit,“
podotkl Král s tím, že barva a kvalita provedení
fasády je vždy na nové stavbě to nejviditelnější
a nejsledovanější.

Přesný výběr odstínu bude podle něj více-
stupňový. K připraveným vzorkům se vyjádří
architekt, zástupci památkové péče i investor.
Finální podobu barvy je možné posoudit až po
vyzrání nové omítky. Použitá barva bude směsí
minerálních pigmentů, které se používaly v mi-
nulosti, s příměsí moderních pojiv odolávají-
cích jabloneckému podnebí. 

Během prázdnin dokončili dělníci zpevňova-
cí práce na základech objektu, které jsou velice
důležité pro celou historickou budovu. Hloub-
kovým odkrytím základů pro odvodnění podloží

a odlehčením vnitřního vybavení domu se za-
čaly projevovat statické problémy. Pod odbor-
ným vedením statika se musely postupně zpev-
nit základy přednostně na severní straně. Nyní
je tam chrání proti vlhkosti izolační vrstva.
Rovněž v bývalé prádelně bylo třeba zpevnit
vnitřní stěny. Fara už má nové rozvody topení,
připravenou elektroinstalaci a přízemí chrání
proti vlhkosti nově vybudované průduchy.

Proměna bývalé fary na kulturní centrum si
vyžádá 26 milionů korun, z toho 92,5 procenta
zaplatí EU. 

(red)

Památkáři zvažují, jaká barva bude
slušet bývalé faře

Stratigrafický průzkum
Prostřední pilastr v přízemí jižní fasády

Foto archiv JKIC

Město myslí i na podporu 
kultury a sportu

Do konce měsíce října přijímá město žá-
dosti o finanční příspěvky. V příštím roce
bude radnice podporovat projekty z oboru
sociální péče a zdravotnictví, výchovy
a vzdělávání dětí a mládeže, ochrany příro-
dy, kultury a volnočasových aktivit, sportu
a tělovýchovy a prevence sociálně patologic-
kých jevů a kriminality mládeže.

Žádosti se podávají na předepsaném formu-
láři. Ten je k dispozici ve vnitřním informač-
ním centru MěÚ v přízemí radnice a na webu
www.mestojablonec.cz. 

Vyplněnou žádost a povinné přílohy přijímá
Jiří Kubsch z oddělení školství, kultury a spor-
tu, 1. patro budovy radnice, č. dv. 126, tel. 483
357 354. Lze ji též zaslat poštou, ale v případě
neúplnosti bude žádost vyřazena. 

Podrobnosti naleznete v Zásadách pro posky-
tování finančních příspěvků z rozpočtu města
Jablonce n. N., které jsou rovněž k dispozici na
uvedených místech.

V letošním roce uspokojila komise humanit-
ní péče 23 z 25 žadatelů. Rozdělila mezi ně
394.000 korun. Komise pro výchovu a vzdělá-
vání podpořila deset ze 14 žádostí a celkově
rozdělila 200.000 korun. Nejštědřejší byla ko-
mise pro sport a tělovýchovu, která uvolnila
1,28 milionu korun. Z 30 žádostí vyhověla 28.
Kulturní komise vyhověla 29 z 32 žadatelů, cel-
kově mezi ně rozdělila 1,12 milionu korun. Na
prevenci kriminality přispělo město pěti sub-
jektům z šesti celkovou částkou 100.000 korun. 

Žadatelé získají od města většinou jen část
požadovaných prostředků.

Letos město podpořilo například pěvecký
sbor Janáček. Přidalo mu na celoroční činnost
a společné turné českých a anglických sborů.

(jk)

Policie se otevře veřejnosti
Otázky bezpečnosti bude moci veřejnost pro-

diskutovat přímo s velitelem obvodního odděle-
ní Jablonec n. N. či Mšeno, vedoucím celého
Územního odboru Policie České republiky
v Jablonec nad Nisou nebo velitelem Městské
policie Jablonec n. N. při Dni otevřených dveří,
který uspořádá jablonecká policie v úterý 18.
října od 16.00 hodin na Obvodním oddělení Jab-
lonec n. N., v ulici ul. 5. května.

„Návštěvníky čeká nejprve prohlídka odděle-
ní, které v nedávné době prošlo celkovou re-
konstrukcí,“ uvedla krajská policejní mluvčí
Ludmila Knopová. Po ní se bude od 17.00 hodin
besedovat s hlavními představiteli jablonecké
policie o všem, co lidi zajímá ohledně kriminality,
dopravy nebo bezpečnosti. Podle ní jde o dlou-
hodobě plánovanou akci, která v žádném pří-
padě nemá souvislost se současným děním
v některých regionech republiky. (red)

Foto Milan Bajer

A. Nátěrová vrstva (odstín okr) z roku 1794. 
B. Nátěrová vrstva (odstín zlatý okr) z roku 1892

degradovaná oxidací a prachovými depozity.
C. Nátěrová vrstva (odstín holubičí šeď) z první třetiny

20. století degradovaná oxidací a prachovými depozity.
D. Nátěrová vrstva (odstín holubičí šeď) na ploše

pojednané tzv. stékanou omítkou silně degradovaná
oxidací a prachovými depozity.

A
B

C

D

■ Pozvánka
Kulturní komise a zástupci kulturních
subjektů se sejdou ve čtvrtek 6. října od
17.00 hodin ve velké zasedací místnosti
č. 202, 2. patro budovy radnice. Na setkání
se bude mluvit o změnách v projektu
Jablonec nad Nisou 2012, o změnách při
podávání žádostí o finanční příspěvek pro
rok 2012. Na programu je i diskuze k vy-
tvoření plánovacího kalendáře kulturních
a společenských akcí ve městě. 

Foto archiv JMFoto archiv JM
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Přes 2500 lidí využilo během léta příleži-
tost k návštěvě jabloneckých kostelů. Při
čtvrtém ročníku letní akce Jablonecké koste-
ly otevřeny byly zpřístupněny od června do
září každé úterý odpoledne čtyři kostely
v centru města. 

O prázdninách nabídly kostely ještě koncerty
a komentované prohlídky do běžně nepřístup-
ných prostor. „Každé akce se v průměru účast-
nilo okolo 40 návštěvníků,“ dodala Regina

Fučíková z obecně prospěšné společnosti Jab-
lonecké kulturní a informační centrum (JKIC). 

Akci Jablonecké kostely otevřeny pořádá
JKIC v rámci projektu Jablonec 2011 za finanč-
ní podpory města a chce v tradici pokračovat
i v příštích letech. Aby pořadatelé mohli svou
nabídku ještě vylepšit, potřebují získat zpětnou
vazbu od veřejnosti. Připravili proto anketu,
v níž prosí o poznatky a nové náměty. Bližší in-
formace o ní najdete na www.jablonec.com.

(rf)

Jablonecké kostely přilákaly 
2500 návštěvníků

100 jabloneckých krás
Skvostné detaily fasád jabloneckých domů

představuje ve své výstavě v Domě česko-ně-
meckého porozumění v Rýnovicích německý
historik umění Dieter Klein. Celkem shro-
máždil 100 příkladů krás skrytých v jablo-
neckých ulicích. Vloni jich představil první
polovinu, letos zbytek.

Jeho počin si klade za cíl povzbudit všechny
Jablonečany v tom, aby dokázali rozpoznat kul-
turní, umělecké a řemeslné hodnoty detailů bu-

dov. „Pokud je začnou vnímat, budou s nimi
obezřetněji zacházet,“ věří kokonínský rodák
Klein. Podle něj by poznání mohlo vést k uchrá-
nění některých památek před znehodnocením.
Mnohé z nich totiž padnou za oběť moderniza-
ci nebo zateplování.

Výstava, kterou zahájil starosta Petr Beitl, po-
trvá v Rýnovicích do 14. října. Přístupná je od
středy do soboty od 14.00 do 17.00 hodin. Její
uspořádání podpořil Česko-německý fond bu-
doucnosti a Německé velvyslanectví v Praze.

Kde to v Jablonci žije?
Příležitost objevit město

Je centrum Jablonce opravdovým srdcem
města, nebo je třeba ho hledat jinde? Na tyto
otázky odpoví festival Den architektury, kte-
rý připravilo občanské sdružení KRUH
k Mezinárodnímu dni architektury a ke své-
mu desetiletému výročí. Jablonec bude jed-
ním z více než 20 měst, kam zavítá. 

Během Dne architektury vyrazí řada před-
ních českých architektů a teoretiků architektu-
ry do ulic svých rodných měst či jinak blízkých
měst a provedou místní lidi po zajímavých stav-
bách současné architektury. Upozorní na kra-
jinné a urbanistické souvislosti či zvláštnosti
i na nezdařilé projekty. Za pořadatele to
Jabloneckému měsíčníku řekla Pavlína Sva-
toňová. „Obyvatelé řady českých a moravských

měst budou mít v neděli 2. října příležitost no-
vě objevit své město,“ poznamenala. V Jablonci
budou veřejnost provázet architekti Jakub
Chuchlík a Ida Čapounová. Na cestě po vybra-
ných prolukách, prázdných domech a ospalých
náměstích se zamyslí nad životem v centru
města. Označí neživá místa a ve společné dis-
kusi budou hledat možnosti jejich využití.
„V závěru procházky tak bude město protkané
návody ke svému zlepšení,“ dodala Svatoňová.

Oslavy Dne architektury proběhnou ve více
než třiceti českých a moravských městech. 

Podle Marcely Steinbachové, hlavní iniciátor-
ky nového festivalu, je cílem projektu předsta-
vit mimořádné počiny soudobé architektury.
„Zajímají nás výjimečné stavby a genius loci
daného místa,“ podotkla s tím, že setkání laické
veřejnosti s architekty má vést k posílení vše-
obecného povědomí o vlivu architektury na
naše prostředí. Vycházky jsou zdarma, určené
široké veřejnosti se zájmem o současnou archi-
tekturu. (lau)

Nejnovější informace o fungování všech typů
sociálních služeb přinese Týden sociálních
služeb. Uskuteční se tradičně od 10. do 14. říj-
na pod heslem Podporujeme kvalitu života. 

„Město ho chystá už potřetí, naším partnerem
je Centrum sociálních služeb,“ uvedl místosta-
rosta Petr Tulpa, který akci zaštítil. Prezentace
služeb umožní lidem blíže se seznámit s ak-
tuální nabídkou, podmínkami a také organiza-
cemi, které služby na území města poskytují. 

Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají
života každého z nás. Využívají je hlavně jedno-
tlivci, rodiny i skupiny obyvatel, nejčastěji seni-
oři. Pomáhají osobám se zdravotním postiže-
ním, ale i lidem, jimž hrozí sociální vyloučení,
například osobám v krizi, závislým na návyko-
vých látkách, lidem ze znevýhodněného sociál-
ně-kulturního prostředí i bezdomovcům. Díky
nim mohou žít nadále běžným životem – mo-
hou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, ak-
tivně trávit volný čas, starat se sami o sebe
a o svou domácnost.

Akce Týdne sociálních služeb

Spolkový dům

10.–14. 10. /pondělí až pátek/ 8.00–16.00 hodin
PREZENTAČNÍ VÝSTAVA
POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH 

12. 10. /středa/ 16.00 hodin
SETKÁNÍ STAROSTY PETRA BEITLA SE
ZÁSTUPCI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH
SUBJEKTŮ ZE SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
OBLASTI

Poskytovatelé sociálních služeb
11. a 12. 10. /úterý a středa/
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Seznam zúčastněných organizací najdete na
www.mestojablonec.cz, na letácích ve Spolko-
vém domě a ve vnitřním informačním centru
budovy radnice.

Týden sociálních služeb v Jablonci už potřetí 

Foto Milan Bajer

Exkurze na Jablonecku
2. 10. /neděle/ 14.30 hodin
JABLONEC NAD NISOU
sraz na Horním náměstí

2. 10. /neděle/ 14.00 hodin
HORNÍ MAXOV, LUČANY NAD NISOU
HRÁŇOVÉ STAVBY MARTINA RAJNIŠE
sraz před hotelem Maxov

Foto archiv JM

Foto Dieter Klein
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■ Stalo se...
Místostarosta Tulpa zahájil
7. září 1. ročník Akademie seniorů,
projekt zcela financovaný z měst-
ského rozpočtu. Akademii tvoří
vždy středeční bloky vzdělávání.
Po slavnostním aktu pozval senio-
ry – akademiky k prohlídce radni-
ce starosta Petr Beitl. Představil
jim prostory, které se přestavují,
a nastínil vizi, jak zachránit chát-
rající budovu a začít ji navracet
k původní kouzlo. 

Na počátku září
reklamoval městský úřad některé
prvky mobiliáře parku v Nové
Pasířské, konkrétně dřevěné části
laviček a odpadkových košů, jež
začaly ztrácet svou tmavohnědou
barvu. Zhotovitel uznal nedostat-
ky jako reklamační závadu a na
své náklady zajistil odstranění
vad.

O druhém zářijovém víkendu
hostilo partnerské město Budyšín
35 jabloneckých seniorů. Akci uspo-
řádal Seniorenverband Bautzen,
a to za finanční podpory Evropské
unie. Senioři navštívili zámek v obci
Neschwitz, potom společně zaháji-
li výstavu prací seniorů z Budyšína
a Jablonce nad Nisou. Vernisáž ofi-
ciálně otevřel primátor Christian
Schramm, který ve svém projevu
zdůraznil šestnáctiletou spoluprá-
ci obou svazů pořadajících společ-
né akce na české a německé straně.

V sobotu 17. září
přijal starosta Petr Beitl pozvání
starostky Pii Findeiß k návštěvě
partnerského města Zwickau. Ně-
mecký partner pořádal Festival
sportu, ale obě města, Jablonec
i Zwickau, si hlavně připomněla
40 let trvající spolupráci.

Sté narozeniny
oslavila letos jablonecká přehrada.
K jejímu výročí ji symbolicky při
zahájení Dne evropského dědictví
přišli blahopřát taktéž jubilantka,
osmnáctiletá sousedka Česká min-
covna, místostarosta Miloš Vele
a ředitel střední uměleckoprůmy-
slové školy Jiří Dostál. Ten předal
hráznému Jiřímu Chmelařovi pa-
mětní medaili ke 100. výročí pře-
hrady (autor Petr Šťastný), min-
covna přidala stříbrnou medaili,
na níž Dostál spojil stoletou pře-
hradu s 18. výročím mincovny.

18. září zasedla 
na radnici Rada starších, a to za
přítomnosti starosty Petra Beitla
a místostarosty Petra Tulpy. Starosta
vyjádřil naději, že se v určitých pe-
riodách zasedání rady starších na
radnici budou opakovat a že si na
něj rada příště připraví konkrétní
otázky. Toto první setkání bylo pro
obě strany spíše informativní. 

Pracovní workshop
na téma partnerské spolupráce
v oblasti folklorní i sportovní pro-
běhl během Podzimních slavností,
kdy do Jablonce zavítaly partnerské
delegace z Jelení Hory i Powiatu,
z Budyšína, Zwickau a Kaufbeurenu. 

Zajímavosti z jednání rad města
25. srpna a 8. září

Opravou projde ulice Saskova a Rybářská
Město má v plánu ještě v tomto roce několik vel-

koplošných oprav komunikací, které rozdělilo na
část provedenou TSJ, s.r.o. a část provedenou do-
davatelsky. Na základě výběrových řízení byli vy-
bráni dva dodavatelé. 

„Vzhledem k místnímu klimatu je nutné, aby opra-
vy proběhly v mimořádně krátkém termínu, tj. maxi-
málně do dvou měsíců od podepsání smluv. Proto
jsme oslovili potenciální dodavatele z našeho regio-
nu,“ vysvětluje místostarosta Miloš Vele. 

Rada města tak vyhlásila veřejné soutěže na dvě
velké zakázky, a to na stavbu jednotné a splaškové ka-
nalizace v ulici Krkonošská a na velkoplošné opravy
místních komunikací v roce 2011. K výstavbě kanali-
zace se přihlásilo osm uchazečů, jednoho vyřadila ko-
mise pro otevírání obálek, protože nedodal kompletní
nabídku, dalších šest uchazečů nesplnilo kvalifikační
předpoklady. 

Na financování výstavby kanalizace se podílí měst-
ský rozpočet s dotací z Ministerstva zemědělství ČR,
avšak přidělení dotace bylo podmíněné podpisem
smlouvy do konce září. Další smlouvy na dvě etapy
velkoplošné opravy místních komunikací v roce 2011
uzavřelo město také v minulých dnech. Etapu I v hod-
notě téměř 4,3 milionu korun včetně DPH provede
firma Strabag, s.r.o., na Etapu II vyčíslenou na víc jak
6,5 milionu korun včetně DPH podepsalo město
smlouvu s firmou Eurovia-CS, a. s. Do soutěže na obě
veřejné zakázky se přihlásilo shodně pět uchazečů,
žádný nebyl vyloučený z formálních důvodů, hlavním
hlediskem pro výběr vítěze byla cena.

První etapa zahrnuje opravy ulic Rybářská a Sas-
kova, ve druhé projdou velkoplošnou opravou ulice
Nemocniční, Dvořákova, Hluboká, Na Svahu, Lovec-
ká, Máchova, Podskalí. TSJ, s.r.o. zajistí velkoplošné
opravy v ulicích Sněhová, Ke Starému buku, Vrcholo-
vá, Pod Kapličkou a v průmyslové zóně Liaz.

Optimalizace úřadu ušetří 19 milionů korun
Od začátku roku 2011 probíhá optimalizace per-

sonálu městského úřadu a reorganizace jeho orga-
nizační struktury. Cílem je snížení nákladů na pro-
voz úřadu a zpřehlednění jeho struktury. 

„Celý proces reorganizace a restrukturalizace se
spustil letos v dubnu na základě rozhodnutí rady,
která schválila zrušení dosavadní struktury odborů
a oddělení, zánik míst všech vedoucích úředníků
a postupné snižování počtů personálu,“ vysvětluje ta-
jemník úřadu Marek Řeháček. Do konce tohoto roku

měl mít úřad 210 přepočtených funkčních míst. Nová
struktura úřadu začala platit k 1. dubnu, kdy vznikly
nové odbory a oddělení. Postupně probíhala a ještě
i probíhají výběrová řízení na nové vedoucí odborů
a oddělení, snižoval se stav zaměstnanců. Do konce
roku ještě proběhnou výběrová řízení na vedoucí cel-
kem 17 oddělení. 

„S ohledem na zadání politického vedení z počátku
roku začalo snižování počtu pracovníků úřadu již
v únoru 2011 rozdáním prvních výpovědí z organi-
začních důvodů. Postupovalo se primárně cestou při-
rozené fluktuace, odchodů do důchodů, dohodami
o ukončení pracovního poměru a podobně,“ říká Ře-
háček. Některá místa zanikla s odchodem pracovníka
do důchodu, na mateřskou dovolenou, s koncem zku-
šební doby, s dlouhodobou nemocí či s výpovědí ze
strany zaměstnance, jiná byla zrušena z organizač-
ních důvodů.

„Zcela klíčové při optimalizaci bylo převedení ně-
kterých agend na městský úřad z městem založených
organizací, čímž naopak vzrostl počet zaměstnanců
o 10,“ doplňuje tajemník. Tak to bylo v případě zruše-
ní Městské správy nemovitostí Jablonec n. N, s.r.o.,
převedení agendy správ komunikací z technických
služeb na oddělení úřadu. Tím pádem muselo dojít
k většímu než původně plánovanému snížení počtu
pracovníků.

Na odstupném jablonecký úřad vyplatil k 31. čer-
venci více jak dva miliony korun, a do konce roku se
počítá ještě s jedním milionem. „Přímé náklady opti-
malizace odhaduji na zhruba 4 miliony korun. Sníže-
ním počtu zaměstnanců o 45 lze však uspořit asi
19 milionů z rozpočtů úřadu, technických služeb
a městské správy nemovitostí,“ konstatuje Marek Ře-
háček s tím, že asi šest milionů korun z úspor dle do-
hody vedení úřadu s odborovou organizací by mělo
být použito na platy. Ty se počátkem roku snížily
všem úředníkům o deset procent. 

V září úřad zaměstnával 210 pracovníků; s ohledem
na vrcholící přípravy delimitace části dávkových
agend se k 31. prosinci očekává další úbytek asi
o 8–10 pracovníků odboru humanitního podle poža-
davků úřadu práce. (fr)

Přijďte na podívat na zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční ve

čtvrtek 20. října od 9.00 hodin ve velké zasedací síni
radnice. Informace o programu najdete na webu
www.mestojablonec.cz týden před jednáním. Radní bu-
dou zasedat 6. a 20. října, jednání rady je neveřejné.
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, kino Junior 
R kino Radnice
J kino Junior

1. 10. /sobota/
15.00 /R/ LVÍ KRÁL (3D)
17.30 /R/ BEZ DECHU
18.00 /J/ JMENUJI SE OLIVER

TATE
20.00 /R/ ALOIS NEBEL
20.00 /J/ VIDITELNÝ SVĚT
22.00 /R/ NOC ŽRALOKA (3D)

2. 10. /neděle/
15.00 /R/ KUNG FU PANDA 2 (3D)
17.30 /R/ BEZ DECHU
18.00 /J/ JMENUJI SE OLIVER

TATE
20.00 /R/ ALOIS NEBEL
20.00 /J/ VIDITELNÝ SVĚT

3. 10. /pondělí/
17.30 /R/ BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ

LÁSKA
20.00 /R/ ALOIS NEBEL

4. 10. /úterý/
18.00 /R/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI

5. 10. /středa/
18.00 /R/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI

6. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ KAMARÁD TAKY RÁD
17.30 /J/ ZNEUŽÍVANÝ
19.00 /J/ TURÍNSKÝ KŮŇ
20.00 /R/ ELITNÍ ZABIJÁCI

7. 10. /pátek/
17.30 /R/ KAMARÁD TAKY RÁD
17.30 /J/ JANA EYROVÁ
20.00 /R/ ELITNÍ ZABIJÁCI 
20.00 /J/ LŮNO 

8. 10. /sobota/
15.00 /R/ ŠMOULOVÉ (3D)
17.30 /R/ BEZ DECHU
17.30 /J/ JANA EYROVÁ
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /J/ LŮNO 
22.15 /R/ DRIVE

9. 10. /neděle/
14.00 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
16.00 /J/ KRTKOVA

DOBRODRUŽSTVÍ 1
16.45 /R/ ESMERALDA

Přímý přenos Bolšoj baletu
17.30 /J/ JANA EYROVÁ
20.00 /J/ LŮNO 
20.15 /R/ ALOIS NEBEL

10. 10. /pondělí/
17.30 /R/ PINA (3D)
20.00 /R/ BLÁZNIVÁ, ZATRACENÁ

LÁSKA

11. 10. /úterý/
17.30 /R/ JEDEN DEN
20.00 /R/ DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY

12. 10. /středa/
15.00 /R/ VODA PRO SLONY

Projekce (nejen) pro seniory
18.00 /R/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ JEDEN DEN

13. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ JOHNNY ENGLISH SE

VRACÍ
18.00 /J/ MORTEM
20.00 /R/ ALOIS NEBEL
20.00 /J/ TY, KTERÝ ŽIJEŠ

14. 10. /pátek/
17.30 /R/ JOHNNY ENGLISH SE

VRACÍ
18.00 /J/ MORTEM
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /J/ NIC PROTI NIČEMU
22.15 /R/ ELITNÍ ZABIJÁCI

15. 10. /sobota/
15.00 /R/ AUTA 2 (3D)
17.00 /J/ STROM ŽIVOTA
18.45 /R/ ANNA BOLENA

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ NIC PROTI NIČEMU

16. 10. /neděle/
15.00 /R/ LVÍ KRÁL (3D)
15.30 /J/ POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI

A KOČIČCE
17.00 /J/ STROM ŽIVOTA
17.30 /R/ JOHNNY ENGLISH SE

VRACÍ
20.00 /R/ ALOIS NEBEL
20.00 /J/ NIC PROTI NIČEMU

17. 10. /pondělí/
17.30 /R/ SUPER 8
20.00 /R/ RODINA JE ZÁKLAD

STÁTU

18. 10. /úterý/
17.30 /R/ PINA (3D)
20.00 /R/ RODINA JE ZÁKLAD

STÁTU

19. 10. /středa/
17.30 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /R/ RODINA JE ZÁKLAD

STÁTU

20. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ TŘI MUŠKETÝŘI (3D)
18.00 /J/ NIC PROTI NIČEMU
20.00 /R/ NÁKAZA
20.00 /J/ PAT GARRETT A BILLY

KID

21. 10. /pátek/
17.30 /R/ TŘI MUŠKETÝŘI (3D)
18.00 /J/ NIC PROTI NIČEMU
20.00 /R/ PARANORMAL

ACTIVITY 3
20.00 /J/ HAPPY HAPPY
22.15 /R/ NÁKAZA

22. 10. /sobota/
15.00 /R/ LVÍ KRÁL (3D)
17.30 /R/ TŘI MUŠKETÝŘI (3D)
18.00 /J/ NIC PROTI NIČEMU
20.00 /R/ NÁKAZA
20.00 /J/ HAPPY HAPPY
22.15 /R/ PARANORMAL

ACTIVITY 3

23. 10. /neděle/
15.00 /R/ ŠMOULOVÉ (3D)
16.00 /J/ POJĎTE PANE,

BUDEME SI HRÁT 1
17.30 /R/ GISELLE (3D)

Záznam Mariinskij baletu
18.00 /J/ NIC PROTI NIČEMU
20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /J/ HAPPY HAPPY

24. 10. /pondělí/
17.30 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /R/ DREAM HOUSE

25. 10. /úterý/
17.30 /R/ DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY
20.00 /R/ FILMJUKEBOX

Hlasujte na 
www.filmjukebox.cz

26. 10. /středa/
17.30 /R/ RODINA JE ZÁKLAD

STÁTU
20.00 /R/ NÁKAZA

27. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
18.00 /J/ BĚLEHRADSKÝ

FANTOM
20.00 /R/ BASTARDI 2
20.00 /J/ TŘETÍ MUŽ

28. 10. /pátek/
17.00 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
18.30 /J/ ZNEUŽÍVANÝ

20.00 /R/ BASTARDI 2
20.00 /J/ LOLLIPOP MONSTER
22.15 /R/ NÁKAZA

29. 10. /sobota/
15.00 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
18.00 /J/ BANKSY: EXIT TROUGH

THE GIFTSHOP
18.45 /R/ DON GIOVANNI

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ LOLLIPOP MONSTER

30. 10. /neděle/
15.00 /R/ ŠMOULOVÉ (2D)
16.00 /J/ MACH A ŠEBESTOVÁ
17.30 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
18.30 /J/ GENERACE SINGLES
20.00 /R/ ALOIS NEBEL
20.00 /J/ LOLLIPOP MONSTER

31. 10. /pondělí/
17.30 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ 
(2D, dabing)

20.00 /R/ MOJE KRÁSNÁ
UČITELKA

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

4. 10. /úterý/ 18.00 hodin
V DOBRÉM JSME SE SEŠLI
Hudební setkání muziky HRADIŠŤAN
a DPS IUVENTUS, GAUDE! Pořádá
ZUŠ a SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n. N.

7. 10. / pátek/ 19.00 hodin (DB)
EVŽEN ONĚGIN
DIVADLO PETRA BEZRUČE OSTRAVA

10. 10. /pondělí/ 17.00 hodin 
DÁREK SENIORŮM
Setkání se slavnými melodiemi
z operet světových autorů. 

11. 10. /úterý/ 19.00 hodin (DS)
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
MĚSTSKÉ DIVADLO ML. BOLESLAV

12. 10. /středa/ 19.00 hodin 
LUCIE BÍLÁ a DPS VRABČÁCI

13. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin (ND)
JAK UVAŘIT ŽÁBU
DIVADELNÍ SPOLEČNOST
ANSÁMBL PRAHA
Hrají: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler. 

15. 10. /sobota/ 18.00 hodin
HVĚZDY NAD JEŠŤĚDEM
PĚVECKA SOUTĚŽ – FINÁLE
Finálový večer soutěže o nejlepšího
zpěváka regionu. 

17. 10. /pondělí/ 19.00 hodin (DA)
NERUŠIT, PROSÍM 
DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA 

19. 10. /středa/ 19.00 hodin (H)
BELADONA QUARTET
ŠTĚPÁN ŠVESTKA - violoncello
Koncert originálního dámské
smyčcového kvarteta, jehož
charakterizuje temperamentní projev,
virtuozita a elegance interpretek. 

20. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
VŠECHNOPARTIČKA
Pořad KARLA ŠÍPA, tentokrát
s jediným hostem – JOSEFEM
ALOISEM NÁHLOVSKÝM.

21. 10. /pátek/ 19.00 hodin (DA)
MÍNUS DVA
DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO
Hrají: Bolek Polívka, Milan Lasica,
Jitka Čvančarová a Martin Hoffman.

23. 10. /neděle/ 15.00 hodin (RD)
ČESKÝ HONZA
DIVADLO F. X. ŠALDY LIBEREC

PODZIMNÍ FANTAZIE 2011
24.–25. 10. 2011
FESTIVAL SCÉNICKÉHO TANCE
A POHYBOVÉHO DIVADLA 
X. ročník 
Inspirativní představení – interpretační
taneční a výtvarné semináře – přehlídka
neprofesionálních tanečních souborů 
Akce projektu Jablonec n. N.
a Ministerstva kultury ČR.

25. 10. /úterý/ 19.00 hodin
INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ 
NANOHACH PRAHA – ZLOČIN
A TREST
Pohybová skoroopera pro jednoho
tanečníka. Scénář, režie a choreografie
Jan Komárek

27. 10.-30. 10. 2011
TANEC, TANEC… 2011
25. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA
SCÉNICKÉHO TANCE MLÁDEŽE
A DOSPĚLÝCH 
A DISKUSNÍ FÓRUM AMATÉRSKÝ
TANEC V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI.

27. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ZAHAJOVACÍ VEČER
GAUDEAMUS PRAHA – CESTOU
KRAJINOU

28. 10. /pátek/ 19.00 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
S udělením Ceny ministerstva kultury
ČR a aukcí výtvarných děl. 

29. 10. /sobota/ 19.00 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VĚČER
Nejlepší choreografie amatérských
tanečních souborů v sezoně 2010/2011.

31. 10. / pondělí/ 19.00 hodin
TOMÁŠ KLUS

VÝSTAVA OBRAZŮ
PETRA ZĎÁRSKÁ 
NÁPAD JE KLÍČEM

Petry nápady v divadle

Do 10. 10. – Městské divadlo 
PETRA ŽĎÁRSKÁ – NÁPAD JE KLÍČ
Dvacetiletá Petra Žďárská je nejmladším umělcem, který kdy
vystavoval v městském divadle. Ukazuje nové pojetí malby
a své vize.
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■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

1. 10. /sobota/ 19.00 hodin
SPS JANÁČEK
MÄNNERCHOR Z GIVHORNU

VÝSTAVA
7. 10.–1. 11.
ALEXANDR ILKO-ILJUŠENKO
SVĚTLO a SVĚTLO (obrazy)

Otevírací doba: úterý a sobota vždy
od 10.00 do 16.00 hodin

■ Starokatolický 
kostel 
náměstí B. Němcové 

XIV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ 
FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY 2011

7. 10. /pátek/ 18.00 hodin
HUDBA TIBETU (PL – ČR)
Irena Sallmann (pl) hraje meditační
hudbu na tibetské mísy, gongy, zvonky.
Olga Novotná (čr) slovem provází,
recitace básní.

9. 10. /neděle/ 18.00 hodin
THURI ENSEMBLE 
Hobojový kvartet s mezinárodním
složením (ČR, Japonsko). Soubor se
věnuje autentické interpretaci hudby
17. a 18.století s soudobé hudbě.

Festival pořádá SPŠH, o. s.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2011. 

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

2. 10. /neděle/ 14.00 hodin
BLANKA TŮMOVÁ, MILAN
ČERNOHOUZ & BROĎANKA
Taneční odpoledne se speciálními
hosty v rámci týdne seniorů.

6.–7. 10. /čtvrtek–pátek/ 9–17.30 hodin
EUROREGION AMOS 2011
13. ročník 
Výstava a veletrh vzdělávání
a volnočasových aktivit.

14. 10. /pátek/ 20.00 hodin
TATA BOJS
Koncert na turné k novému albu
Ležatá osmička. Host Lus3.

19. 10. /středa/ 9.00 hodin, kino Junior
MIKULKOVY POHÁDKY
Divadlo Elf 
Divadelní představení pro děti od 4 let.

22. 10. /sobota/ 20.00 hodin
IRSKÁ TANCOVAČKA
Hraje Goblin, 120 Kč 
Taneční vystoupení Irských sester,
Divokýho Ira a Keltského tygra
s výukou jednoduchých tanců.

23. 10. /neděle/ 14.00 hodin
CELESTÝNKA
Taneční odpoledne pro seniory.

25. 10. /úterý/ 19.00 hodin
4TET
Akci pořádá REMOEX CZ, a. s.
Show vokálního seskupení Jiřího
Korna, Davida Uličníka, Jiřího Škorpíka
a Dušana Kolára

VÝSTAVY
Do 30. 10. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer 
QUO VADIS?
Členská výstava Fomaklubu Liberec.

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

Týden knihoven 3.–9. října
15. ročník

3. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
GERSHWIN GEORGE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 10. /pondělí/ 18.00 hodin
TEMNOTA
Své knihy představí mladá spisovatelka
Klára Janečková. 

4. 10. /úterý/ 9.00 hodin
POHÁDKA OD RYBNÍKA ŽABINCE
Beseda s autorským čtením jablonecké
spisovatelky Jindřišky Kratschmarové.
(Zadáno pro mateřskou školu)

4. 10. /úterý/ 17.00 hodin 
KDYŽ TRUBADÚŘI HRÁLI
A VERŠOVALI
Komponovaný program, recitace Olga
Novotná, Duro Nux – středověká hudba.

5. 10. /středa/ 9.00 hodin
TÝDEN KNIHOVEN
Seznámení s knihovnou a s akcí Týden
knihoven. 
(Zadáno pro základní školu)

5. 10. /středa/ 17.00 hodin
LONDÝN – JIŽNÍ ANGLIE
Beseda spojená s projekcí fotografií
cestovatele Zdeňka Skořepy.

6. 10. /čtvrtek/ 16.30 hodin
KAREL HVÍŽĎALA
Povídání a besedování o médiích
a literatuře se známým českým
novinářem, dramatikem a spisovatelem.

4.–8. 10. /pondělí–pátek/
NAJDI KNIHU V KNIHOVNĚ –
SOUTĚŽ PO CELÝ TÝDEN
S pomocí on-line katalogu a za drobné
odměny

3. 10. /pondělí/ O AUDIOKNIHÁCH
– prezentace v domech pro seniory 

4. 10. /úterý/ ČTEME NOVINY PŘI
KÁVĚ 

5. 10. /středa/ ŽÁDNÝ PROBLÉM
PŘI ZAPOMENUTÍ BRÝLÍ 
– PŘEDVEDEME ČTECÍ LUPY 

6. 10. /čtvrtek/ CO SE DĚJE
V KNIHOVNĚ? 

7. 10. /pátek/ O AUDIOKNIHÁCH –
prezentace v domech pro seniory 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE 
(motto: Jan Werich)
11. ročník literární soutěže vyhlášené
k Týdnu knihoven pro žáky I. a II.
stupně ZŠ, SŠ a odborných učilišť. 
Pohádky, básničky, úvahy, povídky atd.
Uzávěrka 21. listopadu 2011. 
Info na tel.: 603 991 505.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

11. 10. /úterý/ 14.00 hodin
JABLONECKÁ HISTORICKÁ
SPORTOVIŠTĚ
Beseda s Václavem Vostřákem.

11. 10. /úterý/ 17.00 hodin
JSOU VŠECHNY HVĚZDY STEJNÉ?
Astronomické okénko Martina Gembece.

13. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VŠE O DÁRCOVSTVÍ KRVE 
(aneb Daruj i ty!)
Lektorka Soňa Fiedlerová z Oblastního
spolku Českého červeného kříže.

17. 10. /pondělí/ 16.30 hodin
SMUTNÁ BRAUNOVÁ
Hudebně-dramatický pořad, který vás
provede knihou Kalvárie
Účinkuje herečka Jitka Smutná
a spisovatelka Petra Braunová.

18. 10. /úterý/ 14.00 hodin
BELGICKÉ FLANDRY
Pravidelné promítání.

18. 10. /úterý/ 17.00 hodin
MŠENO NAD NISOU
– HISTORIE A SOUČASNOST
Beseda s Václavem Vostřákem.

20. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
HISTORIE VEPSANÁ DO BETONU 4
Vyprávění Jiřího Duška o českosloven-
ském opevnění z roku 1938.

25. 10. /úterý/ od 17 hodin
JABLONECKÉ VÝSTAVY
V 70. LETECH
Beseda s historičkou muzea skla
a bižuterie Janou Novou.

V oddělení mládeže pokračuje
5. ročník luštitelské soutěže
O ZLATOU MAKOVICI a čtenářská
soutěž LITERÁRNÍ DETEKTIV.

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. 10. /sobota/ 14.00–17.00 hodin 
ŘEMESLNÝ DEN
Rukodělné dílničky pro malé i velké.
Informace A. Francová.

2. 10. /pondělí/ 10.00–17.00 hodin 
DEN ZVÍŘAT VE VIKÝŘI
Oslava Světového dne zvířat.
Informace A. Francová.

6. 10. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PEXESOVÁ PÁRTY
Informace N. Mitbauerová.

11. 10. /úterý/ 15.00–17.00 hodin 
SYTYKIA
Tvořivý program.
Informace N. Mitbauerová.

14. 10. /pátek/ 15.00 hodin
DRAČÍ DÍLNA
Informace P. Dostál, přihlášky do 12. 10.

15. 10. /sobota/ 14.00 hodin
DRAKIÁDA 2011
Soutěžní odpoledne s pouštěním
draků na Dolině.
Informace P. Dostál, přihlášky do 12. 10.

20. 10. /čtvrtek/ 14.00 hodin 
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
Informace N. Mitbauerová, 
přihlášky do 17. 10.

21. 10. /pátek/ 13.00–14.30 hodin 
SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO 
PARLAMENTU
Jablonecký parlament mladých
seznamuje veřejnost s plány, cíle
na nový školní rok.
Informace N. Mitbauerová.

22. 10. /sobota/ 
PŘEJEZD JIZERSKÝCH HOR
Cyklistická akce pro děti i dospělé.
Informace P. Dostál, přihlášky do 20. 10.

22. 10. /sobota/ 9.00 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA 
(lept, smalt, dekorování)
Pro děti od 10-ti let, akce projektu
V.Ý.P.L.E.T. podpořeného Libereckým
krajem, informace M. Tauchmanová.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

26.–30. 10. /středa–neděle/ 
HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Prázdninové dovádění hudebních
kroužků v Desné.
Informace S. Příhonská.

26.–27. 10. /středa, čtvrtek/ 
8.00–16.00 hodin
PODZIMNÍ PRÁZDNINOVÉ
PŘÍRODOVĚDNÉ DNY
Autobusový výlet do záchranné stanice
zvířat, tvořivé a pohybové aktivit.
Informace A. Francová.

26. 10. /středa/ 9.00 hodin
2. DEN PLNÝ ADRENALINU
Pro děti od 9 let.
Informace M. Tauchmanová, přihlášky
do 13. 10.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

12. 10. /středa/ 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ
JABLONECKÝ KOMORNÍ
ORCHESTRA JEHO HOSTÉ
Klasika – swing – filmová hudba

16. 10. /neděle/ 19.00 hodin
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci
FILMOVÝ FANDA – původní muzikál
ZUŠ Jablonec nad Nisou a křest DVD
Speciální host: EDUARD KLEZLA

Amos poradí se školou i zábavou

6.–7. 10. /čtvrtek–pátek/ 9.00–17.30 hodin – Eurocentrum 
EUROREGION AMOS 2011
Chystá se vaše dítě do školy? Jakou vybrat a kam po ní? Na
veletrhu se představí školy a učiliště, burza práce nabídne pra-
covní příležitosti. Doprovodný program přinese inspiraci pro
volný čas: tvůrčí dílny, lezecká stěna, výstava leteckých a lod-
ních modelů a malých domácích zvířat, výukový program
Ekocentra Mazlíci a havěť.

Foto archiv Eurocentra
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

do 21. 10. 
JOSEF ZASCHE / 
ROBERT HEMMRICH
Výstava ke 140. výročí narození jablo-
neckých architektů, spolutvůrců pano-
ramatu Jablonce nad Nisou. Život a dílo
významných architektů první poloviny
20. století – rodáků z Jablonce
nad Nisou, autorů důležitých staveb
na Jablonecku a Liberecku.

20. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KŘEST KNIHY 
PŘÍBĚHY JIZERSKOHORSKÝCH
ROZHLEDEN
za přítomnosti autorů Marka Řeháčka,
Otokara Simma, Jana Pikouse a Petra
Kurtina.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

4. 10. /úterý/ 17.00 hodin
JAN A BEDŘICH KOCMANOVI – TISKY
Zahájení výstavy prací pedagogů ÚUD
Plzeň. Výstava trvá do 4. 11.

■ 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 
22. 10.–1. 4. 2012
MILAN VOBRUBA 
DVĚ ZEMĚ – DVA DOMOVY – DVĚ
INSPIRACE

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin
22.–31. 10. zavřeno z důvodu instalace
výstavy Otcové města Jablonce VIII. 
Jablonecký řemeslnický spolek –
Osvícení řemeslníci, řemeslnická osvěta.

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz
1. 10. /sobota/ 20.00 hodin
FEMALE TOUR II
Kapely Matahari, Pankix a Alžbětiny
Sosny ukážou, že i ženská to umí
pořádně rockově rozjet.

4. 10. /úterý/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Všechno, co jste nechtěli vědět o sexu,
ale zeptali jste se na to Petra Hájka,
aneb dobrá rána nad zlato!

5. 10. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Úvodní setkání nového cyklu. 
Pod vedením Filipa Nováka.

6. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
O SKLE
Hovory Na Rampě s výtvarníky
Zdeňkem Lhotským, Oldřichem
Plívou, Martinem Hlubučkem
a kurátorem sbírek Oldřichem Palatou.

7. 10. /pátek/ 20.00 hodin
ČOKOVOKO 
Koncert. Hip hop, retro styl, černý
humor, trhavé taneční kreace dvojice
brněnských raperek.

8. 10. /sobota/ 20.00 hodin
THE ORIGINAL 50’S PARTY
Rokenrol párty ve stylu 50. let. 
Stylový ohoz se cení.

12. 10. /středa/ 19.00 hodin
BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM
ŽIVOTĚ
Beseda s cestujícím učitelem tibetského
buddhismu Janem Matuškou.

13. 10. /středa/ 20.00 hodin
BÍLÉ KORDILERY A INKOVÉ
Nejkrásnější treky a výstupy v Bílých
Kordilerách přiblíží cestovatel Míla Krček.

14. 10. /pátek/ 20.00 hodin
THE JEAN MARX EXPRESS (USA)
Brooklynská trojka 

15. 10. /sobota/ 21.00 hodin 
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan. 
DJ Igorek.

17. 10. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru. Vede Martin
Gembec a Aleš Majer.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

18. 10. /úterý/ 20.00 hodin 
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. 

20. 10. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KAČNA JAMA
Letošní mezinárodní expedici speleo-
logů do dosud člověkem nedotčených
zemských hlubin filmem a povídáním
přiblíží její účastník Martin Trdla.

21. 10. /pátek/ 20.00 hodin
EXOTS – KŘEST CD
Hvězda mladé jablonecké scény křtí
své debutové album Originální už tady
byli. Hosté: Attic Vanity (LBC) + Last
Time (Moravská Třebová).

22. 10. /sobota/ 20.00 hodin 
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
Koncert legendy českého bigbeatu. 

25. 10. /úterý/ 20.00 hodin
SHARON LEWIS & JAN KOŘÍNEK
GROOVE
Americká černošská blues soulová
zpěvačka s unikátní sestavou
J. Kořínka. Křest CD „Live at the Ramp“
z loňské Rampy. 

26. 10. /středa/ 20.00 hodin
OZVĚNY FRESH FILM FESTU 2011
Svěží animované filmy z letošního
mezinárodního festivalu studentských
filmů a debutů.

27. 10. /čtvrtek/ 20.00 hodin
OZVĚNY FRESH FILM FESTU 2011
To nejlepší z letošního mezinárodního
festivalu studentských filmů a debutů.

28. 10. /pátek/ 20.00 hodin
OBŘÍ BROSKEV 
Tour „Na sever 2011“ pražsko-česko-
lipské indie-rockové kapely.

29. 10. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

30. 10. /neděle/ 17.00 hodin
HLOUPÉ KRÁLOVSTVÍ
Hraje loutkové divadlo Čmukaři.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

■ 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)
ženy – pondělí 18.30 hodin (max. 10 žen)
dívky – čtvrtek 15 hodin (max. 8 dívek)
TANEC S MIMINKY 
čtvrtek 10.00 hodin (miminka 3–9 měsíců) 
MASÁŽ DĚTÍ A KOJENCŮ 
(objednávky: 728 400 700)
POWER JOGA 
středa 14.30 hodin a čtvrtek 19.00 hodin 
ANGLIČTINA PRO DĚTI 
středa, čtvrtek 16.15 hodin

■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org
KONVERZAČNÍ KURZY 
NĚMECKÉHO JAZYKA 
čtvrtek 17.00 hodin
NĚMČINA PRO DĚTI 
středa, čtvrtek 16.00 hodin
Informace 732 551 425 

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
1. 10. /sobota/
VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY NA PĚNČÍN
více info na webu
3. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
DĚTSKÉ OBLEČENÍ
poradna, prezentace, možnosti nákupu
4. 10. /úterý/ 10.00 hodin
PREZENTACE MODERNÍCH
LÁTKOVÝCH PLEN
6. 10. /čtvrtek/ 15.30 hodin
SETKÁNÍ NOVÝCH I STÁLÝCH
AKTIVNÍCH ČLENŮ

8. 10. /sobota/ 10.00 hodin
DRAKIÁDA

9. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
KOSMETICKÁ PORADNA
PRO NEJMENŠÍ

9. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
VÝROBA NETRADIČNÍCH
KALENDÁŘŮ
Scrapbook a jiná papírová tvoření 

11. 10. /úterý/ 9.00–13.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

13. 10. /čtvrtek/ 16.00 hodin
JABLÍČKOVÉ POSVÍCENÍ
Program pro celou rodinu, ochutnávky
jablíček a výrobků z nich, dílnička
nejen pro děti
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

17. 10. /pondělí/ 10.00 hodin
VÝROBA NETRADIČNÍCH
KALENDÁŘŮ
Scrapbook a jiná papírová tvoření 

20. 10. /čtvrtek/ 10.00–13.00 hodin
BAZÁREK

21. 10. /pátek/ 10.00 hodin
DĚTSKÁ VÝŽIVA 

28.–30. 10. /pátek–neděle/
POBYT PRO RODINY S DĚTMI 
Rodinné centrum Smečno

■ d-EppL music & 
board club 
www.deppl.com

7. 10. /pátek/ BREAKS NOW 
14. 10. /pátek/ NORTH FORMATION 
15. 10. /sobota/ WAKE UP hip hop 
21.10. /pátek/ REGGAE 
28.10 /pátek/ DECHNO V TEPLU,
Dj Daho a jeho hosté

■ Klub WOKO
www.klubwoko.cz

5. 10. /středa/ 20.00 hodin
KOMICI, s. r. o.
Vystoupí nejlepší komici pořadu
kabelové televize HBO Na stojáka.

7. 10. /pátek/ 20.00 hodin
FREE PLAY
Dj Sakul a jeho mix hudebních žánrů.

8. 10. /sobota/ 20.00 hodin
ROCKSHOW
Vj Lizard představí největší rockové hity.

14. 10. /pátek/ 20.00 hodin
FREE PLAY
Dj Sakul a jeho mix hudebních žánrů

15. 10. /sobota/ 19.00 hodin
MIG 21
Koncert kapely s frontmanem Jiřím
Macháčkem

19. 10 /středa/ 20.00 hodin
FC BARCELONA–FC VIKTORIA PLZEŇ
Přímý přenos na největší projekci ve
městě

20. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
POLEMIC + STO ZVÍŘAT
Ojedinělý česko-slovenský koncert.

21. 10. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Dnb párty s djkou Lasershow, projekce
Djs: Katcha, Drumshot, Ladis, Soul
Fragment

22. 10. /sobota/ 20.00 hodin
RETRO PÁRTY
Největší hity od šedesátých do
devadesátých let hraje vj Lizard.

28. 10. /pátek/ 20.00 hodin
FREE PLAY
Dj Sakul a jeho mix hudebních žánrů

29.10. /sobota/
ZOMBIEWALK
Pochod zombiewalku městem a poté
koncerty v klubu. THE ROCKET
DOGZ, QUEENS OF EVERYTHING
hororová afterparty.

Na Rampu na brooklynskou trojku

14. 10. /pátek/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
THE JEAN MARX EXPRESS (USA)
Brooklynská trojka si se svým hudebním stylem mnoho starostí
nedělá. Vzali jednoduše rock, soul, funk, punk…, smíchali do-
hromady a zahustili svým muzikantským mistrovstvím. 
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KOPANÁ
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz

Gambrinus liga
Chance arena

16. 10. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– 1. FK PŘÍBRAM

30. 10. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK TEPLICE

B muži – Divize – skupina C
hřiště Český Dub

8. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– TJ POLEPY

22. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– 1. FK NOVÁ PAKA

Česká liga dorostu
A–D dorost
hřiště Mozartova

1. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC

15. 10. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– OEZ LETOHRAD

29. 10 /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC OLYMPIA HR. KRÁLOVÉ

Česká liga dorostu
B–C dorost
hřiště Mšeno UMT

23. 10. /neděle/ 10.15/12.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK Kolín

hřiště Tanvald
8. 10. /sobota / 10.15/12.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– BOHEMIANS 1905

Česká liga žáků A–B
hřiště Mšeno UMT 

8. 10. /sobota/ 10.15/12.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– RMSK CIDLINA NOVÝ
BYDŽOV

22. 10. /sobota/ 12.30/14.45 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC

Česká liga žáků C–D
Hřiště Mozartova

2. 10. /neděle/ 10.00/11.45 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– RMSK CIDLINA N. BYDŽOV

16. 10. /neděle/ 10.00/11.45 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK MLADÁ BOLESLAV

30. 10. /neděle/ 10.00/11.45 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– AFK CHRUDIM

KP ročník 2001

15. 10. /sobota/ 12.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC SLOVAN LIBEREC

20. 10. /čtvrtek/ 16.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK BAUMIT I.

KP ročník 2002

6. 10. /čtvrtek/ 16.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SK

20. 10. /čtvrtek/ 16.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK BAUMIT JABLONEC I.

29. 10. /sobota/ 12.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– NOVÝ BOR/Č. KAMENICE

Ženy-ČERTICE
UMT Mšeno

1. 10. /sobota/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– UHLÍŘSKÉ JANOVICE

2. 10. /neděle/ 14.30 hodin
žákyně
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK TANVALD

16. 10. /neděle/ 14.30 hodin
ženy
FK BAUMIT JABLONEC 
– JESTŘÁBÍ LHOTA

16. 10. /neděle/ 17.00 hodin
žákyně
FK BAUMIT JABLONEC 
– SOKOL DRŽKOV

HÁZENÁ
Městská hala Corny

2. 10. /neděle/
15.00 hodin 
ELP JABLONEC 
– AŠ MLADÁ BOLESLAV
II. liga mladších dorostenců

17.00 hodin 
ELP JABLONEC 
– AŠ MLADÁ BOLESLAV
II. liga mužů

16. 10. /neděle/ 
15.00 hodin 
ELP JABLONEC 
– TYGŘI ÚSTÍ N. L
II. liga mladších dorostenců

17.00 hodin 
ELP JABLONEC 
– CHEMIČKA ÚSTÍ N. L.
II. liga mužů

29. 10. /sobota/
15.00 hodin 
ELP JABLONEC 
– JISKRA TŘEBOŇ
II. liga mladších dorostenců

17.00 hodin 
ELP JABLONEC 
– ŽATEC HANDBALL
II. liga mužů

Hřiště v Pasekách za sokolovnou
15. 10. /sobota/ 14.00 hodin 
ELP JABLONEC B – LIBEREC
HANDBALL
Severočeská liga mužů

Městská hala
www.sportjablonec.cz

SKOKY NA TRAMPOLÍNĚ
pořádá MPT Liberec

1.–4. 10.
6. ZÁVOD SVĚTOVÉHO
POHÁRU VE SKOCÍCH
NA TRAMPOLÍNĚ
Závodit se bude v celé hale, pro
diváky je připraven doprovodný
program. 
Podrobné informace naleznete
včas na plakátech.
Záštitu nad akcí převzalo město
Jablonec

ODBÍJENÁ
8. 10. /sobota/ 
9.30 hodin 
TJ JABLONEX 
– TJ LOKO LIBEREC (ženy) 
na kurtu č. 3 
10.00 hodin 
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– MODŘANY (muži A)
na kurtu č. 4

15. 10. /sobota/
10.00 hodin 
TJ BIŽUTERIE JABLONEC
NAD NISOU 
- TJ ČERVENÝ KOSTELEC
(junioři)
na kurtu č. 1

16. 10. /neděle/ 9.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– TJ ŽELEZNÝ BROD (ženy)
na kurtu č. 4

23. 10. /neděle/ 9.30 hodin
TJ JABLONEX 
– TJ BIŽUTERIE JABLONEC
(ženy)
na kurtu č. 4

29. 10. /sobota/ 9.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC
NAD NISOU – TJ TURNOV
(ženy)
na kurtu č. 4

KULTURISTIKA

15. 10. /sobota/
MEZINÁRODNÍ
MISTROVSTVÍ ČR A SR
V KULTURISTICE 

TANEC
22. 10. /sobota/ 
TOPGAL DANCE LIFE TOUR
2011
Taneční soutěž

FLORBAL
23. 10. /neděle/ 17.00 hodin
FBK CAMPUS 
– SLAVIA VŠ PLZEŇ
(2. ligy mužů)
na centrkurtu 

BASEBALL
1.–2. 10. /sobota–neděle/ 
9.00 hodin
O JABLONECKÉHO
KLOKÁNKA
XXIV. ročník slowpitchového tur-
naje i pro širokou veřejnost. 
Materiál i výstroj bude účastní-
kům zapůjčena.
Pořádá oddíl baseballu a softballu
TJ LIAZ pořádá v Srnčím dole 
Akce projektu Jablonec n. N. 2011

STŘELBA
8. 10. /sobota/ 10.00 hodin
EUROREGION NISA
Finále mezinárodní ligy ve střelbě
ze vzduchové pušky pořádá
SSKM LOYD v tréninkové
vzduchovkové hale.
Akce projektu Jablonec nad Nisou

Tělocvična Mšeno 
– SRK Břízky
Od 26. 9. každé další pondělí
v 10.00 hodin
CVIČENÍ DĚTÍ 2–4 roky
Pořádá Centrum Generace
Jablonec, o. s.

Vítězové Kytlického 
X duatlonu
Pavel Jindra (duatlon, triatlon
a zimní triatlon) a Helena
Erbenová (běh na lyžích, terénní
triatlon a duatlon) se stali v 18. 9.
vítězi X. ročníku Kytlického
X duatlonu, který byl zároveň
finálovým závodem Libereckého
kraje v triatlonu a duatlonu a také
krajským mistrovstvím
v duatlonu.

Nabídka sportovních programů

Foto Jan Ryšavý
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Jablonečtí senioři mají svou
akademii, o vzdělávání ale pro-
jevily zájem hlavně ženy. Do le-
tošního prvního semestru, který
potrvá do 9. prosince, nastoupilo
v září z 35 posluchačů 33 žen, nej-
starší účastnici je 89 let. „A kde
jsou chlapi?“ podivil se této sku-
tečnosti hned na úvod místosta-
rosta Petr Tulpa a dodal, že ak-
tivity pro tuto věkovou kategorii
chce město dál rozvíjet, a to přes-
tože je městský rozpočet napjatý. 

Cílem projektu je probudit po-
zornost seniorů vůči okolí. První
semestr seniorské akademie má
obecné zaměření. Jen ti, kteří ho
úspěšně zvládnout, budu moci ve
vzdělávání pokračovat. „Podmínkou
pro šťastné ukončení semestru je
mimo jiné absolvování minimálně
sedmi přednášek,“ poznamenala
Markéta Jeníčková, specialistka
pro volnočasové aktivity CSS.

Akademie seniorů se řadí mezi
programy vzdělávání. Ty zahájilo
CSS Jablonec již v dubnu 2011,
kdy umožnilo seniorům poznat
práci s počítačem. Tehdy vedl mís-
tostarosta Petr Tulpa první kurzy
počítačové gramotnosti pro začá-
tečníky, nyní se mezi lektory zařa-
dil i místostarosta Miloš Vele. 

Co se v prvním semestru dozvíme:
• úvod do seniorské problematiky

a exkurze do zázemí radnice
• prevence pro seniory – informační

servis MP o násilí na seniorech,
trestné činy a poučení, jak se
bránit, bezpečnostní zásady

• nenechte se podvést (lákavé kou-
pě a výhry, jednání s podvodní-
ky…)

• co je a není přestupek (informa-
ce o krizových linkách)

• úspěšné stárnutí (jak na to)
• poznejte příznaky, můžete za-

chránit život
• mezilidské vztahy v seniorském

věku
• základy jazykových dovedností

(jak rozumět cizím slovům v běž-
ném životě).

Co nabízí CSS
Informace, vzdělávání, výlety
a zájezdy, pohybové aktivity, ce-
lodenní klub 
• kurzy počítačové gramotnosti
• kurzy trénování paměti
• akademie seniorů – vzdělávací

projekt zaměřený na prevenci
a základní potřebné znalosti 

• pohybové aktivity – hrajeme ku-
želky, chůze s holemi Nordic
Walking, házení šipek na terč

• přednášky a besedy o tom, co nás
zajímá a co nám prospívá

• celodenní klub s počítači, tiskem,
možností občerstvení a dalším

• výlety a zájezdy - poznávací, spo-
lečenské, exkurze

• klidné klubové posezení pro
komunikaci seniorů stejných
zájmů – kluby v DPS 

• tvořivá dílna – učíme se nové ne-
bo předáváme, co umíme

• společné návštěvy – akce připra-
vené městem nebo jeho organiza-
cemi, vernisáže, koncerty, další

• zázemí pro akce Senioři senio-
rům a zábavné pořady

• další aktivity zaměřené na mož-
nosti a přání seniorů

Podrobné informace: Markéta Jeníč-
ková, specialista pro volnočasové
aktivity, tel.: 483 356 214 nebo
774 722 942, e-mail: marketa.
jenickova@centrumjablonec.cz
nebo www.centrumjablonec.cz

■ Z bloku seniorů
Klub seniorů DPS, 
Palackého 63
Senioři dávají přednost klidnému
klubovému setkávání. Schází se dva-
krát do měsíce, luští hádanky, hra-
jí společenské hry, vyrábějí různé
dárky a zpívají. Přivítají ve svém
klubu i zájemce z blízkého okolí.

Klub seniorů DPS, 
B. Němcové 54
Klubová setkání probíhají jednou
týdně. „Vzpomínáme na návštěvu
Městského divadla, kde byl pro nás
připraven slavnostní koncert ke
Světovému dni proti násilí na seni-
orech. Byla nám nabídnuta krásná
hudba, která umocňuje dobré emo-
ce, posiluje ducha a šíří dobrou ná-
ladu. Program exkluzívně za-
končilo vystoupení našeho pana
místostarosty Petra Tulpy k potěše
všech přítomných. Děkujeme z celé-
ho srdce a voláme – příště zase!“

Z příspěvku Věry Tesařové

Svaz důchodců ČR
SD je nestranickým občanským
sdružením s veřejně prospěšnou
činností. Ve městě byl ustanoven
v roce 1991. Členové se schází tři-
krát v měsíci, vždy ve středu ve
Spolkovém domě. Ročně platí za
členství 50 korun. „Udržujeme dlou-
holetý družební styk s přáteli-se-
niory v Budyšíně, kde budeme vy-
stavovat ruční práce našich dědeč-
ků a babiček. Pořádáme autobuso-
vé zájezdy do různých míst v ČR
a do Německa. Nejvýznamnější ak-
cí je každoročně oslava Svátku
matek. Stěžejními akcemi však zů-
stávají programy ve SD. Kapacita
sálu ve SD nám však neumožňuje
přibírat další členy.“

Z příspěvku Vladimíra Huška

KJS – Klub jabloneckých 
seniorů
Klub je volné společenství, které
může navštívit každý senior. Pro
návštěvu není podmínkou žádná
registrace a samotná návštěva se-
niora nijak nezavazuje. Neplatí se
příspěvky.

Z příspěvku Evy Borchertové

Informace o akcích klubů 
získáte také ve vitríně ve Spolko-
vém domě, na vývěsce ve vestibulu
knihovny a informačního centra
(radnice). Dále na webech Centra
sociálních služeb, Jablonecké rodi-
ny a města.

Ohlédnutí
Při jabloneckém Centru sociál-
ních služeb (CSS), příspěvkové
organizaci města, působí šest
klubů seniorů a Svaz důchodců.
Kluby slouží k setkávání seniorů,
fungují po celém městě. 

Centrum pořádá například kur-
zy počítačové gramotnosti – certifi-
káty o absolvování získalo 40 se-
niorů (připraveno je dalších devět
kurzů pro 108 seniorů). 

Další akce: 
• trénování paměti – certifikát ob-

drželo 13 seniorů (připravují se
další kurzy)

• výlety a vycházky i o prázd-
ninách – Jablonecké Paseky, Hej-
nice a Libverda, po naučné stezce
manželů Scheybalových, Kryšto-
fovo údolí.

• informační besedy o sociálních
službách včetně prezentace po-
skytovatelů a návštěvy veletrhů.

■ Senioři: Máme svou akademii

Kontakty na vedoucí klubů seniorů v Jablonci nad Nisou
Eva Borchertová KJS 605 823 263
Věra Tesařová KS DPS, ulice B. Němcové 5 732 141 797
Marie Klemsová KS DPS, Novoveská ulice 5 602 876 180
Lidmila Hamříková KS, Palackého ulice 63 608 757 661
Ludmila Justová KS, Opletalova ulice 35 483 305 699
Květa Novotná KS, Kulturní dům, Kokonín 603 348 110
Vladimír Hušek Svaz důchodců ČR 483 320 778
Blanka Svobodová koordinátorka klubů seniorů 483 356 214

nebo 774 722 945, e-mail: koordinatorka.ks@centrumjablonec.cz

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

Senior plus

Foto Radka Baloghová

Foto archiv CSS

Foto archiv CSS
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■ Krátce
Tipy z Rychnova
V rychnovském Hudebním klubu
Bažina v restauraci Beseda vystou-
pí 14. října Jaroslav Hutka. 
Výstavní síň městského úřadu zve
do 27. října na výstavu pastelů
Bohumíra Míče. Expozice je pří-
stupná denně od 9.00–11.00
a 14.00–16.00 hodin.

Nemocnice nechce kuřáky 
v parku
Jablonecká nemocnice nechce ku-
řáky v parčíku před hlavním vcho-
dem. Od 1. října jim vyčlenila dvě
nová místa. První se nachází blíz-
ko vedlejšího vjezdu na velké par-
koviště, další prostor s lavičkami je
za budovou ortopedie směrem
ke staršímu hlavnímu vjezdu do
areálu. „Na obou místech jsou od-
padkové koše na nedopalky. Věříme,
že budou kuřáci udržovat pořádek
a respektovat místa se zákazem
kouření,“ doplnila mluvčí nemoc-
nice Petra Hybnerová. Ve všech
vnitřních prostorách nemocnice
platí přísný zákaz kouření jak pro
pacienty, tak i zaměstnance.

Pozvání k návštěvě
Domov v Maxově se otevře 11. říj-
na od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do
16.00 hodin veřejnosti. Během ná-
vštěvy se mohou návštěvníci těšit
na ukázky metod alternativní ko-
munikace, výroby v sociálně-tera-
peutických dílnách, hodiny muzi-
koterapie a promítání filmu o ži-
votě v domově. Bližší informace na
tel. č. 483 300 718.

Slet bubeníků slaví 10 let 
Nejlepší čeští bubeníci pozvali svo-
je kolegy ze světa do Smržovky ke
společnému bubnování. Každý rok
vzniknou nové skladby, které jsou
předvedeny na putovním festivalu
po Česku. Celkem se na pódiu kaž-
dý rok rozezní až dvě tuny nástro-
jů – bicích souprav, činelů, mnoha
etnických bubnů a elektroniky, ale
i lidské hlasy, gongy, perkuse, ba-
rely. Letos přibudou i melodické
nástroje (kytara, hlas). Bez nad-
sázky jde o setkání hudebních sty-
lů z celého světa.
První koncert se uskuteční 18. října
od 16.00 a 20.00 hodin ve smržov-
ském Parkhotelu. Více naleznete
na www.sletbubeniku.cz

JKIC odměnilo luštitele
Celkem 30 lidí se zapojilo do luštění
letní ankety ke 100. výročí jablo-
necké přehrady. Správných odpo-
vědí bylo jen devět. Odměnu získa-
li tito tři vylosovaní výherci:
1. cena – kniha Přehrada v klínu hor
– Alena Šrámková, Jablonec n. N.
2. cena – Soubor her O jablonecké
přehradě – Martina Štiťáková, Li-
berec
3. cena - Čepice s logem města Jab-
lonce – Vladimír Drábek, Jablonec
nad Nisou
Letní tajenku křížovky JM vylušti-
lo správně 14 lidí. Hrnek s věží sta-
rokatolického kostela vyhrála Anna
Pivoňková, Alena Šrámková (obě
z Jablonce) a Hana Sodomková ze
Šluknova.

Jak jste se vlastně dostala ke sklu a bižuterii, po-
cházíte z Jablonecka?

Pocházím z Dolní Poustevny, kde se odedávna vyrá-
běly umělé květiny. S babičkou jsme večer sedávaly
nad domácí prací, lepily lístečky a povídaly si přitom.
Dnes na to ráda vzpomínám, ale tehdy mi to přišlo ja-
ko příkoří a říkala jsem si, že nebudu nikdy dělat nic
podobného. A jak to dopadlo? Odříkaného chleba nej-
větší krajíc. Prošla jsem výrobou kovové bižuterie,
pracovala v Preciose, soukromě podnikala. Získala
jsem přehled o výrobě bižuterie, skla, o financích,
účetnictví, obchodování, kooperaci a vzorování.
V muzeu se mi pak spojil svět pracovní se světem
mých zájmů a koníčků. Návštěvy výstav, práci s dět-
mi, které jsem si dříve mohla dopřávat jen po chvil-
kách, jsem najednou mohla organizovat a rozvíjet.

Podařilo se vám proměnit muzeum v otevřenou
instituci. Děti k vám chodí pravidelně do výtvar-
ných dílen. V roce 2005 jste získali za filozofickou
a fyzickou přestavbu muzea cenu Ministerstva
kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR za
Muzejní počin Gloria musaealis Z čeho jste měla
během svého působení v muzeu největší radost, co
bylo nejsložitější?

Jsem technik a do muzea jsem v roce 1997 přichá-
zela s obavami, jak všechno zvládnu. 

Nechtěla jsem bez rozvahy nic měnit. Přicházela
jsem ale s tím, že muzeum přebuduji v otevřenou
a vstřícnou instituci. Ještě ten samý rok jsme s vý-
tvarníkem Bohumilem Eliášem připravili první pro-
gram pro nejmenší děti. Vánoční a velikonoční dílny
se staly běžnou součástí našich programů. Také vý-
stavy jsme začali dělat interaktivní a emotivně laděné.

V roce 2003 převzalo zřizovací roli Muzea skla a bi-
žuterie v Jablonci nad Nisou Ministerstvo kultury ČR
a muzeum se tak zařadilo mezi takové instituce, jako
je Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum,
Moravská galerie a další. 

Mám třeba radost, že se v roce 2005 dostal hlavní
projekt muzea, trienále Oděv a jeho doplněk, mezi
čtyři ministerstvem podporované mezinárodní projek-
ty. Myslím, že stěžejní pro uchování tradiční bižuterní
výroby na Jablonecku je právě spolupráce muzea
s okresní hospodářskou komorou a se Svazem výrob-
ců skla a bižuterie. Jsem také ráda, že se podařilo po
rozpadu Jablonexu odkoupit a v muzeu uchovat zá-

kladní soubory, vzorkovny kovové a skleněné bižute-
rie i historické nástroje.

Letos jste uspořádali další ročník trienále, jak se
vám vydařil?

Ministerstvo kultury každým rokem krátí muzeu
dotaci na mzdy i na provoz. Díky velkým projektům,
jakým trienále je, řešíme například mzdové prostřed-
ky pro průvodce na letní sezonu. 

Prostřednictvím projektu trienále mohlo muzeum
uspořádat lednovou módní přehlídku, která je každo-
ročním signálem, v jakém stavu se nachází výroba
bižuterie. Zápisy v návštěvní knize od tuzemských
i zahraničních návštěvníků a maily od účastníků po-
tvrzují vzrůstající úroveň celého počinu. Také oděvní

ateliéry, textilní firmy a školy poukazují na vyjímeč-
nost trienále v tom, že mohou své nápady ihned u-
skutečnit a konzultovat s odborníky.

Jaké sklo a bižuterii máte nejraději, obklopujete
se jím i v soukromí?

Jabloneckou bižuterii nosím ráda, jen nevím, jak ji
doma přehledně uložit. Mám si pořídit malý depozi-
tář? V soukromí mám ráda užitkové sklo pro denní
použití. V minulosti jsem si vybrala servis od firmy
Moser, když jsem si ale spočítala, na kolik by mě při-
šel jeden kus soupravy, zařadila jsem se ke klientům
Crystalexu. Jinak doma se příliš věcmi neobklopuji,
mám ráda volný prostor.

Na vlastní žádost nyní muzeum opouštíte. Od-
cházíte do důchodu. V čem byste si přála, aby Váš
nástupce pokračoval?

Ministerstvo při výběrovém řízení na mého nástup-
ce splnilo mé přání, aby vybraný uchazeč pokračoval
v rozeběhnuté koncepci a převzal na letošek plán čin-
nosti jednotlivých zaměstnanců. Počátkem října na-
stoupí do funkce ředitelky Milada Valečková. Do Jab-
lonce přichází z Pardubic, kde na krajském úřadu
vedla oddělení kultury a památkové péče.

Co když vám ale doma bude muzeum chybět,
jak to budete kompenzovat?

Chybět mi bude docela jistě, ale naštěstí je všem stá-
le otevřené – odborníkům, badatelům, dobrovolní-
kům, … uvidíme. Cítím, že jsou pro mě některé věci,
důležitější, proto se na ně chci zaměřit. Možná, že ně-
kdy později bude příležitost si o nich popovídat.

Jaroslava Slabá
Ředitelka muzea skla a bižuterie na odchodu

■ Tvář měsíce října

Odříkaného chleba největší krajíc 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci má za sebou více než stoletou historii. Posledních 14 let
ho řídí Jaroslava Slabá. Za jejího působení se dočkala skvostná secesní budova obnovy,
muzeum se přizpůsobilo současným požadavkům doby, otevřelo se veřejnosti a dětem, nově
formulovalo své poslání. Pro skláře, šperkaře a medailéry se stalo prestižním místem
setkávání, jež se snaží ovlivňovat vkus lidí. Aktivity muzea dnes propojují historii, současnost
a budoucnost tradičního jabloneckého průmyslu a sahají daleko za hranice země.

■ Jaroslava Slabá 
Absolvovala ČVUT Praha, strojní fakultu
(1969–1974). V Jablonci žije od roku 1985. Pra-
covala v Bižuterii a Preciose a také soukromě
podnikala v oboru výroby bižuterních kovo-
dílů a galanterie. Muzeum skla a bižuterie ří-
dí od roku 1997. Baví ji práce s dětmi, muzejní
pedagogika, turistika – i vysokohorská.

Zásada
Vše posuzuj zdravým selským rozumem. 

Foto archiv muzea skla a bižuterie
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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.

7. Osmdesátá léta a konec výstavní tradice

Mezinárodní výstava bižuterie Jablonec ’80 se
konala v roce významných společenských, hos-
podářských a politických událostí. Pamětníci si
vzpomenou především na olympiádu v Moskvě
nebo spartakiádu. Pořadatelé výstavy se však
zaměřili především na 35. výročí osvobození
Československa Sovětskou armádou, plnění zá-
věrů XV. sjezdu KSČ a také na podíl bižuterního
průmyslu na výrobních a exportních úkolech. 

Součástí instalace byla mimo jiné velká pro-
světlená mapa světa znázorňující rozsah expor-
tu československé bižuterie zprostředkovaný
PZO Jablonex. Vyváželo se tehdy do 110 zemí
světa a význam tohoto odvětví pro socialistické
Československo byl dokladován těmito infor-
macemi: „...za kilogram kovové kamenové bi-
žuterie nakoupíme 175 kilogramů banánů nebo
16 kilogramů kávy nebo 30 kilogramů bavlny,
za kilogram šatonů krystal 12 dovezeme 200 ki-
logramů citrónů...“. Hlavním výstavním téma-
tem byl ovšem vztah žena – móda – bižuterie. 

U příležitosti VII. mezinárodní výstavy bižu-
terie v roce 1983 proběhly nové úpravy výsta-
viště, postavila se nová fontána u vstupu. Jinak
se ovšem na podobě výstav mnoho nezměnilo.
V zákulisí výstavních prostor se však začínalo
pochybovat o efektivitě výstavních akcí.

Při následujícím ročníku došlo poprvé k na-
rušení pravidelného tříletého cyklu. Další vý-
stava se konala až v roce 1987. Pořadatelé se
stále více zaměřovali na její odborné poslání.
Společným motivem instalace byl tentokrát

vesmírný prostor jakožto prostor mírové spolu-
práce.

Po ukončení byla výstava jako obvykle velmi
kladně hodnocena a plánovalo se pokračování
tradice v roce 1990. Tentokrát však veřejně za-
zněly i hlasy, které zcela realisticky konstatova-
ly minimální přínos výstav pro výrobu a vývoz
bižuterie. Politická a společenská změna v roce
1989 tradici výstav jako společenských a kul-
turních akcí ukončila. Příprava plánované IX.
mezinárodní výstavy bižuterie Jablonec ’90 by-
la přerušena na základě rozhodnutí Výstavní
komise ze dne 26. 1. 1990. Státní podnik Jablo-
necká bižuterie zanikl. Akce se měla přesunout
na rok 1991, ale nakonec se uskutečnila pouze
kontraktační výstava nově ustaveného Svazu
výrobců bižuterie. Kontraktační výstavy se ko-
naly ještě v několika následujících letech, ale
nakonec zanikly. Tradice jabloneckých bižuter-
ních výstav se tak přerušila.

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.

1. října 1911, číslo 225, strana 13
Češi 28. září pilně sbírali peníze pro svou

Matici školskou. Vyzýváme všechny čtenáře,
aby také přispěli na německé školství, a to mla-
dým dámám, které budou mít odznak matice
a budou obcházet všechny domy.

3. října 1911, číslo 226, strana 1
Ze světa: Itálie vyhlásila válku Turecku! 

3. října 1911, číslo 226, strana 3
Asi 2000 osob se zúčastnilo v Jablonci de-

monstrace proti zdražování potravin. Organizá-
torem akce byla sociální demokracie, na
protestním shromáždění promluvil soudruh
Hladík.

8. října 1911, číslo 231, strana 7
Módním hitem tohoto roku jsou náušnice

s perlami větších velikostí. Oblíbená je zejména
kombinace perel s brilianty.

10. října 1911, číslo 232, strana 3
Včera v 17.00 hodin se opět nad Jabloncem

objevil balon, který čile plul vzduchem směrem
na Krkonoše. Letěl tak nízko, že se daly roze-
znat zelenobílé praporky visící z gondoly. Balon
přistál v Lučanech, na kopci nad hotelem
U města Vídně (nyní Blaník). Vzduchoplavce,
kapitána balonu pana Lehnera z Drážďan
a manžele Bauerovi z Bischofswerdby, přivítal
starosta pan Klinger a exportér Johann Fischer
je pozval na malé pohoštění.

10. října 1911, číslo 232, strana 5
V Praze se objevily falešné stokoruny.

12. října 1911, číslo 234, strana 5
V pátek zastavili dělníci v Hamrech, Držkově,

Loužnici, Vlastiboři a Zásadě práci a táhli hro-
madně k Loumově brusírně v Zásadě, kde se
vyrábějí nebroušené bengle. Chtěli brusírnu
zdemolovat. Úřady povolaly ještě večer posilu
40 četníků z Prahy. Výroba benglí se zastavila.
Na Frýdštejně přepadli nezaměstnaní skláři
Lejskovu brusírnu a zničili ji. Jejich řádění
ukončila až policie.

15. října 1911, číslo 237, strana 3
23. října oslaví své šedesátiny odborný učitel

Adolf Lilie, autor jablonecké kroniky z let 1894
a 1895.

17. října 1911, číslo 238, strana 4
Z Jeleního kouta ve Smržovce až k rozhledně

na Černé Studnici povede turistická stezka.
V zimě se stezka změní v sáňkařskou dráhu.

17. října 1911, číslo 238, strana 5
Aviatik Ing. Kašpar z Pardubic se zřítil při

přeletu z Pardubic do Jičína, kde měl předvést
ukázkový let se svým strojem Bleriot. Poblíž
Chrudimi mu vysadil motor a on spadl z výšky
70 metrů. Lékař konstatoval četná lehčí zranění.

Sobota 21. října 1911, číslo 242, strana 3
Poslanci Wolf a Pacher požadují u minister-

ského předsedy 20 milionů korun na zvýšení
platů učitelů.

28. října 1911, číslo 248, strana 4
Na Šumavě zemřel známý obr Josef Rankl,

který zásoboval šumavské sklárny pískem:
Rankl dokázal uzvednout bednu, kterou jinak
přenášelo deset mužů. Sám nakládal těžké pa-
řezy a v zimě, když koně zapadli do sněhu, od-
táhl i vůz. Holýma rukama zadržel zdivočelého
býka, který utekl z jatek. Přes svoji pověstnou
sílu byl znám jako dobrosrdečný člověk.

29. října 1911, číslo 249, strana 3
Čechy měly podle zprávy místodržitelství

k 31. říjnu 1910 přesně 6.769.522 osob, z toho
2.467.721 Němců.

31. října 1911, číslo 250, strana 1
V Jablonci se otevřelo muzeum. Dík patří

hlavně muzejnímu spolku, konzervátoru mu-
zea Karlu R. Fischerovi, starostovi Posseltovi
a komerčnímu radovi Jakubovi Mahlovi.

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Dodnes oblíbená Riegrova stezka, vedoucí romantickým 
údolím Jizery, oslavila 10. 10. 1911 dva roky od

úspěšného otevření. Málokdo ví, že zobrazená soutěska
u Bítouchova byla rozšířena uměle odstřelem skal, 

aby voda mohla při povodních rychleji odtékat 
a nezaplavovala blízké továrny. Foto archiv Graphis

Jablonec ’80, expozice věnovaná rozsahu a významu 
exportu bižuterie. Foto archiv muzea skla a bižuterie

Jablonec ’87, hlavním výtvarným motivem byl vesmír.
Foto archiv muzea skla a bižuterie

Jablonec ’83 Foto archiv muzea skla a bižuterie
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Harrachov, ČD – státní hranice – Orle (6 km)
– Chatka Górzystów (11 km) – Rozdroże pod
Cichą Równią (17 km) – Jakuszyce (20 km).

O vyhlášení „Jizerské oblasti tmavé oblohy“
v okolí Jizerky a Orle jste se mohli dočíst
v Jabloneckém měsíčníku již v lednu minulého
roku (starší čísla na www.mestojablonec.cz).
V souvislosti s tím byly tehdy připraveny i další
zajímavé záměry, z nichž většina se již stala
skutečností. V Orle k nim patří model sluneční
soustavy v měřítku jedna ku jedné miliardě
a tzv. gnómon – kamenný sloupek, s jehož po-
mocí dokázali lidé již v dávných dobách určo-
vat úhlovou výšku Slunce. 

Slunce s gnómonem najdeme na prostranství
před turistickou stanicí v osadě Orle. Na cestě
směřující k Chatce Górzystów na Velké jizerské
louce pak najdeme jednotlivé planety, které

mají podobu kamenů s tabulkami. Je na nich
uveden název planety, otvor symbolizující její
velikost, a také sponzor, který na dobrou věc
přispěl. Planety, které jsou k Slunci nejblíže, se
nacházejí ještě v prostoru samotné osady. Další
objevíme cestou, přičemž Neptun se nachází již
blízko Chatky Górzystów. Můžeme si tak udělat
představu o poměru vzdáleností mezi jednotli-
vými tělesy sluneční soustavy.

Náš výlet zahájíme na harrachovském nádra-
ží, odkud dojdeme na státní hranici. Zde se
můžeme vydat doleva či doprava, oběma směry
nakonec dorazíme do Orle (pozor na rozces-
tích). Jak je psáno výše, právě tady se dá na-
stoupit poměrně dlouhá procházka sluneční
soustavou. K Chatce Górzystów (občerstvení) je
to z Orle 5 km.

Od „chatky“ bude nutné se zhruba 1,5 km
vrátit stejnou cestou, po které jsme přišli, načež

odbočíme po modrých značkách doleva. Tzv.
Koňská stezka nás později přivede na vrstevni-
covou silničku směřující na Rozcestí pod Ti-
chou Rovní. Toto místo znají dobře zejména
cyklisté a běžkaři, je však významnou křižovatkou
i na pěších výletech. Do Jakuszyc doporučuje-
me odtud pokračovat po zelených značkách,
cestou zvanou Górny Dukt Końskiej Jamy.
Ačkoliv „dukt“ znamená v překladu průsek, jde
v tomto případě o pohodlnou cestu, která nás
dovede až do Jakuszyc. Odtud se můžeme vrá-
tit domů vlakem.

Nabízí se též kratší varianta procházky slu-
neční soustavou. Vyrazíme-li do Orle od auta
zaparkovaného na Jizerce, pak si výlet zkrátí-
me přibližně o 4 km. Z Velké jizerské louky nás
však bude čekat stejná cesta zpět na Jizerku. 

Doporučujeme 4. vydání mapy Jizerské hory,
1 : 25 000. Otokar Simm

Procházka sluneční soustavou

III. díl – Tajemství zdravé půdy
Hlavní zásadou správně vedené přírodní

zahrady je nepoužívat pesticidy, umělá mi-
nerální hnojiva a chemické postřiky. Když
známe tajemství půdy, je to zcela zbytečné.
Vliv pesticidů na přirozené fungování eko-
systému a zdraví člověka je většinou nepříz-
nivý. Laboratorní studie naznačují, že mno-
ho pesticidů používaných v dnešní době
v zemích EU působí toxicky na vývoj nervo-
vé soustavy, zvyšuje riziko vzniku leukémie
u dětí a narušuje hormonální systém lidí
i živočichů. 

Kdo se chce vyhnout chemii a mít dobře fun-
gující zahradu, měl by znát vlastnosti rostlin.
Jejich nadzemní části bývají většinou známé.
Velmi důležité ale jsou i atributy kořenů.
Mnoho rostlin spolu neroste kvůli kořenové ne-
shodě, jiné si naopak na úrovni kořenů pomá-
hají, třeba tím, že produkují dusík do půdy. Du-
sík je pro růst nezbytně důležitý a proto kořeny
některých stromů, keřů a plodin spolupracují
s takzvanými hlízkovými bakteriemi, které na
kořenech žijí a vyrábějí dusík pro rostlinu i její
okolí. Takové rostliny (např. rakytník, hlošina,
čimišník, luštěniny nebo jetel) můžeme vysa-
zovat do chudší půdy a zlepšovat tak jejich
úrodnost a vhodnost pro náročnější vegetaci.
Kořeny jiných rostlin zase dokážou vytáhnout

živiny z velkých hloubek a po odumření jejich
nadzemních částí je pak dávají k dispozici do
koloběhu života. 

To samé se děje s vodou, kterou hluboko ko-
řenící druhy pumpují na povrch a přeměňují ji
na jedlé šťavnaté plody a listy. Důležité je i to,
jak samy rostliny časem ovlivňují PH půdy.
Některé mají raději půdu kyselou, jiné zásadi-
tou.

Důležitou součástí péče o půdu je mulčování.
Ničím neporostlá zemina je v přírodě něčím
nevídaným a nepřirozeným, proto takové povr-
chy rychle zarůstají plevelem. Při následném

pletí se pak půda okysličí a vybudí k aktivitě
půdní mikroorganismy, které začnou rozkládat
humus a částečky minerálů jako o život. Nasta-
ne populační exploze, při níž se organismy pře-
množí a rozkladem humusu vytvoří víc živin,
než kolik rostliny mohou využít. 

Ze začátku tak budeme mít vynikající úrodu,
ale většina nevyužitých živin se z narušené půdy
snadno odplaví deštěm pryč. Po často opakova-
ném orání, rytí a kopání se půda vyčerpá, úrod-
nost klesne a půdní život pomalu vymírá. Naruší
se vyvážený koloběh a zahradník či zemědělec
musí začít půdu hnojit a obohacovat organic-
kou hmotou, nebo průmyslovými hnojivy. 

To vše si lze ušetřit (zároveň s pletím a spous-
tou vody na zalévání), když budete místo rytí
jen mulčovat nebo k zakrytí půdy použijete pů-
dopokryvné rostliny (např. barvínek, mochnu
nebo břečťan). K mulčování je nejvhodnější
sláma nebo části rostlin, které se nevysemení,
také třeba drcené kousky větviček a shrabané
listí. Biologický odpad ze zahrady, který nebude
vhodný pro mulč, nespalujte. Vše se dá zkom-
postovat nebo použít na úkryty pro užitečné
tvory. Spalováním trávy, listí a drobných větví
připravujete zahradu o živiny, okolí o kyslík
a sebe o sympatie sousedů. Více informací na-
leznete na internetu www.ekozahrady.com
a www.permakultura.cz. 

Milan Bajer
Ekocentrum JKIC, o. p. s

Živá zahrada – krásná i bez velké údržby

■ Tip na výlet

Foto Otokar SimmFoto Otokar Simm

Foto Milan Bajer
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Příští téma: Strašidel se nebojíme. K malování si můžete zazpívat písničku „Jožin z bažin“.

Milé děti, 

tak tu máme podzim. Za okny fičí, dny se krátí a ubývá také listí
na stromech. Je to trošku strašidelný a tajemný čas. Potkaly jste,
děti, někdy opravdové strašidlo? Že se strašidel bojíte? Ale to je
škoda! Já se s mnohými znám a mohu potvrdit, že je s nimi docela
legrace. Zkuste si nějaké takové veselé strašidlo představit a na-
malovat. Obrázky strašidýlek, duchů a jiných záhadných bytostí
mi pošlete. S radostí si je prohlédnu. Moc děkuji i za kresby z mi-
nulého měsíce z lesa!

Váš skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Malujeme v lese“
Amálka Zollerová, MŠ Mšeňáček, 5,5 let
Verunka Tesařová, Spojovací 10, Jablonec n. N., 5 let
Sabinka Danihelková, Švédská 27, Jablonec n. N., ZŠ Šumava, 2. B
Daneček Očenáš, Mozartova 20, Jablonec n. N., 2 roky, 3 měsíce

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Strašidel se nebojíme“ očekáváme
do pondělí 10. října na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na
adrese redakce: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové
náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku napište heslo „Skřítek
Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4. NEZAPOMEŇTE uvést
u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Amálka Zollerová

Verunka Tesařová Sabinka Danihelková Daneček Očenáš
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Od 2 000,– Kč: Programy se zaměřením
* Únava, stres, deprese, vyčerpání * nadváha a hubnutí, kryolipolýza, 

prevence diabetu a metabolického syndromu * záda, klouby, 
pohybový aparát * kryoterapie při léčení alergií, astma, lupénky, revma, 

autoimunitních nemocí * relaxace, wellness

Od 1 000,– Kč: Permanentky a dárkové poukazy 
* Sauna, lymfoven, VacuShape, masáže, Shiatsu, rehabilitační bazén, jakuzzi,
vířivka, BodyWave, InBody, kraniální magnetická či audiovizuální stimulace.

Soukromý psycholog pro děti i dospělé. * Prostory pro školení a semináře.

Novoveská 28 a, tel. 483 310 623, 777 310 622, pondělí až neděle 8.00–21.00

www.Lazne-Jablonec.cz

Denní 
sanatorium
Novoveská 
soukromé 
nezdravotnické 
zařízení

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

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

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

!!! NOVÉ V EVROPù !!!
od fiíjna 2011 i v JBC

BAMBUSOVÉ MASÁÎE
– maximální relaxace pro kaÏdého

objednávky volejte na tel.: 723 099 983

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV
prodej a pokládka podlahov˘ch krytin, malífiské

a natûraãské práce, kalkulace a poradenství ZDARMA
www.interierynovotny.cz, tel.: 604 503 848

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

JAN REJSEK – PODLAHY
VINYLOVÉ PODLAHY

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

nízká hluãnost (ideální pro panelové domy)
vhodné pro podlahové vytápûní

Více na: www.rejsek-podlahy.cz
Perlová 8, Jablonec nad Nisou

tel.: 724 119 523

KOSMETIKA – IREN – NABÍZÍ
– úÏasnou energizující, hladivou a protahující

masáÏ – HUINA LOMI – obliãeje a tûla
(za zvuku hawajské hudby). 

Dále kombinovanou masáÏ tûla 3 v 1
(aromaterapie + relax + nahfiáté mû‰ce)

Je nejlep‰í ãas na bûlení pig. sluníãkov˘ch skvrn
a mnoho dal‰ího. Zábal a masáÏ rukou a nohou

POLIKLINIKA M·ENO, 1. POSCHODÍ
Pincová Irena, tel.: 723 086 220

www.iris.osoba.cz

Nábor 
nov˘ch ãlenÛ 

(od 4 let) 
do kurzu tance 

ve stylu 
DISCO DANCE 

pro ‰kolní rok 2011/2012 
se koná do 13. 10. 2011 
v tûlocviãnû Z· Arbesova.

Nav‰tívit nás mÛÏete 
kaÏdé pondûlí a ãtvrtek 

od 17.00 do 19.00 hodin.

BliÏ‰í informace
www.image-tanecnistudio.cz 

NOVĚ OTEVŘENO
KDE: Poštovní 5, 

Jablonec nad Nisou
(nad Billou, u salátovny)

CO: Turnovské pečivo –
Křižanský chléb, dýňové 

placky, celozrnné a listové 
pečivo, koblihy, koláče

Cukrovinky – dárkové balíčky,
čaje, káva, vína, bonboniéry, 

dia sušenky…

Těším se na Vás!
Marcela Vinčálková

MUDr. Ilona Škodová 
oznamuje zahájení ordinace všeobecného 
praktického lékařství pro dospělé na adrese: 

Jablonec nad Nisou 
28. října (ve vile v areálu firmy Preciosa, a. s.)
Tel.: +420 483 312 508
Rádi vás i vaše rodinné příslušníky ošetříme. 
Nabízíme komplexní služby léčebné péče 
i komplexní služby preventivního programu.
Registrujeme nové klienty. 

MUDr. Ilona Škodová
z. s. Hana Šourková
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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, 
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): 24. 9.–18. 2., So: 8–13 nebo po–pá: 8–13

JE·Tù MÍSTA 
V KURZECH –
NEVÁHEJTE!!!

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 – JARO 2012
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

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

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

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

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!

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

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
AKCE !!! ZDARMA kontrola náprav

pfii P¤EZUTÍ PNEU
Ceny pfiezutí:

Osobák (plech) 450,– Kã, (hliník) 490,– Kã,
Dodávka (plech) 640,– Kã, (hliník) 690,– Kã.

PRODEJ NOV¯CH ZIMNÍCH PNEU – super ceny!!!
GEOMETRIE náprav – jen za Kã 390,–

+ pfii ãekání káva ãi jin˘ nápoj ZDARMA
www.autoservismokosin.cz

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

POSPÍCHAL s.r.o.
Prodáváme:

palubky, podlahová prkna, plovoucí podlahy,
obkladové panely, dfievûné li‰ty, prahy,

nábytek z masivu, postele, skfiínû,
komody, Ïidle a stoly

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

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

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

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

tel.: 724 953 484, www.kopacikova.cz
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

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

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

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

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

Prodej vzácn˘ch kovÛ: zlato, stfiíbro, platina, paladium
Kontaktní kanceláfi: PasáÏ CORSO, 2. patro

Ing. Dana Kozáãková, tel.: 776 749 860
Petra Knesplová, tel.: 603 929 188

email: nakupzlato@centrum.cz

Investice, která se vyplatí Vsaìte na trvalé hodnoty

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

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

Od záfií 2011 novû nabízíme 

MASÁÎE
na REHABILITACI

v pfiízemí Polikliniky I.
v Jablonci n. N.

BliÏ‰í informace 
a objednávky termínÛ:

– osobnû na Rehabilitaci 
nebo telefonicky

Mária Bartáková
tel. 483 341 280

Poliklinika I
Po‰tovní 2428/8
Jablonec nad Nisou

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

Akãní nabídky

Nej‰ir‰í nabídka HD programÛ 

Satelitní TV pfiíjem – akãní sety,

licencované satelitní pfiijímaãe.

Odborná instalace.

Dispeãink tel.: 775 850 850

V˘mûna karet od 1. fiíjna 
opût s kreditem 600,–

Nová karta – více programÛ

Představujeme novinku – 
Automatická pračka 
FAGOR FET-3106D 
na 6 kg prádla s automatickým 
dávkováním pracího prostředku.
– volič otáček, odložený start
– zásobník 4,5 litru s viditelnou hladinou
– LCD display, energetická třída AAC

akční cena 

9 990,–
V ceně záruka 
50 měsíců
a navíc dárek 
ŽEHLIČKA 
zdarma


