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Nastavený trend úspor musí
pokračovat i do budoucna

Vážení Jablonečané,
uplynul rok od vydání mého úvodníku s nadpisem

„Maximální úspory – to je letošní trend i našeho měs-
ta“. Musím konstatovat, že je přímo nutností v tomto
trendu pokračovat i nadále.

Co mě vede k tomuto možná pesimismu? Je to sa-
mozřejmě ekonomické prostředí, ve kterém se Jab-
lonec a vlastně celá naše ekonomika nachází. Vždyť
hlavním příjmem pro nás jako obec jsou právě daňo-
vé příjmy ze státního rozpočtu.

Jelikož krize postihla všechna odvětví ekonomiky,
je jisté, že pokud firmy méně vydělávají, platí i nižší
daně. Právě tato skutečnost nás posunula na úroveň
daňových příjmů roku 2005. Od roku 2005 se však
hodně změnilo. Veškeré náklady na provoz úřadu,
energie a činnosti dotované městem stouply, a to
o více než 25 procent. Všechny zmíněné okolnosti ve-
dou k jedinému. Musíme umět úsporně hospodařit
nejenom v roce 2012, ale i v letech dalších.

Vždy je nutné pamatovat na řadu povinností, které
mají města vůči občanům a musí je splnit. Na to jsme
mysleli i při sestavování rozpočtu 2012 a veškeré fi-
nanční požadavky nutné pro provoz města jsme do-
kázali pokrýt, stejně jako loni bez uzavírání nových
úvěrů. Vždyť právě splácení dluhů z minulosti, oněch
400 milionů, je tím, co nás dnes ubíjí a brání většímu
rozvoji města.

Máme před sebou měsíc březen. Měsíc, který ob-
vykle znamená příchod jara. Po lednu a únoru, kdy
byla v Jablonci zima skutečně třeskutá, věřím, že

březen doopravdy přinese její konec. Dosavadní zima
se nám ukázala ve všech svých podobách. Od vel-
kých spadů sněhu, doprovázených silnými větry,
přes tuhé mrazy až po déšt’. Jsem přesvědčen, že
všechny její rozmary a nástrahy jsme se zvýšeným
úsilím zvládli, i když za cenu vysokých finančních
nákladů. Jen zimní údržba za leden a únor ochudila
náš rozpočet o celých 13 milionů korun, a to nezmi-
ňuji škody, které mráz napáchal na objektech ve
vlastnictví města.

Velké a dlouhé mrazy v kombinaci s nejvyšší cenou
tepla z CZT (centrálního zásobování teplem) v celé
republice, nás, ale i vás, co jste na CZT připojení, stá-
ly také nemalé peníze. Zde vidím vážný a dlouhotr-
vající problém mezi vlastníky společnosti JTR, který
vyústil právě v onu, dnes již neúnosnou cenu tepla. Je
nutné, a beru to i jako svůj úkol, dokončit tato vleklá
jednání s většinovým akcionářem JTR a již konečně
začít přebudovávat CZT v Jablonci na moderní sys-
tém vytápění, dodávající teplo za cenu pro zákazníky
akceptovatelnou. Pokud uvidíme, že CZT v Jablonci
má smysl, je třeba udělat vše pro jeho záchranu
a modernizaci. Musíme být připraveni i na variantu
odkupu akcionářského podílu od druhého akcionáře.
Čas, který byl ztracen v předchozích letech, již ne-
vrátíme. Problém ale musíme v tomto roce již defini-
tivně vyřešit. Nálepka nejdražšího tepla, kterou jsme
dostali, je skutečně ostudou.

Miloš Vele, 
místostarosta

Z obsahu
Aktuální téma
Stavba bulváru bude 
po 11 letech dokončena 2
Novinky z města
Zimní údržba stála
12 milionů korun 3
Aktuality
Jihočínský Beihai 
novým partnerským
městem 5
Z města
K zápisu do 1. tříd 
přišlo 500 dětí 7
Informace pro občany
Policie ČR a MP Jablonec
radí občanům 9
Dotace mění město
Podpora obnovy 
kulturních památek 10
Z radnice
Jolana Šebková 
– vedoucí odboru 
sociálních věcí 16
Život seniorů
Kromě babiček 
máme i dědečky 18
Tvář měsíce
Václav Vostřák 
– laureát Ceny města
PRO MERITIS 20
Mimořádná příloha
Rozpočet města 
na rok 2012 I–IV

Foto Miroslav Gorčík

Foto Antonín Bělonožník



„Šlo o letitou a velkou kauzu a nyní se zdá, že
vše bude takřka po 11 letech ukončeno,“ věří
místostarosta Jablonce Miloš Vele. Vedení měs-
ta se dohodlo s majiteli domu, dnes již bývalý-
mi manžely Zdeňkem a Marcelou Musilovými,
o kompenzaci. Za svůj dům dostanou Musilovi
nevyužívaný objekt ve Skřivánčí ulici. Ten má
hodnotu zhruba 1,5 milionu korun. K tomu jim
město zaplatí ještě finanční vyrovnání ve výši
šesti milionů korun. Na náklady města se při-
počte i stěhování. Dům v ulici 5. května vykou-
pí od města Ředitelství stavby silnic a dálnic,
dům zdemoluje a dokončí spojení mezi oběma
kruhovými objezdy. Město se na úpravách sil-
nice bude také finančně podílet, za 1,2 milionu
korun zaplatí nové chodníky a zeleň.

O průběhu jednání a současném stavu jsme
si povídali s místostarostou Milošem Velem.

Kdy jste vstoupili do jednání s bývalými
manžely Musilovými?

Chtěli jsme to vyřešit co nejdříve, všichni ví-
me, že tam ten objekt překáží, a proto jsme již
v lednu loňského roku vstoupili do jednání
s paní Musilovou. Jednání se konala za účasti
mé a starosty Petra Beitla a právních zástupců
obou stran. Již tehdy došlo k prvnímu zlomu.

Obě strany se chtěly dohodnout, sice nebyly
stanoveny podmínky, ale obě strany deklarova-
ly, že by celou záležitost rády vyřešily. Poté se
uskutečnila celá série jednání, kdy se hledaly
pro obě strany přijatelné podmínky. Musilovi
dostali seznam deseti objektů, jež město bylo
ochotno nabídnout a dát do směny. Na některé
byly vypracovány znalecké posudky, abychom
věděli hodnoty nemovitostí. Paní Musilová si
některé z nich vybrala, prohlédla, ale nakonec
je odmítla.

Co se dělo dál?
Pokračovali jsme v jednáních, měli jsme asi

dalších osm, možná deset schůzek. Posun na-
stal po soudním jednání v listopadu loňského
roku, na které jsem byl přivolán jako svědek.
Paní soudkyně nám sdělila, že by pro obě stra-
ny bylo nejvýhodnější ukončení sporu doho-
dou. Paní Musilová tomu šla naproti, do 14 dnů
poslala dopis, v němž byly uvedeny tři varianty
domů, které by připadly v úvahu. Dva domy,
byly shodné s těmi, jež jsme jí nabídli, třetím
domem byl objekt Skřivánčí 12, který v té době
nabízelo město k prodeji. Dům jí vyhovoval
tím, že v něm mohla pokračovat v podnikání
a rovněž počtem čtyř bytů. Nemovitost je prázdná,
bez nájemníků, a dohodě tedy nic nebránilo.

Co ještě Musilovi požadovali?
Spolu s výměnou domu žádali částku 6 milionů

korun, o které jsme samozřejmě licitovali, ale
paní Musilová nehodlala ustoupit. Nakonec jsme
se dohodli, že jí dáme dům ve Skřivánčí, 6 mi-
lionů korun, ale obě strany si zaplatí soudní ná-
klady. K tomu jsme se zavázali, že město do domu
ve Skřivánčí přestěhuje provozovnu a tři byty. 

Myslíte si, že je to pro město výhodná va-
rianta?

Myslím, že je to nejlepší varianta, která mohla
nastat. Jednání jsem sledoval od prvopočátku
jako občan Jablonce a vadilo mi, že se bulvár
nedokončil. Poté, co jsem se podrobně seznámil
s jednáními a možnými variantami, je tato nej-
výhodnější.

Jednání jsou tedy u konce, lednové zastu-
pitelstvo vše schválilo. Kdy dojde k podpisu
dohody?

Zastupitelstvo výsledek našeho jednání s dnes
již bývalými manžely Musilovými schválilo
jednohlasně. To je nevídaný úspěch. Následně
se uskutečnilo soudní jednání, jež bylo naříze-
no od listopadu a v němž jsme soudkyni obe-
známili s naší dohodou. Soudkyně ji neakcep-
tovala. Důvodem byly legislativní náležitosti,
neboť za léta, kdy se spor táhl, se legislativa
změnila. Soudkyně tedy doporučila dohodu
v jiné podobě, na níž v současné době právníci
pracují. 

Novou dohodu musí opět schválit zastupitel-
stvo. Do únorového jsme ji nestihli připravit,
neboť soudní stání se konalo 13. února a zastu-
pitelé musí mít podklady pro jednání 14 dní
předem. Lze tedy předpokládat, že novou doho-
du, kterou chystá JUDr. Jaroslav Belda, schválí
březnové zastupitelstvo a bez nutné účasti obou
stran soudkyně akceptuje. Víceméně jde o ad-
ministrativní krok. Důležité je, že dohoda
s Musilovými trvá a nic se na ní nemění.

Kdy myslíte, že by se mohlo podařit Musi-
lovy přestěhovat?

Představa je taková, že se paní Musilová na
jaře 2012 přestěhuje. Reálně si myslím, že na
konci dubna, pak by mohlo být vše dořešeno
a zaspáno v katastru. Jak Musilovi, tak my má-
me zájem o rychlé ukončení sporu. 

Plánujete zahájit dokončení bulváru ještě
v letošním roce?

Máme dohodu s Ředitelstvím silnic a dálnic,
že bezprostředně po ukončení kauzy od města
dům vykoupí, zahájí jeho demolici a dokonče-
ní výstavby bulváru 5. května. Finančně je to
připraveno.

Jiří Endler
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Stavba bulváru bude 
po 11 letech dokončena 
Jedním z úkolů, který si dalo nové vedení radnice poté, co bylo zvoleno
do svých funkcí, bylo dokončení jabloneckého bulváru v ulici 5. května. 

Dům v ulici Skřivánčí 12, který dalo město jako náhradu spolu s 6 miliony korun. 
Foto Miroslav GorčíkDům v ulici 5. května čeká demolice. Foto Miroslav Gorčík
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Letošní zima dlouho vypadala, že bude
velmi mírná, čímž vzbuzovala naděje na
úspory v rozpočtové položce určené na zimní
údržbu. Jak však nepřicházela v prosinci,
tak o sobě dala velmi jasně vědět v lednu
a únoru. Zde je stručné shrnutí jejího průběhu.

Pátek 20. ledna
„Metr a půl sněhu a více jak 2,5 milionu korun

z městské pokladny – to jsou základní aktuální
čísla charakterizující lednovou zimní údržbu
v Jablonci nad Nisou. Neustávající sněhové
srážky opět zaměstnávají technické služby, kde
je v současné době dispečer v pohotovosti na
telefonní lince 24 hodin denně. Zimní údržba
probíhá standardním způsobem, chodníky
a komunikace se uklízí podle plánu ve stanove-
ném pořadí.“ Technické služby však již musely
začít tento den se svozem sněhu na dočasnou
deponii. Odváželo se ze zastávek MHD, z pře-
chodů, kde sněhové bariéry překážely v rozhle-
dovém poli, popřípadě od školských a zdravot-
nických zařízení.

Pondělí 23. ledna
„Téměř dvě stovky nákladních aut plných

sněhu za poslední čtyři dny vyvezly Technické
služby Jablonec z města na dočasnou deponii
v sousedství překladiště na Proseči. I přes zvý-
šenou intenzitu práce jsou některé chodníky
zavalené sněhem, neboť v Jablonci stále hustě
sněží. A předpovědi hrozí silnými mrazy v noci
ze středy na čtvrtek.“

Hrozící mrazy nutily k ještě masivnějšímu
odvozu sněhu na deponii, a to i v noci. Tech-
nické služby využívaly k úklidu sněhu veške-
rou vlastní techniku, ale i od dodavatelů. Za
uplynulé čtyři dny z města vyvezly 190 náklad-
ních aut sněhu. Vzhledem ke stálému sněžení
se operativní porady k úklidu sněhu konaly
každý den. 

Středa 25. ledna
„Zabezpečit průjezd sanitek, zásobovacích

vozů a plynulý pohyb chodců i vozidel je jed-
ním z hlavních úkolů města v tomto období.“

I když sněžit přestalo už v úterý kolem poled-
ne, lidé měli stále co dělat s odklízením. Pra-
covalo se nepřetržitě 24 hodin denně. Sněhové
bariéry způsobovaly potíže s parkováním v uli-
cích města, které měla částečně vyřešit parko-
viště na Horním náměstí, v ulicích Korejské
a 5. května v centru s vypnutými parkovací
automaty. Veškerá technika byla v terénu. Četa
pětatřiceti lidí uklízející sníh ručně začínala být
unavená, a tak ji posílilo pět vězňů z rýnovické
věznice a 16 pracovníků veřejně prospěšné
služby. Společně odklízeli sníh z kontejnero-
vých stání a chodníků. Úklid probíhal ve dne
i v noci, kdy nákladní auta odvážela haldy sně-
hu na deponie do Proseče a za sportovní halu
v ulici U Přehrady. Prioritou byla dostupnost
a průjezdnost sídlišť. 

Sníh, který do tohoto dne technické služby
nestihly odvézt, zmrzl ve vyhrnutých bariérách
na kost. Následující dny, kdy rtuť teploměru
klesala i pod –20 stupňů, se nedalo dělat nic,
jen čekat na oblevu.

Čtvrtek 16. února
V osm hodin ráno vyhlásil Jablonec první ka-

lamitní stupeň. Sněžilo nepřetržitě už druhý
den, jen v noci z úterý na středu napadlo ve
městě dalších 24 cm sněhu. Kalamitní štáb na-
bádal Jablonečany k trpělivosti a ohleduplnosti
a doporučoval, aby občané co nejméně jezdili
autem, případně respektovali aktuální doprav-
ní značení. Technické služby Jablonec, s. r. o.,
nasadily veškerou techniku, na pomoc přispě-
chali subdodavatelé, nehledělo se na čas.
Všichni se snažili udržet město v provozu, od-
klízeli přístupy do zdravotnických a školských
zařízení, u penzionů seniorů. Protože však ne-
bylo možné uklízet sníh z chodníků a komuni-
kací třetího pořadí v časových intervalech da-
ných plánem zimní údržby, byl vyhlášen první
kalamitní stupeň. Kalamitní štáb se od toho dne
scházel denně.

Problém byly naváté závěje, ledovka a čas.
„Letošní zima je neobvyklá v tom, že ještě ne-
byla obleva. Dlouho byla teplá, pak v krátkém
časovém úseku hodně napadlo, zmrzlo a bez
oblevy znovu napadlo. A padá dál. Nejsme
schopní dodržovat časové lhůty,“ řekl tehdy
Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy komuni-
kací a koordinátor zimní údržby. Sněhové frézy
pracovaly nepřetržitě, avšak sníh z chodníků

často nebylo kam odfrézovat. Hladkému průběhu
zimní údržby nepomáhaly ani nevhodně zapar-
kované vozy, řidiči nedbali zákazových značek.
Do odvolání byly vypnuté všechny parkovací
automaty. 

Pátek 17. února
„Dalších 16 centimetrů sněhu spadlo během

noci ze čtvrtka na pátek. V současné chvíli pa-
dá sníh s deštěm a I. stupeň kalamity ve městě
stále trvá. Pokud je to možné, doporučuje se ři-
dičům, aby své cesty do Jablonce omezili.“ 

V osm hodin zasedala komise zimní údržby,
město bylo zasněžené, ale s opatrností průjezd-
né. Většina chodníků byla v kritickém stavu. „Je
to boj s časem, jejich údržbu nestíháme, proto-
že stále sněží,“ říkal Kozák. Nejkritičtějším mís-
tem v ten den byla otočka tramvaje u Tyršových
sadů. Hromadil se tu prosolený sníh, odtával
a tvořily se velké louže, které museli odčerpat
hasiči. 

Kalamitní komise se v pátek sešla znovu ješ-
tě odpoledne. Obleva a déšť společně s chemic-
kým posypem přetvářela sněhové závěje ve vo-
du a ta se držela na komunikacích. Bylo třeba
odkopat vpusti do kanalizace a vykopat sně-
hem strouhy, aby voda mohla odtékat. Kromě
obratiště tramvaje stála voda také na okružní
křižovatce Rýnovická – Tovární. 

Sobota 18. února
„Sněžit v Jablonci zatím přestalo, hlavní tahy

jsou mokré, ale bez problémů sjízdné, přesto
I. kalamitní stupeň stále trvá. Důvodem je vel-
ké množství sněhu na sídlištích, v jiných čás-
tech zase velké množství vody.“ 

Ačkoliv sníh přestal padat už v noci, pracova-
ly technické služby naplno a pokračovaly ne-
přetržitě celý víkend. Kromě chodníků se uklí-
zela hlavně sídliště, respektive rozšiřovaly se
příjezdové komunikace ke stanovištím komu-
nálního odpadu, aby bylo možné v pondělí svá-
žet odpad dle harmonogramu SKS. Na někte-
rých místech se ještě objevily kaluže hluboké
i několik desítek centimetrů, které pomáhali
likvidovat hasiči svými čerpadly. Přesto už
všichni zaznamenali mírné zlepšení.

Pondělí 20. února
„Kalamitní štáb dnes v 9 hodin ráno odvolal

I. stupeň kalamity. Další zimní úklid se vrátil do
standardního průběhu dle schváleného plánu.“

O víkendu připadlo dalších 11 cm mokrého
těžkého sněhu, v noci z neděle na pondělí mrz-
lo, takže se na silnicích objevila ledovka. Ale
obleva slibovala tání. Chodníky zanesené v plá-
nu zimní údržby byly z 97 % vyčištěné, čisté by-
ly všechny zastávky MHD, průběžně se odstra-
ňovaly kaluže. 

Ve schváleném rozpočtu města na rok 2012 je
počítáno na zimní údržbu s částkou 20 milionů
korun. Lednové husté sněžení přišlo Jablonec
na 8 milonů korun, únorová kalamita je vyčís-
lená na miliony čtyři. Na listopad a prosinec le-
tošního roku tak na zimní údržbu zbývá 8 mi-
lionů korun. V případě, že bude úklid sněhu
probíhat jinak než dle plánu, bude město muset
čerpat peníze z rezerv. (fr)

Zima 2012 přišla 
na 12 milionů korun

Foto Miroslav Gorčík

Foto Miroslav Gorčík Foto Miroslav Gorčík
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Skutečně končí v Jablonci pytlový svoz od-
padu? Co říká nová vyhláška o odpadech
a proč ji město vydává? Od kterého data
vstupuje v platnost? To je jen několik otázek,
které se objevují v souvislosti s novou obecně
platnou vyhláškou o odpadech, kterou na
svém lednovém zasedání schválili zastupitelé.

„Důvodem pro aktualizování obecně závazné
vyhlášky je měnící se legislativa v oblasti od-
padového hospodářství. V roce 2010 prošel
novelizací zákon o odpadech, kde se mimo jiné
upravovaly a doplňovaly základní pojmy a po-
vinnosti původců, tedy obcí, a prvotních původ-
ců odpadů, to jest fyzických osob, občanů ob-
ce,“ vysvětluje vznik nové vyhlášky Jitka
Lochovská, vedoucí oddělení správy veřejné
zeleně. Podle jejích slov si úpravu vyžádaly ta-
ké stále nové potřeby města. „Je třeba rozšířit
sběr využitelných složek komunálního odpadu,
a to jak jeho druhy, tak způsob sběru, a zavést
sběr vysloužilého elektrozařízení. Závažným
problémem se stává i odkládání směsného ko-

munálního odpadu, tedy zbytkového odpadu,
který vznikne po vytřídění využitelných slo-
žek,“ dodává Lochovská.

Současná ekonomická krize se projevuje ve
všech oblastech našeho života, hlavně pak
v rozpočtech, a to nejen městských, ale i těch
rodinných. Lidé se prostě snaží snížit náklady
domácnosti, kde se dá. „Někteří občané začína-
jí šetřit a namísto nádob na směsný odpad, po-
pelnice nebo kontejneru, si začínají pořizovat
pytle s logem svozové firmy,“ říká Nikola Ště-
pánová, která za odpadové hospodářství na
radnici odpovídá. Do ceny pytle se však promí-
tá jeho výrobní cena a částka za odstranění
směsného odpadu. Nic víc. „Tím, že si občan
zvolí pytlový svoz, nemá možnost využívat vý-
hod zavedeného odpadového systému v obci,
tedy bezplatné ukládání velkoobjemového a bio-
logického odpadu na sběrném dvoře na Pro-
seči, stejně tak nemůže využívat mobilní sběr
nebezpečných složek odpadu,“ vysvětluje dů-
sledky volby způsobu likvidace odpadu Štěpá-
nová.

Nová vyhláška totiž pytlový svoz stanovuje
především jako doplňkový ke klasické popelni-
ci a jako dočasné řešení do lokalit, odkud kvůli
výkopům, sněhu, náledí či z jiného podobného
důvodu není možné odpad pravidelně odvážet.
Je to regulace svozu? Ano, v určitém směru je.
„Lidé se nechtějí podílet na úhradě společných
kontejnerů, zvažují nákup pytlů, a to by mohlo
přinášet mnohá rizika hlavně hygienická.
Vyhláška proto říká, že občan musí prokázat, že
má klasickou nádobu, do které odkládá odpad,“
konstatuje Jitka Lochovská. Je už na každém,
jestli bude užívat popelnici sám nebo bude mít
jednu dohromady se sousedem. 

„Aby se Jablonečané snáze orientovali ve vý-
běru nádoby na směsný komunální odpad

o vhodné kapacitě, připravili jsme tabulku.
V současné době jsou počty nádob, respektive
jejich objem u jednotlivých objektů často pod-
dimenzované, a směsný odpad se tak hromadí
kolem stanovišť,“ podotýká Štěpánová.

V nové obecně závazné vyhlášce jsou vyjme-
nované typy sběrných nádob na využitelné
složky komunálního odpadu, sběrná místa
a sběrné dvory s určením sbíraných komodit.
„Úprava vyhlášky by vlastně měla upřesnit
možnosti nakládání s jednotlivými složkami
komunálního odpadu a zkvalitnit tak odpadové
hospodářství města,“ uzavírá Lochovská. 

V současné době vyhlášku posuzuje Mi-
nisterstvo vnitra, a po patnácti dnech vyvěšení
na městské úřední desce nabývá platnosti
dnem 23. února 2012.

V dalších číslech měsíčníku přineseme také
výsledky průzkumu, jenž zjišťoval, jaké mají
Jablonečané povědomí o nakládání s odpady,
ale zaznamenával i podněty obyvatel k systému
svozu a ukládání odpadu.

(fr)

Změny svozu odpadu podle nové vyhlášky

Poslední březnovou neděli (31. 3. 2012) se
uskuteční svoz nebezpečného odpadu a elek-
trospotřebičů. Další svoz se bude konat
v květnu v roce 2012.

Do nebezpečného odpadu patří:
• upotřebené motorové oleje (v uzavřených ná-

dobách do 30 l) 
• olejové filtry a další zaolejovaný materiál
• akumulátory i s elektrolytem, baterie 
• domácí kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny,

louhy, vývojky, chemické přípravky na ochra-
nu rostlin, hubení plevelů, škůdců apod. – ná-
doby musí být označeny!

• zbytky starých barev, obaly od barev, ředidla
včetně obalů, léky všeho druhu.

Mezi elektrospotřebiče patří např.:
• televizory, ledničky, pračky, fritézy, fény, myč-

ky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby,
žehličky, kávovary, fény, el. nářadí a nástroje,
videopřehrávače, radiopřijímače, videokame-
ry, fotoaparáty, el. hudební nástroje, počítačo-
vé monitory, notebooky, počítače, klávesnice,
telefonní přístroje, faxy, tiskárny, kalkulačky,
elektrické hračky, světelné zdroje (trubice,
úsporky), výbojky a svítidla. 

Rozpis zastávek ambulantního svozu ne-
bezpečných odpadů:

8.00–8.15 sídliště Janovská ul. Na Úbočí 
8.20–8.35 sídliště Mšeno ul. Mládí 
8.40–8.55 ul. S. K. Neumanna 
9.00–9.15 Pasecké náměstí 
9.20–9.35 sídliště Šumava, ul. Vysoká 
9.40–9.55 ul. Vysoká, křižovatka s ul. Jitřní 
10.00–10.15 ul. Novoveská, křižovatka s ul.

Jarní 
10.25–10.40 ul. Květinová, křižovatka s ul. Kří-

žová 
10.50–11.05 ul. Rychnovská, křižovatka s ul. Da-

lešická 
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křižovatka s ul. Vrko-

slavická 
12.50–13.00 ul. Žítkova, křižovatka s ul. U Srn-

čího dolu 
13.05–13.15 ul. Pasířská, u školy 

13.20–13.30 ul. U Nisy, uprostřed 
13.35–13.45 nemocnice, parkoviště 
13.50–14.00 Horní náměstí, parkoviště 
14.10–14.20 Prosečská – u hasičské zbrojnice 

Odpad je nutné odevzdat přímo na stano-
višti – při odevzdávání odpadu dbejte pokynů
obsluhy. Je nepřípustné odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po
celý rok:

• Na sběrném dvoře nebezpečného odpadu,
Smetanova 91, tel.: 483 312 403 

ZDE je možno odevzdat nebezpečný odpad
i elektrospotřebiče v provozní době: pon-
dělí–pátek, 7.00–17.00 hodin

• Na překladišti Proseč n. N., tel. 483 318 826
ZDE je možno odevzdat pouze nebezpečný od-
pad – NE elektrospotřebiče! V provozní době:
pondělí–pátek, 7.00–14.30 hodin a v sobotu
9.00–13.00 hodin

Pozor – výjimka: elektrické bojlery je možno
ZDARMA odevzdat na překladišti Proseč!

Pozor!!! Odpady jako eternit či lepenka
nebudou při svozu přijaty – je možné je za
úplatu odevzdat na překladišti Proseč.

Svoz nebezpečného odpadu 
a elektrospotřebičů 

Foto Miroslav Gorčík
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■ Naši jubilanti
v březnu
100 let
Božena Stejskalová

98 let
Marie Daníčková, 
Bohumila Valhová

96 let
Otilie Dudychová

95 let
Anna Jančová

94 let
Václav Adam

92 let
Anna Černáková, Ida Kešnerová,
Emilie Votrubcová

91 let
František Černý, Věra Čumpelíková,
František Dražan, Miluška Fiegrová,
Anna Khimlová, Věra Matyášová,
Josef Pavelka, Stanislav Svoboda

90 let
Miloslava Reifová

85 let
Dočekalová H., Duchová M.,
Dýcková M., Fialová K.,
Halamová M., Henclová H.,
Kozlová B., Krásná H.,
Kubičková V., Menclová H.,
Nejedlá E., Šafránek J.,
Šináglová R., Špuláková M.

80 let
Brichta J., Efler S., Foitová M.,
Hušek B., Jamulák V., Janda J.,
Jelínková D., Klinger F.,
Klinkeová A., Kornel V., Kryl F.,
Nesvadbová E., Pavlů J.,
Ruckensteiner Z., Sedláček J.,
Strauchová L., Třešňák L.,
Vélová R., Zemanová D.

75 let
Alvín J., Bujárková V., Cerman W.,
Dědečková E., Haiblíková A.,
Hatschbachová J., Hofmannová M.,
Karbanová M., Kecl L., Kozáková E.,
Králová D., Mänert F., Matysová M.,
Novák J., Nováková A., Novotná H.,
Pavlíková L., Sádovská J.,
Sochorová K., Světl'ák B., Štrupl M.,
Těhníková A., Vitmajer F.,
Vokálková M., Zavadilová D.,
Zavadilová V.

70 let
Anděl P., Benešová J., Brix J.,
Došlík J., Feri D.,
Fleischmannová K., Holinová J.,
Jurásková K., Klinková Z.,
Kočová E., Kotrčová M., Malá J.,
Müllerová M., Nemastil A.,
Opočenský K., Ouředníček Z.,
Pavlásek J., Podařilová E.,
Přibíková A., Rathouský V.,
Schmiedová H., Sýkora I., Štejfová V.,
Tichý J., Vacek J., Váchová D.,
Vajsejtl M., Válek J., Voleš J.,
Vorlíček J., Zajícová H.,
Zdobinská J., Zemanová E.

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).

Životní podmínky 
domácností
Český statistický úřad organizuje
v roce 2012 v souladu se zákonem
o státní službě výběrové šetření
o životních podmínkách domác-
ností v České republice. Smyslem
zjišťování je získávat dlouhodobé
srovnávací údaje o sociální a eko-
nomické situaci ve 30 evropských
zemích. 
Šetření se uskuteční v 10 712 domác-
nostech, z nichž 7112 se zúčastnilo
šetření v předchozích letech. Prů-
zkum je plánován v období od
25. února do 13. května, a to pro-
střednictvím speciálně vyškole-
ných tazatelů. Pracovníci zapojení
do šetření se musí prokazovat
průkazem tazatele a příslušným
pověřením, která je ve spojení
s občanským průkazem opravňují
k provedení šetření.

Český Červený kříž
1. 3. /čtvrtek/ 9.00 hodin
PRÁZDNINY PRO DĚTI
ČČK pořádá prázdniny pro děti ze
sociálně vyloučených lokalit.

6. 3. /úterý/ 14.00 
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci, určeno pro zá-
jemce z řad široké veřejnosti, vč.
uchazeče o ŘP, pedagogy.

10. 3. /sobota/ 9.00 hodin
KURZ ZDRAVOTNÍKŮ
Doškolovací kurz Zdravotníků zo-
tavovacích akcí – pro držitele ZZA,
kterým končí platnost kurzu.

22. 3. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci, určeno pro zá-
jemce z řad široké veřejnosti, vč.
uchazeče o ŘP, pedagogy.

29. 3. /čtvrtek/ 9.00 hodin
PŘEDNÁŠKA
Přednáška první pomoci pro se-
niory, na dopravním hřišti.

Dárci krve obdrží
Janského medaile
Ve středu 14. března v 15 hodin se
v kapli Jablonecké nemocnice
uskuteční slavnostní předání
stříbrných a bronzových medailí
MUDr. Jana Janského za 10 a 20
bezpříspěvkových odběrů.
O týden později 21. března v 15 ho-
din dostanou zlaté medaile Jan-
ského bezpříspěvkoví dárci krve,
kteří nejdražší tekutinu darovali
již 40krát. Slavnostní předání se u-
skuteční v obřadní síni jablonecké
radnice.

Diamantové svatby
Dva manželské páry z Jablonce
nad Nisou oslavily 23. února 2012

diamantové svatby. Před šedesáti
lety si řekli životní „ano“ manželé
Zdeňka a Radko Komárkovi a Mi-
lada a Jan Habrovi. Oběma man-
želským párům přejí děti i vnou-
čata hodně lásky, zdraví a štěstí
v letech následujících.

Vítání občánků
V sobotu 18. února byli na jablone-
cké radnici přivítáni tito noví ob-
čánci města: Jiří Janoušek, Štěpán
Pinter, Daniel Kraus, Alena Hym-
pánová, Alžběta Volková, Jakub
Podskalský, Kryštof Klepl, Jan Pu-
líček, Vojtěch Beneš, Adéla Švest-
ková, Hugo Kracík, Ema Fajglová,
Anna Šmajdová, Jiří Svojtka, Dora
Maria Limon, Dominik Linhard,
Kristýna Slezáková, Kristýna Mar-
tinetzová

Mezi akademiky jsou tentokrát i muži 
První semestr 2. ročníku vzdělávacího projektu Akademie seniorů zahájil v úterý 21. února
v Centru sociálních služeb místostarosta Petr Tulpa. Po úvodním seznámení s programem
akademie a s učebnou v prostorách Spolkového domu, kde bude výuka probíhat, se budoucí
akademici přesunuli na radnici, kde je v obřadní síni uvítal starosta města Petr Beitl. „Máte můj
velký obdiv, že se pouštíte do dalšího vzdělávání a jste dobrým příkladem nejen pro své děti, vnu-
ky a ostatní seniory, ale i pro všechny občany města,“ řekl sta-
rosta. Do prvního semestru letošní Akademie seniorů nastou-
pí celkem 40 studentů – akademiků. Mezi velkou většinou žen
zasednou tentokrát do školních lavic i čtyři muži. Seniory če-
ká celkem 9 tematických okruhů, např. finanční gramotnost,
základy jazykových dovedností, přednáška o právech seniorů
ve veřejné správě a seminář na téma mezilidských vztahů
a vztahů v rodině. Mezi přednášejícími odborníky bude napří-
klad i tajemník městského úřadu JUDr. Marek Řeháček. První
semestr druhého ročníku akademie seniorů bude slavnostně
ukončen 1. června letošního roku opět na jablonecké radnici.

Cesta do Číny byla 
úspěšná
Smlouva o partnerství mezi Jab-
loncem nad Nisou a jihočínským
městem Beihai byla podepsána
v Číně 17. února. Již v srpnu loň-
ského roku přijela čínská delegace
na návštěvu Jablonce a došlo k po-
depsání dohody o uzavření part-
nerské smlouvy mezi oběma měs-
ty. Nyní je partnerství zpečetěno
i podpisem smlouvy ze strany čín-
ských partnerů. Garantem je Ok-
resní hospodářská komora v Jab-
lonci nad Nisou, která měla velký
zájem na jejím uzavření. Spolu se
starostou města Petrem Beitlem do
Číny odletěli i Vladimír Opatrný,

předseda OHK Jablonec a zástup-
ce Svazu výrobců bižuterie Milan
Kohout. „Obchodní spolupráci se
podařilo navázat takřka okamžitě,

Číňané mají velký zájem o jablo-
neckou bižuterii. Věřím, že se spo-
lupráce rozvine i v dalších smě-
rech,“ řekl po návratu starosta. 

Zahájení Akademie seniorů.
Foto Radka Baloghová

Starosta Petr Beitl při podpisu smlouvy.

Foto Vokatá
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SVI neboli systém včasné intervence peču-
jící o ohrožené děti a jejich rodiny. Nejde
o dětský trestní rejstřík, ale o systém chrání-
cí děti například před ohrožením sociálně
patologickýni jevy, trestnou činností, zaned-
báváním či zneužíváním. V budoucnu by
měl fungovat na území celé republiky.
Projekt odstartoval v roce 2008 v Náchodě
a Svitavách, Jablonec je v současnosti jed-
ním z 38 měst, kde funguje.

Co je SVI?
Důležité informace se nemusely vždy dostat

ke správnému cíli včas, protože jednotlivé stát-
ní, samosprávné i nestátní instituce ze svého
určení pracovaly s dětmi bez vzájemného pro-
pojení, a proto vznikl na Ministerstvu vnitra ČR
systém včasné intervence (SVI). „Jedním
z hlavních úkolů je sjednotit a zjednodušit způ-
sob předávání informací,“ vysvětluje Jiří
Vaníček, vedoucí oddělení krizového řízení, od-
povědný i za prevenci kriminality ve městě. Do
SVI se zapojili na úrovni měst či okresů zástup-
ci sociálně-právní ochrany dětí, státní i městské
policie, soudů, státních zastupitelství, probační
a mediační služby, úřadů práce a sociálních za-
řízení společně se školami a nestátními nezis-
kovými organizacemi. 

„Hlavním garantem a správcem systému jsou
obecně oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Tady se všechny informace sbíhají, vyhodnocují
a odtud vychází návrhy na další opatření v nej-
lepším zájmu dítěte,“ říká Vaníček a dodává, že
oddělení informace shromažďovala vždy, SVI
jen zjednodušilo a zrychlilo jejich předávání.

Cílovou skupinou projektu jsou děti a jejich
rodiny s nahromaděnými závažnými výchov-
nými problémy, ohrožené zanedbáváním péče,
týráním a zneužíváním, děti s nařízenou ústavní
nebo uloženou ochrannou výchovou, na útěku
ze zařízení, nebo ty, které se dopustily proti-
právního jednání bez ohledu na pozdější kvali-
fikaci skutku a podobně. 

SVI v Jablonci
V lednu 2010 schválili jablonečtí zastupitelé

městský program prevence kriminality, jehož
součástí byl i projekt systému včasné interven-
ce pro jablonecký okres. Na něj město žádalo
Ministerstvo vnitra ČR o státní účelovou dotaci,
kterou republikový výbor pro prevenci krimi-
nality schválil ve výši 932 000 Kč. „Město se na
realizaci projektu podílelo částkou 271 000 ko-
run. SVI byl zřízen v roce 2010, od roku 2011
pracuje v ostrém provozu a zkušenosti s ním
jsou dobré,“ konstatuje Jiří Vaníček. Systém za-

hrnuje počítačové vybavení včetně implemen-
tace a propojení hlavních partnerů a spolupra-
cujících institucí.

Jak SVI funguje
Jde o webový systém, do kterého všichni uži-

vatelé přistupují přes jediné společné rozhraní
podle různých oprávnění k práci. Správcem je
OSPOD a jednotliví uživatelé zasílají informa-
ce. To zaručuje, že daná skupina uživatelů má
přístup jen k předem určeným funkcím a da-
tům. Hlavní je rychlé předávání informací od
vzniku podezření na týrání nebo zneužívání
dětí, toulání, šikanu, záškoláctví, výchovné
problémy a páchání trestné činnosti. Tímto
rychlým a tedy včasným jednáním je možné
snížit míru a závažnost delikvence dětí, odklo-
nit je od kriminality či posílit postavení obětí
trestných činů.

„Získat informace ze systému mohou jen
předem určené subjekty – soud, státní zastupi-
telství, Policie ČR. I oni však musí o přístup po-
žádat sociálně-právní ochranu dětí a ke své žá-
dosti musí mít zákonný důvod. OSPOD žádost
vyhodnotí a může ji v zájmu dítěte i odmít-
nout,“ zdůrazňuje diskrétnost informací Jiří
Vaníček. 

(fr)

Systém včasné intervence děti chrání

Historie MŠ Kapička (Husova 3), která se
specializuje na péči o děti alergické a zdra-
votně oslabené, se odvíjí od r. 1991. Důvodem
založení takovéto MŠ byl stoupající výskyt
alergických onemocnění v dětském věku. 

V současné době je každé druhé dítě genetic-
ky disponováno k alergickým projevům a kaž-
dé třetí dítě alergickou chorobou onemocní.
Z provedených studií vyplývá, že včasné zahá-
jení léčby a zavedení preventivních opatření ve-
de ke zmírnění projevů nemoci a může vést až
k vymizení alergických příznaků v dospělosti.

Původní myšlenka komplexní péče o tyto dě-
ti se skládala z činnosti pedagogické, zdravotní,
režimové a psychologické. V současné době

o děti umístěné v MŠ Kapička pečuje tým zku-
šených pedagogických pracovnic. Pobyt dětí
v MŠ je doplněn zdravotním a rehabilitačním
programem. Jedná se o pravidelnou inhalační
léčbu doplněnou rehabilitačním cvičením, které
se zaměřuje na nácvik fyziologického dýchání
a správné držení těla. Děti jsou v pravidelném
intervalu prohlíženy lékařem – specialistou,
který indikuje zdravotní péči. Režim dětí je do-
plněn o pravidelné saunování, jídelníček lze in-
dividuálně upravit.

Fungování mateřské školy s tímto zaměře-
ním je možné pouze díky dvacetileté úzké spo-
lupráci a podpory Městského úřadu v Jablonci
nad Nisou, který tuto myšlenku od počátku
podporuje. MUDr. Iveta Vondrušková

MŠ Kapička se specializuje na péči 
s alergickými dětmi

Ve čtvrtek 29. března 2012 se v jabloneckém
Eurocentru uskuteční velikonoční česko-
polské setkání s podtitulem: Známe veliko-
noční zvyky a tradice? Jak slaví Velikonoce
naši sousedé v Polsku?

V rámci akce je plánována velikonoční dílna,
výstava a vystoupení českých a polských folk-
lorních souborů.

Program 29. 3. /čtvrtek/

Velikonoční dílna – Velký sál 
10.00–18.00 hodin
Čeští a polští lektoři předvedou tradiční veli-

konoční tvorbu. Návštěvníci si mohou pod je-
jich vedením sami vyzkoušet např. zdobení
kraslic či výrobu pomlázky (na zdobení si při-
neste s sebou vyfouknuté vajíčko).

Polské Velikonoce s českým hostem 
Kino Junior, 17.00–19.00 hodin
ukázka tradice českých a polských Velikonoc

v podání folklorních souborů
– folklorní soubor Jeleniogórzanie z Jelení Hory 

– dětský folklorní soubor Jizerka z Liberce
– povídání etnografa o velikonočních zvyklos-

tech v Polsku 
– ukázka polského velikonočního stolu

Akce je součástí projektu „Setkávání – tradice,
kultura a život v česko-polském pohraničí“ a je
spolufinancována z Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj

Velikonoční výstava – Malý sál 
pondělí–pátek 29. 3.–6. 4. 
8.00–18.00 hodin 
Výstava polských tradičních velikonočních

výrobků, které vznikají mezi lidmi. Získány by-
ly z velikonoční soutěže pro obyvatele regionu.

Pozvánka na Velikonoce v Eurocentru

Foto Miroslav Gorčík

Foto archiv Eurocentra
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V Jablonci nad Nisou se ve čtvrtek 9. února
uskutečnil zápis do základních škol. S ohle-
dem na jejich celkovou kapacitu se nemusel
žádný z rodičů obávat, že by jeho dítě neby-
lo do 1. ročníku ZŠ přijato. 

Díky Obecně závazné vyhlášce o školských
obvodech základních škol má každý prvňáček
ve svém školském obvodu místo rezervováno.
Záleželo tedy na rodičích, zda uvedenou zákon-
nou možnost využili nebo se rozhodli zapsat
své dítě v jiné ZŠ. Bez ohledu na výsledky
správního řízení, kterým je akt zápisu ředite-
lem školy ukončen nejpozději do 30 dní od
zápisu, jsou prozatímní výsledky zápisu násle-
dující: 

Do devíti ZŠ zřizovaných městem Jablonec
nad Nisou se dostavilo celkem 500 dětí. Z toho-
to počtu požádali rodiče u 73 dětí o odklad škol-
ní docházky, zbylých 427 by mělo 1. září 2012
nastoupit do 17 prvních tříd. 

Pro úplnost údajů uvádíme také informace
o soukromých školách. Do Katolické základní
školy by mělo nastoupit do 1. ročníku sedm dě-

tí a do Svobodné základní školy osmnáct dětí.
Všem budoucím školákům přejeme hodně ús-
pěchů a krásných zážitků s novými kamarády
a báječnými učitelkami. 

(kv)

K zápisu do 1. tříd přišlo pět stovek dětí

Personální inzerce

Tajemník Městského úřadu v Jab-
lonci nad Nisou vyhlašuje výběrové
řízení na pozice:

Vedoucí oddělení právního a veřej-
ných zakázek

11. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské

vzdělání v oboru právo a právní věda; výborná
znalost právních předpisů na úseku správy ob-
ce s rozšířenou působností (zákon o obcích,
správní řád a předpisy o veřejných zakázkách);
praxe na obdobné pozici nebo na pozici právní-
ka; zkušenosti s řízením pracovního kolektivu;
časová flexibilita a odolnost vůči stresu; velmi
dobré organizační a řídící schopnosti, vysoká
úroveň komunikačních dovedností pro jednání
se všemi skupinami obyvatel.

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; číslo občanského
průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana); kores-
pondenční adresu; telefonní číslo; datum a pod-
pis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč: strukturovaný
životopis; výpis z rejstříku trestů ČR (bez záz-
namu) – nesmí být starší než 3 měsíce; lustrač-
ní osvědčení; doklad o nejvyšším dosaženém
vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii; popis do-

savadní pracovní zkušenosti zejména právních
problémů řešených v posledním roce práce
(max. 2 strany A4).

Popis vykonávané práce: vedení kolektivu
oddělení právního a veřejných zakázek. Dále
pracovník zajišťuje kompletní právní poraden-
ství pro potřeby jednotlivých resortů samosprá-
vy i státní správy MěÚ Jablonec nad Nisou. Do
jeho kompetence spadá organizování a zajišťo-
vání výběrových řízení v rámci veřejných zaká-
zek a vymáhání pohledávek.

Právník referent
10. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské

vzdělání v oboru právo a právní věda; vhodné
i pro absolventy; dobrá orientace v prostředí
výkonu státní správy nebo samosprávy včetně
orientace v legislativě upravující veřejné za-
kázky a správní řád; výborné komunikační
a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů; flexibilita, loajalita, samostat-
nost a zodpovědnost; uživatelská znalost práce
s PC (MS Office, internet); dobrá orientace
v právním řádu České republiky a právu
Evropské unie; znalost práce s automatizova-
nými systémy právních informací.

Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; korespondenční
adresa; telefonní číslo; číslo občanského průka-
zu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-
li o cizího státního občana); datum a podpis zá-
jemce.

K přihlášce připojí uchazeč: strukturovaný
životopis; výpis z rejstříku trestů ČR (bez záz-
namu) - nesmí být starší než 3 měsíce; doklad
o nejvyšším dosaženém vzdělání; popis dosa-
vadní pracovní zkušenosti zejména právních
problémů řešených v posledním roce práce/
studia (max. 2 strany A4).

Popis vykonávané práce: Správa agendy ob-
čanskoprávních sporů, poradenské činnosti na-
příč městským úřadem, poradenské činnosti
při zadávání veřejných zakázek, poradenské
činnosti při správním řízení. Spolupráce na
tvorbě obecně závazných předpisů města.
Zastupování města před soudy všech stupňů
a v řízeních všech druhů a stupňů.

Pro obě výběrová řízení platí: 

Nástup dle dohody, doba neurčitá.
Přihlášky do 12. března 2012.
Způsob podání přihlášky: osobně na

Organizačním a personálním oddělení, budova
radnice, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu:
Město Jablonec nad Nisou, organizační a per-
sonální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec
nad Nisou. 

Na obálku se všemi požadovanými dokumen-
ty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neote-
vírat, výběrové řízení“.

Poskytování informací: informace k tomuto
výběrovému řízení poskytne personální úsek
organizačního a personálního oddělení měst-
ského úřadu na vackova@mestojablonec.cz,
tel. 483 357 170.

Foto Radka Baloghová Foto Radka Baloghová

Již potřetí se v únoru konal v Jablonci nad
Nisou Týden partnerství, který byl dopro-
vodným programem kampaně Národní tý-
den manželství. Akce, které ve městě ve spo-
lupráci s mnoha neziskovými organizacemi
probíhaly, měly za cíl připomenout důleži-
tost manželských a partnerských vztahů. 

Zájemci se mohli zúčastnit workshopů, besed
a přednášek na téma partnerské a manželské
vztahy, vzájemná komunikace a porozumění.
Záštitu nad celou kampaní ve městě převzal
místostarosta pro oblast humanitní a sociální
Petr Tulpa, který se některých akcí na podporu
partnerství také zúčastnil. 

Významným hostem letošního Týdne part-
nerství byl Richard Kane z Velké Británie, za-
kladatel mezinárodní kampaně Týden manžel-
ství, který si připravil přednášku a workshop

na téma manželství, partnerství, komunikace
a porozumění. Přednáška se konala v neděli 19.
února v Klubu Na Rampě. Richard Kane se
dlouhodobě zabývá vztahy mezi manžely
a partnery a pořádá na toto téma semináře po
celém světě. 

Účastníci přednášky se dozvěděli, jak mluvit
a jednat se svým partnerem, aby si navzájem
porozuměli a v jejich vztahu nedocházelo ke
zbytečným konfliktům, jak si aktivně naslou-
chat. Pan Kane byl podle vlastních slov velmi
rád, že mohl do Jablonce přijet, a těší se na další
návštěvu města. 

Zpestřením programu byla ochutnávka růz-
ných druhů čajů. Akci uspořádalo město spo-
lečně s neziskovou organizací Centrum Ge-
nerace.

Simona Hušková, 
koordinátor pro-rodinné politiky

Týden partnerství 2012: R. Kane Na Rampě

Foto Radka Baloghová
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■ Krátce

Referendum je neplatné
a nezávazné
V neděli 19. února se konalo koko-
nínské referendum s otázkou: „Chce-
te oddělení místní části Kokonín od
Jablonce nad Nisou a vznik samo-
statné obce Kokonín?“
K referendu se dostavilo 360 ze
1491 oprávněných osob. O odtrže-
ní Kokonína tak nehlasovalo po-
třebných 35 % voličů, a proto je re-
ferendum neplatné a nezávazné.
Pro odtržení Kokonína se vyslovilo
pouze 32 občanů. Celkové náklady
na referendum vyčíslil městský
úřad na 60 tisíc korun. (mh)

Sedm setkání se starostou
a místostarosty
V druhé polovině března se opět
rozjede seriál setkání vedení města
s občany v jednotlivých lokalitách
města. Stejně jako v předešlých le-
tech mají tato setkání přinést co
nejvíce informací přímo od Jablo-
nečanů. 
Ti mají na těchto besedách bezpro-
střední možnost zeptat se politické-
ho vedení i některých odborníků
z radnice na věci, které je trápí, na
chystané projekty a podobně.
Setkání se budou odehrávat vždy
v úterý od 17 hodin na místech,
která jsou již tradiční. První je plá-
nováno na úterý 13. března ve
školní jídelně ZŠ Mšeno v Mo-
zartově ulici. O týden později,
v úterý 27. března, se sejdeme ve
školní jídelně ZŠ Rýnovice v ulici
Pod Vodárnou. Další setkání se
odehraje v úterý 3. dubna ve školní
jídelně na Žižkově Vrchu, o týden
později, v úterý 10. dubna, bude
dějištěm besedy občanů a předsta-
vitelů města jídelna Základní
školy Na Šumavě. Do Kokonína se
starosta s místostarosty chystají
v úterý 17. dubna, a to do místního
kulturního domu. Hasičská zbroj-
nice v Proseči nad Nisou poskytne
prostory v úterý 15. května. A celý
cyklus se zakončí v Malém sále
jabloneckého Eurocentra v úterý
22. května. 
Rozpis jednotlivých setkání se obje-
ví ještě na webových stránkách
města www.mestojablonec.cz a na
plakátech. (fr)

Kdo je finanční arbitr?
Většina obyvatel dnes využívá fi-
nanční produkty a služby, např.
platební karty, spotřebitelské úvě-
ry, s tím souvisí nárůst počtu spo-
rů s poskytovateli těchto produktů
a služeb. V případě, že mají lidé
potíže se správností zaúčtované
platby, zneužitím platební karty
nebo řeší-li odstoupení od úvěrové
smlouvy či další záležitosti týkající
se platebního styku, mohou se ob-
rátit o pomoc na Kancelář finanč-
ního arbitra. Finanční arbitr je
zákonem zřízený orgán, který bez-
platně rozhoduje spory mezi zá-
kazníky a finančními institucemi,
a to výlučně na návrh zákazníka.
Více informací na webových strán-
kách www.financniarbitr.cz. (mh)

Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Rozpočet prošel 
Jablonečtí zastupitelé schválili návrh rozpočtu

pro rok 2012, který byl sestaven jako schodkový. 
„Schodek ve výši 62 152 000 korun kryje výběr pro-

středků ze správy aktiv a přebytky hospodaření mi-
nulých let,“ komentuje rozpočet vedoucí odboru eko-
nomiky Renata Vítová. „Z minulého roku přechází do
roku 2012 financování odboru rozvoje ve výši
20 401 000 korun a odbor správy majetku převádí
12 370 000 korun,“ vysvětluje Vítová. Již pro rok 2011
byla přijata úsporná opatření vedoucí ke snížení běž-
ných výdajů. „V tomto trendu pokračujeme i v novém
rozpočtu a bude nutné jej držet i nadále. Jedině maxi-
málním šetřením zejména provozních výdajů může-
me dosáhnout nastaveného finančního výhledu,“
konstatuje místostarosta Miloš Vele.

(Bližší informace k rozpočtu města najdete v mimo-
řádné příloze tohoto čísla.)

Podpora pro terénní službu, nízkoprahová
zařízení a azylové domy

Rozdělením finančních příspěvků pro spolufi-
nancování sociálních služeb z rozpočtu města pro
rok 2012 se zabývali zastupitelé na posledním za-
sedání.

Zastupitelstvo schválilo v letošním rozpočtu částku
1.305.000 korun na příspěvky pro registrované sociál-
ní služby. Rozdělením se zabývala nejprve Řídící sku-
pina komunitního plánování, poté Komise humanitní
péče. „V termínu přišlo celkem 22 žádostí od 15 orga-
nizací na realizaci sociálních služeb v celkovém fi-
nančním objemu 3 225 021 korun,“ vysvětluje místo-
starosta Petr Tulpa a dodává, že komise humanitní
doporučila rozdělit 1 305 000 korun mezi dvanáct so-
ciálních služeb od desíti organizací. 

„Jednoznačně podporujeme terénní službu, nízko-
prahová zařízení a azylové domy,“ říká Tulpa.

Všichni, kdo žádali o příspěvek z rozpočtu města již
na rok 2011, odevzdali řádně vyúčtování loňského
příspěvku. „Prověřili jsme, že nikdo z nich v současné
době nedluží městu nebo jím zřízeným organizacím
a založeným společnostem,“ uzavírá místostarosta.

Nižší finance změní i průběh IPRM
V roce 2009 město uzavřelo Dohodu o zabezpe-

čení realizace Integrovaného plánu rozvoje města
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Z ní vyplývá
povinnost každý rok předkládat ministerstvu moni-
torovací zprávu schválenou zastupitelstvem města. 

„Kvůli omezení finančních zdrojů pro letošní rok
jsme požádali poskytovatele dotace formou Oznámení
o změně projektu o posun realizace termínu akce
Rekonstrukce bytových domů Na Vršku 10 a 16.
Původní termín ukončení byl do září 2012, nový ter-
mín je do září 2014,“ konstatuje Iveta Habadová, ve-
doucí oddělení dotací.

Ze stejného důvodu, tedy pro nepříznivou finanční
situaci, proběhlo už v prosinci loňského roku jednání

na ministerstvu pro místní rozvoj. „Diskutovali jsme
o možnosti přesunu dotačních prostředků z oblasti re-
vitalizace veřejného prostranství na regeneraci byto-
vých domů,“ vysvětluje místostarosta Petr Vobořil.
Jednání vyvrcholilo v přípravu snížení alokace stále
běžící výzvy na revitalizaci veřejných prostranství
a přípravu „časově neomezené“ kontinuální výzvy na
regeneraci bytových domů. „Obě výzvy ministerstvo
schválilo v lednu tohoto roku,“ uzavírá místostarosta.

„Kontinuální výzvu na regeneraci bytových domů
město plánuje vyhlásit v dubnu, přičemž ve druhé po-
lovině dubna předpokládáme seminář pro žadatele.
Bližší informace k vyhlášené výzvě bude zveřejněná
v dalším čísle Jabloneckého měsíčníku,“ doplňuje
Habadová. 

Příspěvek na knihu o místní architektuře 
Zastupitelé schválili příspěvek ve výši 25 000 ko-

run Domu česko-německého porozumění, o. p. s.,
na vydání knihy Dietera Kleina o zajímavostech
jablonecké architektury. 

Dům česko-německého porozumění, o. p. s., je ga-
rantem vydání knihy Dietera Kleina Jablonecké krá-
sy. Kniha o 160 stranách bude obsahovat 150 fotogra-
fií. Text knihy napsal Dieter Klein, fotodokumentaci
poskytl z valné části Robert Hölzl. 

Kunsthistorik Dieter Klein je kokonínský rodák,
který žije střídavě ve Vídni a Mnichově, od roku 1994
mapuje a popularizuje unikáty jablonecké architektury.
Kleinovým hlavním dílem je „Dokumentace památek
politické oblasti Gablonz/Jablonec podle hranic z ro-
ku 1930“ vydaná ve spolupráci se Sudetoněmeckým
krajanským spolkem a Českým památkovým ústavem
v Praze. Ve spolupráci s městem a okresním archívem
bylo sepsáno cca 4500 pamětihodných objektů. Die
ter Klein se také spolupodílel na vydání knihy
„Jugendstil im alten Gablonz“, která vyšla v roce 2008
v Německu a zachycuje jabloneckou architekturu
z přelomu 19. a 20. století. 

Výstavy k těmto tématům probíhaly v Sudetoně-
meckém domě na Nejvrchnějším stavebním úřadě
v Mnichově, v Domě česko-německého porozumění
v Rýnovicích, v Goethe-Institutu v Praze (zde souběž-
ně se sympóziem „Památková péče překračující hra-
nice“ s příklady jablonecké dokumentace památek),
v Domě vlasti (Haus der Heimat) ve Vídni, na radnici
ve Fichtelbergu.

Zastupitelstvo města 
Třetí zasedání Zastupitelstva města Jablonce nad
Nisou se koná ve čtvrtek 29. března 2012 od 9.00 ho-
din ve velké zasedací síni budovy radnice (č. dv. 202,
II. patro) v Jablonci nad Nisou.

(mh)

Místostarostové Petr Vobořil a Miloš Vele. Foto Radka Baloghová
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Na co nezapomenout při nehodě!
Dopravní nehoda je událost v provozu na po-

zemní komunikaci (buď havárie jednoho vo-
zidla, nebo srážka dvou či více vozidel), která
se stala na pozemní komunikaci. Všechny do-
pravní nehody jsou nepříjemné, a to jak pro vi-
níky nehody, tak pro poškozené. V současnosti
platí, že pokud při nehodě nedojde ke zranění
či škodě na majetku třetí osoby (např. součásti
pozemní komunikace, obecně prospěšného za-
řízení nebo životního prostředí) a škoda nepře-
sáhne částku 100 000,– Kč na každém z vozidel,
mohou aktéři nehody událost vyřešit bez pří-
tomnosti policie sepsáním protokolu pro pojiš-
ťovnu. Euroformulář o nehodě má každý řidič
ve vozidle. K ostatním nehodám jsou voláni po-
licisté. 

Jak postupovat po nehodě
Okamžitě zastavíme vozidlo, nutné je zacho-

vat klid a nepanikařit. Zjistíme, zda nedošlo

k nějakému zranění. Pokud ano, poskytneme
první pomoc a zavoláme Zdravotnickou zá-
chrannou službu. Zabezpečíme místo nehody,
aby nedošlo k dalším následným nehodám
upozorněním pro ostatní řidiče výstražným
trojúhelníkem. Je nutné si obléci reflexní vestu!

Pokud nehoda nevyžaduje přítomnost policie,
odklidíme její následky v co nejkratší době
a přesuneme se mimo vozovku, kde sepíšeme
,,Záznam o dopravní nehodě“. Nezapomenout
na podpis! Pozor formulář není přiznáním od-
povědnosti – slouží k dokumentaci dat a okol-
ností nehody za účelem rychlejšího vyřízení
náhrady škody. Pokud to jde, pořídíme si foto-
dokumentaci místa nehody, např. mobilním te-
lefonem. Nafotíme si poškození vozidel (celek
i detaily), postavení vozidel po nehodě a celou
situaci v místě nehody ze všech směrů a růz-
ných vzdáleností. Pokud nehoda podléhá
hlášení – učiníme vhodná opatření, aby nebyla
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích v místě nehody. Vyžadují-li to
okolnosti, máme oprávnění i zastavovat vozid-
la. Jinak nemanipulujeme s vozidly a vyčkáme
příjezdu policie. Pokud je nutné vozidla přesu-
nout, označíme polohu vozidel např. křídou,
sprejem, kusem kamene, blátem atd. (lk)

Užitečné rady Policie České republiky

Městská policie v Jablonci připravila pro
seniory miniseriál přinášející informace
a rady ohledně bezpečnosti v ulicích města.
V tomto vydání je pozornost zaměřena na
chodce a bezpečné přecházení vozovky. 

Je chodec účastníkem silničního provozu?
Samozřejmě. Nejen ti, co řídí motorová vo-

zidla, jsou účastníky silničního provozu, ale
i chodec. Ten přitom nemusí jít bezpodmínečně
právě jen po silnici, ale může k chůzi využívat
chodník. Chodník je totiž součástí pozemní ko-
munikace. Pravidla platí pro všechny účastníky
silničního provozu. Ti se tak musí chovat na-
vzájem ohleduplně a ukázněně, řídit se pravid-
ly silničního provozu, světelnými signály, do-
pravními značkami a pokyny policisty.

Přecházení vozovky je nebezpečný manévr
Při přecházení silnice se kříží pěší dráha

chodce s jízdní dráhou vozidla. Vzhledem
k hmotnosti a rychlosti vozidla je však při stře-
tu jednoznačná nevýhoda na straně chodce.
Obecně platí, že vozovku je třeba přecházet kol-
mo a co nejrychleji. Využívejte zejména pře-
chodů pro chodce.

Jak tedy správně přecházet vozovku na
přechodu pro chodce?

Za prvé se nenechte zmást tvrzením, že cho-
dec má na přechodu pro chodce absolutní
přednost. Část chodců se domnívá, že ano. Žád-
né takové pravidlo neexistuje! Řidiči vozidel si-
ce musí umožnit chodci bezpečné přecházení,

ale chodec nikdy nesmí vstupovat do vozovky
bezprostředně před jedoucí vozidlo. 

Zásady pro bezpečné přecházení vozovky:
Zastavte se na okraji chodníku před přecho-

dem pro chodce; rozhlédněte se a posuďte hus-
totu provozu a rychlost vozidel; dejte najevo
svou polohou na okraji chodníku a například
mávnutím paží, že chcete přejít přes vozovku
(doporučuje se předpažit ruku s dlaní směrem
k přijíždějícímu automobilu); s řidičem vozid-
la, přibližujícím se k přechodu pro chodce, na-
važte oční kontakt, dívejte se mu do očí a zjis-
těte, zda se i on dívá na vás. Řidič, který se na
vás nedívá, obvykle před přechodem pro chod-
ce nezastaví; jestliže vozidlo před přechodem
zastaví nebo je vzdálené více než 50 metrů
v obci a 100 metrů mimo obec, vstupte na pře-
chod pro chodce a snažte se jej po pravé straně
co nejrychleji, nikoliv však zbrkle, přejít na
druhou stranu vozovky, na širokých a více-
proudých silnicích volte raději přechod, který
má světelnou signalizaci nebo je uprostřed vo-
zovky opatřen ochranným ostrůvkem. Vhodné
je také volit trasu, kde k přejití vozovky můžete
využít nadchod nebo podchod. Přechod pro
chodce, nadchod nebo podchod musíte podle
pravidel silničního provozu použít, jste-li od něj
vzdáleni méně než 50 metrů!

V jakých případech nesmíte vstoupit na
přechod pro chodce?

Jestliže je tedy stanovena povinnost řidičů
umožnit chodci na přechodu pro chodce bez-
pečné přecházení, potom pravidla uvádějí dvě
výjimky, kdy naopak chodec nesmí na přechod
pro chodce vstoupit. Chodec nesmí vstupovat
na přechod pro chodce nebo na vozovku, při-
jíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy vy-
bavená modrými majáky, jako jsou hasiči, sa-
nitka nebo policie. Nachází-li se na přechodu
pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně
uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.

Chodec musí dát přednost tramvaji. V tako-
vémto případě není vhodné vstupovat na pře-
chod pro chodce, zastavit se na něm a nechat
tramvaj projet. Přijíždějící řidič automobilu vás
může snadno přehlédnout a srazit.

Platí však i opačný příklad. Řidič automobilu
vám zastavením umožní přecházet po přecho-
du pro chodce silnici, vy pokračujete dál přes
tramvajový pás, kde vás projíždějící tramvaj
zachytí. Řidič tramvaje má před chodcem před-
nost, navíc po zpozorování chodce v kolejišti už
mu dlouhá brzdná dráha tramvaje neumožní
střetu zabránit. Postupujte tedy při přecházení
vozovky s tramvajovým pásem zvlášť uvážlivě
a počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro
její bezpečné přejití.

Pro úplnost připomínáme povinnost nevstu-
povat do vozovky na semafory řízeném přecho-
du pro chodce, když svítí červené světlo.

Miloš Lejsek, zdroj BESIP

Žádná přednost není absolutní
Dny s dopravou pro seniory
Měsíc duben je vyhlášen měsícem bezpeč-
nosti, proto si Městská policie Jablonec nad
Nisou a Český Červený kříž připravily spo-
lečně se zástupci CSS akci, která bude probí-
hat prvním rokem a bude určena výhradně
pro seniory, a to Dny s dopravou. Ty se usku-
teční na dětském hřišti v ulici Podskalí 9 ve
dnech 29.–30. 3. 2012 od 9.00 do 11.00 hodin.
Senioři vyslechnou základy pravidel silniční-
ho provozu nejenom pro chodce, ale i pro ři-
diče – seniory, a zásady bezpečného chování
na pozemních komunikacích. Pro každého
účastníka je připraven reflexní materiál.
Zájemci o tuto akci se mohou obracet nejpo-
zději do 21. 3. 2012 na Bronislavu Plešinge-
rovou, řídícího referenta dětského dopravní-
ho hřiště, telefonem 483 357 854, 725 123 132
nebo e-mailem Plesingerova.B@seznam.cz.

Jak správně a bezpečně přecházet vozovku.

Ilustrační foto Graphis

Foto archiv MP
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Počátkem roku 2012 byly ve většině objektu
dokončeny omítky včetně štukových povr-
chů. Probíhala instalace plynových kotlů a ra-
diátorů, nyní se osazují repasovaná a res-
taurovaná vnitřní okna nebo jejich kopie. 

Dokončeny byly sádrokartonové podhledy
v půdním prostoru včetně detailů, které se mu-
sely neustále přepracovávat. 

Zástupci orgánu památkové péče odsouhlasi-
li řešení celkové koncepce venkovních ploch.
Rovněž se vytvořilo závazné stanovisko k vý-
měně staticky poškozeného kamenného ostění
u vstupu do objektu.

Venkovní práce v západní části výtahové
šachty pokračovaly v souladu s klimatickými
podmínkami. (r)

Fara – pokračování rekonstrukce v únoru

Venkovní práce na výtahové šachtě. Foto archiv JKIC Řešení půdního zábradlí. Foto archiv JKIC

Ministerstvo kultury, odbor památkové
péče vyhlašuje podle Zásad programu Pod-
pora obnovy kulturních památek prostřed-
nictvím obcí s rozšířenou působností pro-
gram pro rok 2012.

Cílem programu je podpora obnovy a zacho-
vání nemovitých kulturních památek, které
jsou mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a nejsou ve
vlastnictví České republiky. Finanční prostřed-
ky se dají použít i na obnovu movité kulturní
památky pevně spojené se stavbou, to je napří-
klad oprava oltáře nebo varhan v kostelích,
jsou-li kulturními památkami.

O příspěvek z programu může požádat vlast-
ník kulturní památky, který se pak na nákla-
dech obnovy památky podílí minimálně 10 pro-

centy. Příspěvek z programu ministerstva kul-
tury nelze na jednu kulturní památku ve stej-
ném roce žádat dvakrát.

Městský úřad Jablonec nad Nisou proto vy-
zval majitele kulturních památek, aby své žá-
dosti o finanční příspěvek z programu Podpory
obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí zaslali na oddělení životního prostředí
a památkové péče do 28. února 2012. Pokud ně-
kdo tento termín nestihl, má ještě možnost svou
žádost předat na oddělení, a to Katarině Sani-
gové (sanigova@mestojablonec.cz).

Podrobnosti k výzvě najdou zájemci na we-
bových stránkách města v části Životní situace
– památková péče – Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností.

(r)

Podpora obnovy kulturních památek

Foto Miroslav Gorčík

Na výstavě Reise und Freizeit v ně-
meckém Zwickau se letos představil
i Jablonec nad Nisou a Jizerské hory. 

Jablonec nad Nisou se prezentoval v partner-
ském městě Zwickau v rámci veletrhu Reise
und Freizeit ve dnech 13.–15. 1. 2012. Dlouho-
leté partnerství se promítá do mnoha oblastí –
např. školství, kultury či sportu. Spolupráce
v cestovním ruchu je každoročně naplňována
prostřednictvím veletrhů a výstav Reise und
Freizeit v lednu a Euroregion Tour v březnu. 

„Povědomí o našem městě a okolí v podhůří
německých Krušných hor stále existuje. Mnoho

lidí k nám zavítá na pár dní na běžky nebo na
letní dovolenou, někteří tudy projíždějí do
Krkonoš. Výhodou je únosná vzdálenost, cesta
autem trvá z Jablonce přibližně 3 hodiny. Jab-
lonecký rokajl, typický regionální produkt, při-
pomíná našim sousedům staré časy bižuterní
slávy, zájem o něj však mají dosud. Na stánku
byla možnost navlékání korálků, návštěvníci si
však mohli zakoupit i tradiční Kittelovy likéry či
českou bižuterii,“ říká Regína Fučíková z Jablo-
neckého kulturního a informačního centra.

Prezentace Jablonce nad Nisou 
ve Sklářské Porebě byla smysluplná

V rámci spolupráce Jabloneckého kulturního
a informačního centra s polskými informační-
mi centry z okresu Jelenia Góra se Jablonec
představil ve Sklářské Porebě při akci „Sniego-
lepy“. Akce se konala ve dnech 28.–29. 1. 2012
a přilákala mnoho návštěvníků nejen z Polska.
Lidé měli možnost přihlížet, jak se sněhové
kvádry mění pod rukama amatérů na pozoru-
hodná díla. Letošním tématem byly zimní spor-
ty. Výsledek představovaly sochy dětí na saních,
lyžařů nebo tvář muže vytesaná do ledového
bloku. I malé děti si přišly na své, do sněhu vy-
tesaly roztomilé tvary – např. andělíčka, pejska
a kočičku či sněhuláka.

Tato příležitost byla ideální k tomu, abychom
našim polským sousedům přiblížili českou
stranu Jizerských hor a nabídli možnosti spor-

tovního, turistického či kulturního vyžití v na-
šem regionu. Mnoho polských návštěvníků má
poměrně dobré povědomí o našich Jizerských
horách, stále však přicházejí i ti, kteří se do
Čech nevypraví nebo náš kraj pouze projedou
s cílem ve vzdálenější destinaci. Podobně je tomu
i naopak. Polská část Jizerských hor a Krkonoš
je našimi obyvateli poměrně opomíjená, přestože
nabízí mnoho atraktivního. Spolupráce s infor-
mačními centry u našich sousedů má přispět
k lepší informovanosti obyvatel obou zemí
a prolomení nejen jazykových bariér. 

Více informací o atraktivitách v polském příhra-
ničí a propagační materiály získáte v turistickém
informačním centru v budově radnice. (fuč)

Propagace Jablonce za hranicemi

Foto archiv JKIC Foto archiv JKIC
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, kino Junior 
R kino Radnice
J kino Junior

1. 3. /čtvrtek/
10.00 /R/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE
17.30 /R/ CESTA NA TAJUPLNÝ

OSTROV 2 (3D)
19.00 /J/ PONYO
20.00 /R/ SIGNÁL

2. 3. /pátek/
10.00 /R/ PONYO
17.30 /R/ MODRÝ TYGR
18.00 /J/ DŮM
20.00 /R/ SIGNÁL
20.00 /J/ LE HAVRE
22.30 /R/ GHOST RIDER 2 (2D)

3. 3. /sobota/
15.00 /R/ MODRÝ TYGR
17.00 /R/ STAR WARS: EPIZODA 1

– SKRYTÁ HROZBA (3D)
18.00 /J/ DŮM
20.00 /R/ LÁSKA JE LÁSKA
20.00 /J/ LE HAVRE
22.30 /R/ ĎÁBEL V TĚLE

4. 3. /neděle/
15.00 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (3D)
16.30 /J/ SMOLÍČEK
17.30 /R/ LÁSKA JE LÁSKA
18.00 /J/ DŮM
20.00 /R/ THE ARTIST
20.00 /J/ LE HAVRE

5. 3. /pondělí/
18.00 /R/ SOUKROMÝ VESMÍR
20.00 /R/ NEBEZPEČNÁ METODA

6. 3. /úterý/
17.30 /R/ MŮJ TÝDEN S MARILYN
20.00 /R/ POUPATA

7. 3. /středa/
17.30 /R/ MŮJ TÝDEN S MARILYN
20.00 /R/ LÁSKA JE LÁSKA

8. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (3D)
19.00 /J/ ČERVENÉ STŘEVÍČKY
20.00 /R/ MEZI VLKY

9. 3. /pátek/
17.00 /R/ ČERNOBÍLÝ SVĚT
18.00 /J/ LABYRINT
20.00 /R/ JOHN CARTER: MEZI

DVĚMA SVĚTY (3D)
20.00 /J/ ROZCHOD NADERA

A SIMIN
22.45 /R/ ŽENA V ČERNÉM

10. 3. /sobota/
15.00 /R/ MODRÝ TYGR
17.00 /R/ JOHN CARTER: MEZI

DVĚMA SVĚTY (3D)
18.00 /J/ LABYRINT
20.00 /R/ SIGNÁL
20.00 /J/ ROZCHOD NADERA

A SIMIN
22.30 /R/ ĎÁBEL V TĚLE

11. 3. /neděle/
13.00 /R/ MUPETI
15.45 /R/ KORZÁR

Přímý přenos Bolšoje baletu
16.30 /J/ ZAHRADA
18.00 /J/ LABYRINT
20.00 /J/ ROZCHOD NADERA

A SIMIN
20.45 /R/ ŽENA V ČERNÉM

12. 3. /pondělí/
17.30 /R/ LÁSKA JE LÁSKA
20.00 /R/ ŽELEZNÁ LADY

13. 3. /úterý/
17.30 /R/ ŽELEZNÁ LADY
20.00 /R/ SIGNÁL

14. 3. /středa/
17.00 /R/ JOHN CARTER: MEZI

DVĚMA SVĚTY (2D)
20.00 /R/ VÁLEČNÝ KŮŇ

15. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ MEZI VLKY
19.00 /J/ DVANÁCT
20.00 /R/ PROBUDÍM SE VČERA

16. 3. /pátek/
17.30 /R/ THE ARTIST
18.00 /J/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ
20.00 /R/ PROBUDÍM SE VČERA
20.00 /J/ RODINA JE ZÁKLAD

STÁTU
22.30 /R/ GHOST RIDER 2 (2D)

17. 3. /sobota/
15.00 /R/ LORAX (2D)
17.00 /R/ JOHN CARTER: MEZI

DVĚMA SVĚTY (3D)
18.00 /J/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ
20.00 /R/ PROBUDÍM SE VČERA
20.00 /J/ RODINA JE ZÁKLAD

STÁTU
22.30 /R/ ŽENA V ČERNÉM

18. 3. /neděle/
15.00 /R/ LORAX (3D)
16.30 /J/ KYTICE POHÁDEK 3
17.30 /R/ PROBUDÍM SE VČERA
18.00 /J/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ
20.00 /R/ VÁLEČNÝ KŮŇ
20.00 /J/ RODINA JE ZÁKLAD

STÁTU

19. 3. /pondělí/
17.30 /R/ JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN
20.00 /R/ LÁSKA JE LÁSKA

20. 3. /úterý/
17.30 /R/ SIGNÁL
20.00 /R/ VÁLEČNÝ KŮŇ

21. 3. /středa/
15.00 /R/ MŮJ TÝDEN S MARILYN

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ PROBUDÍM SE VČERA
20.00 /R/ CHEMICAL BROTHERS:

DON’T THINK

22. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ HUNGER GAMES:

ARÉNA SMRTI
19.00 /J/ FARMA ZVÍŘAT
20.00 /R/ ČTYŘI SLUNCE

23. 3. /pátek/
17.30 /R/ ČTYŘI SLUNCE
20.00 /R/ HUNGER GAMES:

ARÉNA SMRTI
20.00 /J/ PERFECT SENSE
22.30 /R/ MEZI VLKY

24. 3. /sobota/
15.00 /R/ LORAX (3D)
18.00 /J/ ODCHÁZENÍ
17.30 /R/ PROBUDÍM SE VČERA
20.00 /R/ HUNGER GAMES:

ARÉNA SMRTI
20.00 /J/ PERFECT SENSE
22.30 /R/ ŽENA V ČERNÉM

25. 3. /neděle/
15.00 /R/ MODRÝ TYGR
16.30 /J/ KAMARÁD KRTEČEK
17.30 /R/ HUNGER GAMES:

ARÉNA SMRTI

18.00 /J/ ODCHÁZENÍ
20.00 /R/ PROBUDÍM SE VČERA
20.00 /J/ PERFECT SENSE

26. 3. /pondělí/
17.30 /R/ MILÁČEK
20.00 /R/ ČTYŘI SLUNCE

27. 3. /úterý/
17.30 /R/ MILÁČEK
20.00 /R/ STAR WARS: EPIZODA 1

– SKRYTÁ HROZBA (3D)

28. 3. /středa/
20.00 /R/ PROBUDÍM SE VČERA

29. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ HUNGER GAMES:

ARÉNA SMRTI
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

20.00 /J/ 3-IRON

30. 3. /pátek/
17.30 /R/ HUNGER GAMES:

ARÉNA SMRTI
17.30 /J/ STROM ŽIVOTA
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

20.00 /J/ MERUŇKOVÝ OSTROV
22.30 /R/ ŽENA V ČERNÉM

31. 3. /sobota/
15.00 /R/ LORAX (3D)
17.30 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

17.30 /J/ STROM ŽIVOTA
20.00 /R/ HNĚV TITÁNŮ (3D)
20.00 /J/ KŘTINY
22.30 /R/ HUNGER GAMES:

ARÉNA SMRTI

1. 4. /neděle/
15.00 /R/ MODRÝ TYGR
16.30 /J/ DO POHÁDKY ZA

ZVÍŘÁTKY
17.30 /R/ HNĚV TITÁNŮ (3D)
18.00 /J/ MERUŇKOVÝ OSTROV
20.00 /R/ OKRESNÍ PŘEBOR –

POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA

20.00 /J/ KŘTINY

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

4. 3. /neděle/ 19.00 hodin 
SAMUEL ROTMAN klavír
Samuel Rotman – světový klavírní
virtuos s dokonalou technikou, zralým,
dynamickým a promyšleným
projevem. Skupina H

6. 3. /úterý/ 19.00 hodin
PAVEL ŠPORCL – ROMANO STILO
ENSEMBLE „GIPSY WAY“
Veleúspěšný projekt houslisty Pavla
Šporcla, který spojuje umělcovu
virtuozitu s živelností a osobitým
umem vynikající slovenské cimbálovky.

9. 3. /pátek/ 20.00 hodin
VII. REPREZENTAČNÍ PLES
JABLONECKÉHO DIVADLA 
ve skandinávském stylu 
„V ZAJETÍ LEDOVÉ FANTAZIE“
K tanci a poslechu hraje Koplahoband
Pavla Plašila. Hosté večera: Daniela
Šinkorová, Oldřich a Jan Křížovi,
skupina Sto zvířat, finalisté pěvecké
soutěže „Hvězdy nad Ještědem“,
kouzelník Aleš Březina. Předtančení –
Topdance studio Jägerovi. Večerem
provází Marcela Augustová.

12.–14. 3. /pondělí–středa/
RODÁCI JABLONECKA XII. ROČNÍK
Hudebně dramatický cyklus, v němž
se představují umělci, jejichž kořeny
sahají do zdejšího kraje. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

12. 3. /pondělí/ 19.00 hodin
BOHEMIA BALET PRAHA
Soubor Taneční konzervatoře Praha
Program: 
GAJANÉ – hudba A. Chačaturjan,
choreografie N. Anisimová; 
LUNEDDA – hudba Ch. Pluhard,
choreografie B. Andreo (1. Cena za
choreografii v Soutěžní přehlídce
tanečního umění ČR); 
DEKA POD DEKOU – hudba
P. Comté, choreografie T. Rychetský
a V. Konvalinka (Cena „Za Humor“
v Soutěžní přehlídce tanečního umění
ČR). Tanec. Skupina ND.

13. 3. /úterý/ 19.00 hodin
ATLANTIS COLLEGIUM 
komorní soubor
Vítězslav Podrazil – umělecký vedoucí 
Pavla Švestková – mezzosoprán
Koncert komorního sdružení, v jehož
širokém repertoáru je duchovní
hudba. Zakladatelem a dirigentem
souboru je jablonecký rodák Vítězslav
Podrazil. Hudba. Skupina H.

14. 3. /středa/ 19.00 hodin
SVĚTOVÉ MUZIKÁLY
JAN KŘÍŽ, MÍŠA NOSKOVÁ,
OLDŘICH KŘÍŽ. 
Koncert dvou předních zpěváků české
muzikálové scény a sólisty Státní opery
Praha. Skupina H.

17. 3. /sobota/ 15.00 hodin
LABUTÍ PRINCEZNA
DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
Hrají: Lenka Lavičková, Lukáš Masár,
Petr Kozák, Jana Galinová, Jan Bouše,
Petr Erlitz, Martina Pawerová, Jindřich
Lenc, Hana Laurichová, Lucie
Lavičková a další. Pohádka na motivy
slavného baletu. Pohádka. Skupina RD.

20. 3. /úterý/ 19.00 hodin
JAROSLAV DUŠEK - PÁTÁ DOHODA
Účinkují: Jaroslav Dušek, Alan Vitouš
a Pjér La Šéz. Světelný design: Viktor
Zborník. Volné pokračování představení
Jaroslava Duška „Čtyři dohody“.
Improvizační představení.

21. 3. /středa/ 19.00 hodin
PAN KAPLAN MÁ TŘÍDU RÁD
DIVADLO ABC PRAHA
Hrají: Oldřich Vízner, Jaroslav Vlach,
Jitka Smutná, Martin Písařík, Jana
Drbohlavová a další. Kultovní inscenace
Divadla ABC. Skupina DA.

28. 3. /středa/ 19.00 hodin
JIŘINA BOHDALOVÁ – v pořadu
„HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE“
Hosté Petr Vondráček a Václav Kosík.

Ples divadla ve skandinávském stylu

V pátek 9. března se v Městském divadle v Jablonci n. N.
uskuteční VII. reprezentační ples jabloneckého divadla ve
skandinávském stylu „V zajetí ledové fantazie“. 
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30.–31. 3. 
TANEC SRDCEM
Regionální přehlídka dětských
a dospělých tanečních skupin scénic-
kého tance a pohybového divadla. Akci
pořádá taneční a pohybové studio
Magdaléna Rychnov u Jablonce n. N.,
Nipos Artama Praha, Městské divadlo
Jablonec n. N. a Město Jablonec n. N.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012 
za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR a Libereckého kraje.

30. 3. /pátek/ 17.00 hodin
TANEC SRDCEM 
– I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER

31. 3. /sobota/ 17.00 hodin
TANEC SRDCEM 
– II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER

VÝSTAVY
14. 2.–12. 3.
ONDŘEJ KOLMAN - SEMEJANTES
(BLIŽNÍ) (fotoportréty)

13. 3.–24. 4.
MUDR. JIŘÍ SRNA – KRESLENÝ
HUMOR (kresby)
Vernisáž 13. 3. od 17.00 hodin

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

Kostel svaté Anny je v březnu uzavřen.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

3. 3. /sobota/ 20.00 hodin
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES
Hraje skupina Rytma. Bohatá tombola.
Předprodej vstupenek: OPTIK –
M. Zemánek, Soukenná 10, Jablonec n. N.,
tel. 483 320 694. Bližší informace:
p. Bednár, tel.: 776 555 606

9. 3. /pátek/ 19.00 hodin
VESMÍR
Maturitní ples 4. A Gymnázia Dr. Randy.
Hraje Bohemia Univerzal Band. Bližší
informace: p. Brückler, tel.: 777 749 918,
roaiceman@seznam.cz.

10. 3. /sobota/ 20.00 hodin
MONKEY BUSINESS & PSH
Turné se speciálním společným
repertoárem.

11. 3. /neděle/ 15.30 a 18.30 hodin
AMERICKOU DIVOČINOU
Velkoplošná panoramatická diashow
Václava Špillara.

15. 3. /čtvrtek/ 19.00 hodin
DÍVČÍ VÁLKA
Komedie Čechova prozatímně
osvobozeného divadla.
Pořádá Pragokoncert Bohemia, a. s.

16. 3. /pátek/ 20.00 hodin
HASIČSKÝ BÁL
Hraje Bohemia Universal Band.

17. 3. /sobota/ 20.00 hodin
SLAVNOSTI SVATÉHO PATRIKA
Nejnovější choreografie tanečních
skupin Irské sestry, Keltský tygr
a Divokej Ir. Hudební skupina Alastair
(GB/CZ), stylové dobroty, sváteční
pivo, tombola. Pořádají Irské sestry
ve spolupráci s Eurocentrem.

18. 3. /neděle/ 14.00 hodin
SEMILSKÁ 11
Taneční odpoledne pro seniory.

19. 3. /pondělí/ 19.00 hodin
NAPALM DEATH
Zakladatelé žánru grindcore s novým
albem. Support: Hypnos, Brutally
Deceased, Opitz. 
Pořádá Obscure Promotion, s. r. o.

22. 3. /čtvrtek/ 9.30–18.00 hodin
23. 3. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
24. 3. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
EUROREGION TOUR 2012 
12. ročník veletrhu cestovního ruchu.

29. 3. /čtvrtek/ 9.00 hodin 
O NEŠŤASTNÉM STAVITELI
Divadelní představení pro děti od 3 let,
kino Junior.

29. 3. /čtvrtek/ 8.00–19.00 hodin
ČESKO-POLSKÉ VELIKONOCE
V EUROCENTRU
Vystoupení folklorních souborů
Jelenogórzanie a Jizerka, přednáška
etnografa, areál Eurocentra. 

29. 3. /čtvrtek/ 10.00–18.00 hodin,
Velký sál
VÝTVARNÁ VELIKONOČNÍ DÍLNA 
Zdobení kraslic a výroba pomlázek
s českými a polskými lektory.

30. 3. /pátek/ 20.00 hodin
PLES ZÁKLADNÍ ŠKOLY ARBESOVA
Hraje Bohemia Universal Band.
Předprodej vstupenek: ZŠ Arbesova
tel.: 483 737 111, info@arbesovka.cz

31. 3. /sobota/ 20.00 hodin
COLLEGIUM MUSICUM
Koncert průkopníků art-rocku v čele
s Mariánem Vargou.

VÝSTAVA
7. 3.–14. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
TELE-VIZE
Soubor fotografií Břetislava Fialy,
oceněný 3. místem v soutěži Czech Press
Photo v kategorii „Umění“ v roce 2007.
Vernisáž: středa 7. 3. v 17.00 hodin.

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

5. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
MUSICA FLOREA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 3. /úterý/ 14.00 hodin
HISTORIE JABLONECKÉHO
PRŮMYSLU
Beseda s Václavem Vostřákem.

6. 3. /úterý/ 17.00 hodin
UFO NA ZÁPADĚ?
Astronomické okénko Martina Gembece.

8. 3. /čtvrtek/ od 17.00 hodin
DOBROVOLNÍCI ŽIJÍ ČERVENÝM
KŘÍŽEM
Z cyklu přednášek Naučme se 
poskytnout první pomoc. Lektorka
Soňa Fidlerová z Oblastního spolku
Českého Červeného kříže.

13. 3. /úterý/ 9.00 a 10.30 hodin
BRATŘI BAGŘI
Zajímavý pohled do světa strojů před-
staví dětem autor knížky Jiří Macoun.
/zadáno/

13. 3. /úterý/ 14.00 hodin
HONG KONG
Pravidelné promítání.

13. 3. /úterý/ 16.30 hodin
IRISDIAGNOSTIKA, alternativní
medicína – Oko je oknem do duše
Přednáška a beseda s Lucií
Krákorovou a Inkou Krákorovou.

15. 3. /čtvrtek/ 16.30 hodin
JIŘÍ DĚDEČEK
Autorské čtení proložené písněmi
známého písničkáře, básníka,
překladatele a v poslední době také
něžného punkrockera.

20. 3. /úterý/ od 14.00 hodin
VÝVOJ OBCHODU V JABLONCI N. N.
Beseda s Václavem Vostřákem.

20. 3. /úterý/ od 17.00 hodin
STANISLAV ZINDULKA
Vzpomínání na herecké začátky
v autobiografii „Moje cesta vlakem
dětství a naděje“.

21. 3. /středa/ od 10.00 hodin
SETKÁVÁNÍ 2012
Komponovaný pořad věnovaný
příležitosti 7. světového dne Downova
syndromu. Organizátorem je SPMP.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

22. 3. /čtvrtek/ od 17.00 hodin
KNIHY Z MUZEA SKLA
A BIŽUTERIE
Povídání o knihách s historičkou
Muzea skla a bižuterie Janou Novou
(návštěvníci si budou moci vybrané
knížky také zakoupit).

DALŠÍ AKCE K BŘEZNU, MĚSÍCI
ČTENÁŘŮ
ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PŘÍSLOVÍ OSLOVÍ
Vyhlášení čtenářského minikvízu.

TVOŘÍME Z PAPÍRU
26. 3. a 27. 3. výtvarné dílny /zadáno/.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
UMÍTE HLEDAT V ON-LINE
KATALOGU a používat čtenářské konto?
Na vyžádání poradíme a naučíme jak
hledat v katalogu. Každou středu a pátek.
PŘEKVAPENÍ Z KLOBOUKU
Každý čtvrtek losování o malá
překvapení.
ZÁBAVNÝ KVÍZ PRO DOSPĚLÉ
ČTENÁŘE o ceny.

STUDOVNA A ČÍTÁRNA
WEB JABLONECKÉ KNIHOVNY
Na vyžádání poskytneme informace
o službách knihovnického webu.
KÁVA A ČAJ V ČÍTÁRNĚ ZDARMA
Každé pondělí podáváme našim
návštěvníkům kávu a čaj zdarma.
POEZIE A PRÓZA ČESKÝCH AUTORŮ
Prezentace audioknih ve Spolkovém domě.

MULTIMEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ
NAŠE AUDIOKNIHY 
Informace o speciální nabídce fondu
knihovny.

Téma: ZAOSTŘENO NA KNIHU
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou vyhlašuje 4. ročník amatérské
fotografické soutěže – téma Zaostřeno
na knihu. Do soutěže se mohou přihlá-
sit všichni bez rozdílu věku. Snímky
nominované do soutěže musí být aktu-
ální, ne starší než čtyři měsíce. Snímky
společně s kontaktními údaji (jméno
a příjmení, bydliště, datum narození,
e-mail, telefon a názvy snímků) dodá-
vejte pouze v elektronické podobě ve
formátu JPG, nejjednodušeji e-mailem
na adresu soutez@knihovna.mestojab-
lonec.cz, při větším objemu dat (nad
5 MB) přes službu uschovna.cz (e-mail
příjemce soutez@knihovna.mestojab-
lonec.cz) nebo osobně na CD, DVD či
USB zařízení. Minimální požadovaná
velikost fotografií je 1600x1200 pixelů,
platí zásada „čím větší, tím lepší“.
Pravidla: http://bit.ly/fotosoutez2012.
Své příspěvky zasílejte do pátku 
11. května 2012.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

O ZLATOU MAKOVICI
V oddělení mládeže pokračuje již 
6. ročník luštitelské soutěže.

Nová výstava:
PROMĚNY
V prostorách knihovny své fotografie
z přírody vystavuje Věra Kopecká.

30. 3. /pátek/ od 19.00 do 23.00 hodin
NOC S ANDERSENEM
Zábavný večer pro děti /zadáno/.

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

1. 3. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
VITRÁŽE TECHNIKOU TIFFANY
cena 70,– Kč, info M. Tauchmanová

5. 3. /pondělí/ 15.30, 17.00 a 18.00 hodin
UKÁZKOVÉ HODINY MAŽORETEK
IV, II, I
Otevřená hodina s ukázkou
choreografií pro rodiče i potencionální
zájemkyně, informace J. Polanská.

7. 3. /středa/ 15.00 hodin
UKÁZKOVÁ HODINA MAŽORETEK
skupiny III
Otevřená hodina s ukázkou cvičení
pro rodiče i potencionální zájemkyně,
informace J. Polanská.

8. 3. /čtvrtek/
BESEDA – PAPÍROVINY
Noviny ve světě médií, hostem tiskový
mluvčí, redaktor, přihlášky do 7. 3.,
informace N. Mitbauerová.

10. 3. /sobota/
ŠAMPIONÁT MINIFORMACÍ
MAŽORETEK 
Účast na soutěži miniformací, skupiny
I. a II., informace J. Polanská.

15. 3. /čtvrtek/ 13.00 hodin
ZDRAVÉ KLIMA – VŠICHNI PRO
OBEC – informace M. Tauchmanová

17. 3. /sobota/ 8.40–16.15 hodin
HARRACHOVSKÉ PUTOVÁNÍ ZA
KRAKONOŠEM
Vlakový výlet pro děti, cena 80,– Kč,
informace M. Tauchmanová, přihlášky
do 9. 3.

18. 3. /neděle/
O POHÁR VIKÝŘE
Florbalový turnaj pro sportovní oddíly
Libereckého kraje v Městské sportovní
hale, informace P. Dostál.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

22. 3. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
BESEDA – GUTENBERGOVÉ
Workshop na téma knihy – ruční
výroba knih, beseda s regionálním
spisovatelem, přihlášky do 21. 3., 
informace N. Mitbauerová.

Americkou divočinou

Velkoplošná panoramatická diashow Václava Špillara bude
k vidění v jabloneckém Eurocentru v neděli 11. března
v 15.30 a 18.30 hodin.
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■ DDM Vikýř
22.–23. 3. /čtvrtek–pátek/
DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Seminář pro všechny, kteří se zajímají
o divadlo hrané dětmi, 
informace J. Polanská.

24. 3. /sobota/ 14.00 hodin
CESTA ZA VÍLOU NISÁLKOU
Akce na oslavu Světového dne vody,
informace A. Francová.

24. 3. /sobota/ 10.00 hodin
ZPĚVÁČCI 2012
Regionální kolo pěvecké soutěže ma-
lých zpěváků, informace S. Příhonská

25. 3. /neděle/
MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ 2012
Kulturně sportovní akce spojená
s volbou „Miss maškara 2015“, 
cena 25,– Kč/dítě, 35,– Kč/dospělí, 
informace P. Dostál.

30. 3. /pátek/ 13.00 hodin
PROJEKT ZELENÉHO
A ZDRAVÉHO MĚSTA
Workshop v rámci programu ZDRAVÉ
KLIMA, informace M. Tauchmanová. 

30. 3. /pátek/ 13.00 – 14.00 hodin
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MPM
Další měsíční hodnocení činnosti 
a akcí MPM, informace N. Mitbauerová.

JARNÍ PRÁZDNINY
29. 2.–2. 3. /středa–pátek/ 
8.00-13.00 hodin
JARNÍ FANTASY PARK
Na téma národní hry Dračí doupě,
další tvořivé dílničky, sportovní
aktivity, výlety, promítání, 
cena 50,– Kč/den, přihlášky do 24. 2., 
informace N. Mitbauerová.

1.–2. 3. /čtvrtek–pátek/
DIVADLO, DĚTI A LOUTKY 
Seminář dramatické výchovy pro
pedagogy volného času, 
informace J. Polanská. 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
5. 4. /čtvrtek/ 8.00–16.00 hodin
EXKURZE DO PRAŽSKÉ
TISKÁRNY NOVIN
Ukázka výroby tiskovin v praxi, jak
vznikají noviny, využití metody
learning by doing, přihlášky do 4. 4.,
informace N. Mitbauerová.

5. 4. /čtvrtek/ 9.00–15.00 hodin
SETKÁVÁNÍ
Prázdninová akce pro ZP, přihlášky 
do 30. 3., cena 200,– Kč, 
informace A. Francová.

5. 4. /čtvrtek/ 9.00–13.00 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Výtvarná dílnička, přihlášky do 23. 3.,
informace M. Tauchmanová.

6. 4. /pátek/ 9.00–13.00 hodin
HUDEBNÍ A DIVADELNÍ DÍLNA
Dovádění a hrátky s bubny, bubínky,
rytmy, pohyby, dramatická výchova,
divadlo aj. Cena 50,– Kč, 
přihlášky do 3. 4., informace 
S. Příhonská, J. Polanská.

OLYMPIÁDY
Bližší informace k soutěžím podá 
I. Literová, A. Francová, 
tel.: 483 711 725, 731 615 621

5. 3. /pondělí/ 8.00 hodin
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIE D
Soutěž pro přihlášené žáky 8. a 9.
ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií – místo konání ZŠ
Pasířská.

14. 3. /středa/ 9.00 hodin
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Soutěž pro přihlášené žáky ZŠ, SŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií – místo konání Gymnázium
Dr. Randy.

16. 3. /pátek/
MATEMATICKÝ KLOKAN
Korespondenční soutěž pro ZŠ a SŠ,
zadání na vyžádání na adrese:
eva.hodbodova@kraj-lbc.cz

17. 3. /sobota/
DĚTSKÁ SCÉNA
Okresní přehlídka dětských recitátorů,
místo konání DDM Vikýř.

20. 3. /úterý/ 8.30 hodin
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
KATEGORIE I
Soutěž pro přihlášené žáky ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, místo konání ZŠ Mozartova.

21. 3. /středa/ 9.00 hodin
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
KATEGORIE II
Soutěž pro přihlášené žáky ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, místo konání Gymnázium
Dr. Randy.

27. 3. /úterý/ 8.00 hodin
PYTHAGORIÁDA PRO ŽÁKY 
5. ROČNÍKŮ ZŠ
Místo konání Gymnázium Dr. Randy.

28. 3. /středa/ 8.15 hodin
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA
KATEGORIE E, F
Pro přihlášené žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií – místo konání ZŠ
Mozartova.

29. 3. /úterý/ 8.00 hodin
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIE C
Pro přihlášené žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií místo konání ZŠ Arbesova.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

12. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ Jablonec n. N.

28. 3. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ Jablonec n. N.

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka 

16. 3. /pátek/ 19.00 hodin 
JAROMÍR TYPLT – BEZ KONTRABASU 
Po 15 letech bude přední současný
básník a držitel Ceny Jiřího Ortena číst
ve svém oblíbeném Jablonci. Bude
návrat bolet? Publikum nebo Typlta?
Promítat se bude i nejnovější krátký
film Jaromíra Typlta a Viktora Kopasze. 

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

Do 9. 3.
FOTOGRAFIE
Karel Došek – Josef Hubený 
– Jiří Jiroutek – Josef Honzík 
Přední výtvarní fotografové Jablonecka
a Liberecka. 

16. 3.–20. 4.
MALBA
Rostislav Zárybnický – Jiří Nepasický
– Milan Janáček – Vladimír
Komňacký – Tomáš Plesl 
Druhá z cyklu výstav pořádaných
k 20 letům existence Městské galerie
MY. Vernisáž 15. března v 17 hodin.
Součástí programu bude vystoupení
písničkářky Jany Vébrové.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

Do 17. 3. 
HELENA FEJKLOVÁ A ČESKÉ
TEXTILKY

27. 3.–20. 4.
ATELIÉR TEXTILNÍHO DESIGNU
VŠVU Bratislava

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

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století.

Tematická výstava
Do 1. 4.
MILAN VOBRUBA DVĚ ZEMĚ –
DVA DOMOVY – DVĚ INSPIRACE
Pro veřejnost samoobslužná dílna ve
vestibulu muzea po celou dobu výsta-
vy, pro větší skupiny vedená výtvarná
dílna v ateliéru muzea po předchozím
objednání: Ing. Jaroslava Vaňová, 
tel. 483 369 021, e-mail: 
jaroslava.vanova@msb-jablonec.cz. 

Muzejní programy
31. 3. /sobota/ 10.00 hodin
SOBOTNÍ BŘEZNOVÝ ATELIÉR.
JARNÍ PROBOUZENÍ… 
ROZKVETLÁ ZAHRADA 
Jarní tvůrčí ateliér spojený s výrobou
drobných dekorativních předmětů,
určený pro rodiny s dětmi a individuální
návštěvníky.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

27.–30. 3. /úterý–pátek/ 
JARNÍ PROBOUZENÍ... 
ROZKVETLÁ ZAHRADA 
Jarní kreativní dílny spojené s výrobou
drobných dekorativních předmětů,
obohacené o společné zážitky. Dílny
jsou určeny pro školy, školky a větší
skupiny návštěvníků (po předchozím
objednání na tel. 483 369 021). 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Do 19. 5. 
NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ PRO
ABILYMPIÁDU
Samoobslužná dílna ve vestibulu mu-
zea k akci KORÁLKIÁDA 
- www.potvor.cz organizuje korálkový
rekord pro Abilympiádu. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

CELOROČNÍ NABÍDKA
REGIONÁLNĚ-HISTORICKÝCH
PŘEDNÁŠEK
Bližší informace a objednávky Mgr.
Jana Nová, tel. 483 369 017, 
e-mail: jana.nova@msb-jablonec.cz
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
Historické šperky a doplňky ze sbírky
Waldes. Po předchozí domluvě
možnost komentovaných prohlídek.
Muzejní program Umělecké slohy
– pro veřejnost ve formě samoobsluž-
ného pracovního listu s doplňovačkou
ke stálé expozici
– pro větší skupiny možné spojit s ko-
mentovanou prohlídkou expozice po
předchozím objednání. Bližší informace
a objednávky skupin Mgr. Kateřina
Hrušková, tel. 483 310 947, e-mail: 
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz

Tematická výstava
Do 16. 3.
JAROSLAV BEJVL MINCE –
MEDAILE – KRESBY
K 70 letům narození. Muzejní program
Osobní medaile k výstavě Jaroslava
Bejvla – samoobslužná dílna po celou
dobu výstavy. Pro organizované skupiny
možnost návštěvy i mimo otvírací
dobu na základě předchozí domluvy.

10. 3. /úterý/ – 13. 3. /pátek/
JARNÍ DRÁTOVÁNÍ V BELVEDERU
Jarní kreativní dílny, v dopoledních
hodinách (9.00–14.00) jsou určeny pro
školy, školky a větší skupiny návštěv-
níků (po předchozím objednání na tel.
483 369 021), v odpoledních hodinách
(14.00–17.00 hodin) pro rodiče s dětmi
a individuální návštěvníky. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

30. 3. /pátek/ 16.00 hodin
DRÁTOVÁNÍ BEZ HRANIC
Vernisáž výstavy s tvůrčí dílnou autora
výstavy Ladislava Lokajíčka. 
Výstava bude přístupná od 3. dubna do
8. června 2012.

■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org

středa–sobota 14.00–17.00 hodin

Do 17. 3. /sobota/ 17.00 hodin
POMNÍČKY JIZERSKÝCH HOR
Výstava k 30. výročí o. s. Patron.

Do 22. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
LUŽICE: ČESKÁ MINULOST 
– NĚMECKÁ SOUČASNOST
Přednáška vlastivědného badatele
Milana Turka.
každý čtvrtek 17.00–18.30 hodin
KONVERZAČNÍ NĚMČINA
informace na telefonu 732 551 425

V Belvederu vystavuje Jaroslav Bejvl

V galerii Belveder je do 16. března k vidění výstava mincí, me-
dailí a kreseb světově úspěšného výtvarníka a designéra
Jaroslava Bejvla.
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■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

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

3. 2. /sobota/ 19.30 hodin 
MUERTI 
Křest alba „...asi to má takhle bejt“
jablonecké OiPunkové kapely. 
Host: slovenští Začiatok Konca.
Afterparty: DJ Kuře a Barflies Crew.

6. 3. /úterý/ 20.00 hodin
DPOS TRIOU A DRTIKOL
Severské funky z Jablonce a rock
z Valmezu. 

7. 3. /středa/ 19.00 hodin
BUDDHISMUS V KAŽDODENNÍM
ŽIVOTĚ
Veřejná přednáška Romana Virta.

8. 3. /čtvrtek/ 19.30 hodin
PERU A NEPÁL 2011
Promítání a beseda s horolezcem
Petrem Miskou Maškem.

9. 2. /pátek/ 20.00 hodin
APPLE SPICE
Koncert místní pop rock country dívčí
kapely. Support: kapela Sro 

10. 3. /sobota/ 20.00 hodin
VOMIT ELEKTRONIC + FAULT +
PLUSH
Napříč žánry elektro, beat, cross. Křest
CD už 12leté kapely Vomit Electronic. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

14. 3. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Fotíme divadelní představení
(zkoušku) v praxi. 

16. 3. /pátek/ 20.00 hodin
SCHODIŠTĚ
Ex-Nahoru po schodišti dolu band na
turné k CD Roztoky. Písně nové i staré
v pestrém stylovém kabátě s lehce
sarkastickými, černěhumornými
i dojemnými texty. 

17. 3. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2012 
Druhé kolo V. ročníku soutěžního
festivalu amatérských kapel.

19. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Aktuální dění ve vesmíru. Informace,
rady, návody pro každého. 

20. 3. /úterý/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Ve hře: Micka Myšáková aneb román
moderního děvčete.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

22. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin
ŽLUTÝ PES
Stálice jižanského rocku a dobrého
bigbítu v čele se zpěvákem, publicistou
Ondřejem Hejmou. 

23. 3. /pátek/ 20.00 hodin
YEAH MAN!!!
Večer na podporu dětí v africké Ugandě
skrze o. s. Wakitaka. Zahraje Emergency
JBC OneLove Station a hosté.

24. 3. /sobota/ 13.00 hodin
FOLKOVÝ KVÍTEK
Předkolo autorské soutěže pro
začínající muzikanty.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

24. 3. /sobota/ 20.00 hodin
MŇÁGA A ŽĎORP
Koncert kapely z Valmezu, kterou
představovat není třeba. 

25. 3. /neděle/ 17.00 hodin
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
Pohádku pro děti od 3 let zahraje
liberecké divadlo Na cestě.

26. 3. /pondělí/ 20.00 hodin
DANA FUCHS (USA)
Jediný koncert americké zpěvačky
s kapelou v Čechách v rámci evropské
tour. Zahajovací večer FF Jeden svět 2012.

JEDEN SVĚT 2012
festival dokumentárních filmů o lid-
ských právech www.jedensvet.cz
27. 3. /úterý/
17.30 hodin: 269 miliónů pod

hladinou /53 min/ ČR
20.00 hodin: Láska v hrobě /74 min/ ČR
28. 3. /středa/
17.30 hodin: Pod sluncem tma

/83 min/ ČR
20.00 hodin: Království pana Edhiho

/82 min/ Belgie, Francie
29. 3. /čtvrtek/
17.30 hodin: Ti druzí /25 min/

Nizozemí, Etiopie
a Noncomm /50 min/ so-
ciální spoty - golden fund 

20.00 hodin: Z popelnice do lednice
/88 min/ Německo 

Projekce pro školy – od 26. 3. do 30. 3.
od 8.30, 11.00 a 13.00 hodin.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

30. 3. /pátek/ 20.00 hodin
XAVIER BAUMAXA
Osobitý performer, básník a underg-
roundový bard. Ve své tvorbě paroduje
žánry bez rozdílu, karikuje celebrity
a zesměšňuje takřka cokoliv.

31. 3. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

1. a 15. 3. /čtvrtek/ 17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY 
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.

■ Rodinné centrum
Magnet
www.pritazlivost.com
774 801 087, Petříkova Iveta Naila

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
pátek 7.30–15.30 hodin
Více info: 731 317 887

AKTIVITY V SÁLE
Cvičení pro těhotné – středa 18.00 hodin
Cvičení pro kojence (3–12 měsíců) 
– středa a pátek 10.00 hodin 
Cvičení pro děti (1–4 roky) 
– středa 11.00 hodin
Masáž dětí a kojenců 
– (objednávky: 728 400 700)
Power joga 
– pondělí 19.30 hodin
Tanec s miminky (miminka 0–9 měsíců)
– úterý 10.00 hodin 
Joga – středa 16.30 hodin
Zumba – středa 19.00 hodin
Orientální tance 
(TRIBAL, PERSIE, CIKÁNSKÉ)
– pondělí 16.00 a 17.15 hodin, ženy dle
pokročilosti
– čtvrtek 15.00 hodin dívky; 16.15
a 17.15 hodin ženy dle pokročilosti 
NOVÉ KURZY VYPSÁNY
– pondělí 18.30 hodin

OSTATNÍ AKTIVITY
FYZIOTERAPIE, MASÁŽE 
– Marek Bohdálek, obj. 728 400 700
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE 
– Ing. Jitka Landovská, obj. 737 770 936
INDIVIDUÁLNÍ RODINNÉ 
KONSTELACE
KINEZIOLOGIE „ONE BRAIN“
obj. 737 770 936
REIKI – Mgr. Romana Hollmannová
obj. 720 129 927

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
www.jablicko.estranky.cz
jablickomc@seznam.cz

5. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
ZELENÉ POTRAVINY A JEJICH
POMOC – Beseda o zdraví.

5. 3. /pondělí/ 11.00–14.00 hodin
STŘÍHÁNÍ DĚTÍ
Zkušená kadeřnice ostříhá vaše ratolesti. 

8. 3. /čtvrtek/ 16.00 hodin
SCHŮZKA PRO VŠECHNY, KTEŘÍ
CHTĚJÍ POMOCI
Otevřeno pro nápady i kritiku.

9. 3. /čtvrtek/ 10.00 hodin
HRABÁK
Udělejte si místo v šatníku, jaro přijde brzy.

13. 3. /úterý/ 10.30 hodin
SEBAMED
Objednejte si výrobky za bezkonku-
renční ceny.

18. 3. /neděle/ 10.00 hodin
SPORTOVNÍ DEN V HALE
NA STŘELNICI
Sportuje celá rodina. 

19. 3. /pondělí/ 11.00–14.00 hodin
STŘÍHÁNÍ DĚTÍ
Zkušená kadeřnice ostříhá vaše ratolesti. 

24. 3.–25. 3. /sobota–neděle/ 8.00 hodin
VÍKEND PLNÝ PEČENÍ 
VELIKONOČNÍCH VAJEC
Oblíbený relax 

27. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
SUNÁREK
Tentokrát beseda na téma neštovice
a žloutenka u dětí.

29. 3. /středa/ 16.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Jarní hrnkové a jiné dekorace pod
vedením floristky.

31. 3. /sobota/ 10.00 hodin
PEDIG
info na jablickomc@seznam.cz, výuka
výroby jarní dekorace z papír. pedigu.

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

2. 3. BREAK DANCE JAM.VOL3
5 Djs, 3 bboys crew a battle 3vs3
BGirl-Barca B-Day party

3. 3. ROCK STAGE
In touch /the Scoffers/ Last Exit

9. 3. TEKKNO
soundsystem, live zpěv, d’N’b

16. 3. FISH PARTY
BA2S/ Zak-Hip hop, dubstep
All B-Day party

23. 3. TUNES! 
Funky Funk Hits / Funky Beats /
Bigbeat / Discow (s)Hits

24. 3. PUNXLATEX 
Hegesh, Sadistic Crips, Východ
z nouze, Scalp

30. 3. VERZUZZ
Dj’s hanyhc, monte, trenner. Vizual
and lights show. 

31. 3. REGGAE big B-day bash
(zagga 30tiny) k poslechu i k tanci za-
hrají Emergency JBC one love station
RasDread (Equal-I-zer sound, Pha)
Esctatic sound (Vrchlabí, Krkonoše)
středy free DJs.

■ Centrum
Generace Jablonec 
Lípová 7, tel.: 606 753 053
www.jbc.centrumgenerace.cz

Tvořivá dílna
6. 3. /úterý/ 16.30 hodin
BYTOVÉ JARNÍ DEKORACE

20. 3. /úterý/ 16.30 hodin
JARNÍ BABULÁCI

3. 4. /úterý/ 16.30 hodin
KOŠÍČKY NA KOLEDU
Klub zdraví

27. 3. /úterý/ 17.00 hodin
JAK NA JARNÍ ÚNAVU

GOSPELOVÝ ZPĚV
Vždy v pátek od 16.00 hodin.

■ Klub WOKO
www.klubwoko.cz

1. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KOMICI s. r. o.
Vystoupí nejlepší baviči pořadu „Na
stojáka“, Ruda z Ostravy, Miloš Knor,
Lukáš Pavlásek a Robert Nebřenský.

2. 3. PARTYsHIT
Největší klubové hity od pravěku po
současnost, Dj Swift.

3. 3. /sobota/ 20.00 hodin
N.O.H.A - Noise of Human art, koncert.

9. 3. /pátek/ 20.00 hodin
COCOTTE MINUTE 
Koncert nu-metalové kapely.

15. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin
HORKÝŽE SLÍŽE (sk)
Koncert známé slovenské kapely.

16. 3. /pátek/ 20.00 hodin
BRING THE NOISE
Urban party, Djs Selecta, Frock
(Praha), Drumshot.

17. 3. /sobota/ 19.00 hodin
KozySKA PARTY – FAST FOOD
ORCHESTRA
Koncert k novému CD, ve vývoji, 
Žádnej stres, Straba.

23. 3. /pátek/ 20.00 hodin
CALICOBALL 
Real urban party, Dj Sakul + guest.

24. 3. /sobota/ 20.00 hodin
FLASHBACK Dj Zak + guest.

30. 3. /pátek/ 20.00 hodin 
DNB SESSION with APHRODITE
rum’n’bass party s legendárním Dj,
Aphrodite (Uk), Drumshot, Soul
Fragment, Gasmask.

31. 3. /sobota/ 20.00 hodin
TY NIKDY LABEL TOUR 2012
Hip-hop party
IdeaFatte, Rest, Paulie (BPM), Gey.

Následovnice Janis Joplin Na Rampě

Jediný koncert americké zpěvačky Dany Fuschs s kapelou
v Čechách v jabloneckém Klubu Na Rampě, a to v pondělí
26. března od 20 hodin
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Městská hala
www.sportjablonec.cz

FLORBAL
18. 3. /neděle/ 9.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ
Pořádá DDM Vikýř.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

HÁZENÁ
10. 3. /sobota/ 15.00 hodin
TJ ELP JABLONEC – ÚVALY
II. liga mladšího dorostu, centrkurt. 

10. 3. /sobota/ 17.00 hodin
TJ ELP JABLONEC – KOLÍN
II. liga mužů, centrkurt.

31. 3. /sobota/ 15.00 hodin
TJ ELP JABLONEC – ZRUČ N. S.
II. liga mladšího dorostu, centrkurt. 

31. 3. /sobota/ 17.00 hodin
TJ ELP JABLONEC – BĚLÁ P. B.
II. liga mužů, centrkurt.

JUDO
24. a 25. 3. /sobota a neděle/ 
9.00 hodin
VELKÁ CENA JABLONCE N. N.
Pořádá Judo klub Jablonec. Český
pohár mladších a starších žáků
a žákyň, dorostenců a dorostenek,
juniorů a juniorek. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

MODERNÍ GYMNASTIKA
17. 3. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONECKÝ KORÁLEK
TJ Sokol Jablonec n. N. – Sportcentrum
pořádá závod jednotlivkyň, veteránek
a handicapovaných v moderní gymna-
stice.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

VOLEJBAL
3. 3. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– MNICHOVO HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

4. 3. /neděle/ 10.00 a 14.00 hodin
TURNAJ DÍVEK
Pořádá Krajský volejbalový svaz, 
kurty č. 3 a 4. 

10. 3. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ ŽÁKYŇ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.,
kurty č. 1, 2 a 3.

10. 3. /sobota/ 9.30 a 11.00 hodin
TJ JABLONEX – TJ TESLA 
STRÁŽ N. N.
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

11. 3. /neděle/ 10.00 hodin
TURNAJ DÍVEK
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec, kurt č. 4.

17. 3. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC 
– ROKYTNICE N. J.
Krajský přebor žen, kurt č. 3.

17. 3. /sobota/ 10.00 a 14.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– KARLOVY VARY
Třetí liga muži, kurt č. 4.

31. 3. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin 
TURNAJ ŽÁKYŇ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.,
kurty č. 1, 2 a 3.

Atletická hala Na Střelnici

3. 3. /sobota/ – 4. 3. /neděle/ 
MISTROVSTVÍ ČR ŽACTVA V HALE
Z pověření ČAS zajišťuje oddíl atletiky
TJ LIAZ Jablonec nad Nisou. Sobota
od 14 hodin, neděle od 9.30 hodin.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

13. 3. /úterý/ 8.00 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA
Závod žáků 6. a 7. tříd.

15. 3. /čtvrtek/ 8.00 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA
Závod žáků 8. a 9. tříd.

17. 3. /sobota/ 10.00 hodin 
VELIKONOČNÍ HALA
Pořádá TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

25. 3. /neděle/ 9.00 hodin
VELIKONOČNÍ LAŤKA
Pořádá TJ LIAZ Jablonec nad Nisou.

TJ SOKOL Jablonec n. N.
www.jablonec.org/sokol/
Sokolovna, Fügnerova 5

8. 3. /čtvrtek/ 15.30 - 17.00 hodin
MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO
NEJMENŠÍ

24. 3. /sobota/ 
SENIOŘI V POHYBU
9.00–13.00 hodin
Turnaj ve stolním tenisu, přihlášky do
9.20 hodin
9.00–13.00 hodin
Jen pro ten dnešní den – setkání 
s libereckými Sokoly.

Sportovní hala SOŠOŘ
Jablonec
Podhorská ulice

BASKETBAL
4. 3. /sobota/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – LITOMĚŘICE
Liga starších žákyň U 15.

10. 3. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – SBŠ PARDUBICE
Liga mladších dorostenek U 17.

11. 3. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – SLOVAN PRAHA B
Liga mladších dorostenek U 17.

11.3. /neděle/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – CHOMUTOV
Liga starších žákyň U 15.

31. 3. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – STRAKONICE
Liga starších žákyň U 15.

1.4. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – BENEŠOV
Liga starších žákyň U 15.

FUTSAL
4. 3. /neděle/ 16.00 hodin
LEGNEX – JASIP
Liberecký krajský přebor.

11. 3. /neděle/ 18.00 hodin
JASIP – PRAŠIVKY
Liberecký krajský přebor.

18. 3. /neděle/ 16.00 hodin
LEGNEX –TTNF
Liberecký krajský přebor.

Chance arena Jablonec

4. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE
Gambrinus liga, 19. kolo.

18. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC VIKTORIA PLZEŇ
Gambrinus liga, 21. kolo.

Fotbalový areál Mšeno
(ZŠ Mozartova)

10. 3. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC B – NÁCHOD
Divize C, 16. kolo, UMT.

17. 3. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – RAPID
LIBEREC
Česká liga dorostu U 19 B, 18. kolo,
UMT.

18. 3. /neděle/ 10.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC –
VYŠEHRAD
Česká liga žáků U 13 C, 16. kolo, UMT.

18. 3. /neděle/ 11.45 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– VYŠEHRAD
Česká liga žáků U 12 C, 16. kolo, UMT.

24. 3. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC B
– ÚSTÍ N. O.
Divize C, 17. kolo, UMT.

24. 3. /sobota/ 12.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – FKM ÚPA
Česká liga žáků U 15 C, 16. kolo, UMT.

24. 3. /sobota/ 14.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – FKM ÚPA
Česká liga žáků U 14 C, 16. kolo, UMT.

24. 3. /sobota/ 16.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – TUKLATY 
III. Česká liga žen - B (III. ČLŽ – B),
UMT.

25. 3. /neděle/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – SLAVIE
PRAHA
Česká liga dorostu U 17 B, 16. kolo,
UMT.

25. 3. /neděle/ 12.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – SLAVIE
PRAHA
Česká liga dorostu U 16 B, 16. kolo,
UMT

31. 3. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – HRADEC
KRÁLOVÉ B
Česká liga dorostu U 19 B, 19. kolo,
UMT.

1. 4. /neděle/ 10.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – LIBEREC
Česká liga žáků U 13 C, 18. kolo, UMT

1. 4. /neděle/ 11.45 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – LIBEREC
Česká liga žáků U 12 C, 18. kolo, UMT.

Plavecký bazén

16. 3. /pátek/ 9.00 hodin
MŠENSKÁ OLYMPIÁDA
SRPdŠ při ZŠ Mozartova pořádá v pla-
veckém bazénu závody v plavání jed-
notlivců. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

17. 3. /sobota/ 9.00 hodin
CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA
JABLONCE N. N. 
Plavecký oddíl TJ Bižuterie pořádá
v plaveckém bazénu 23. ročník závodů
plaveckých oddílů z celé republiky.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Sauna Bižuterie

Sauna Bižuterie je pro veřejnost
v provozu takto:
Úterý a čtvrtek ženy 12.00–20.00 hodin
Středa a pátek muži 12.00–20.00 hodin

Informace a případná rezervace
Jiří Bartoš, mobil: 602 833 522

Fotbalový areál Břízky

3. 3. /sobota/ 10.00 hodin
FK BAUMIT dorost – FRÝDLANT
14.30 hodin Mšeno A – Vratislavice

4. 3. /neděle/ 12.15 hodin
LUČANY – MŠENO B
Turnaj pořádá TJ Jiskra Mšeno.
Jablonec ve spolupráci s OFS Jablonec

18. 3 . /sobota/ 10.15 hodin
JISKRA MŠENO – VELIM.
Divize C, 18. kolo, UMT.

31. 3 . /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC B
– PĚNČÍN TURNOV
Divize C, 19. kolo, UMT.

Judisté se utkají o Velkou cenu

Tradiční dvoudenní klání judistů mohou diváci v Jablonci
sledovat ve dnech 24. a 25. března. Na tatami položeném
v Městské sportovní hale se uskuteční Velká cena Jablonce
nad Nisou – Český pohár mladších a starších žáků a žákyň,
dorostenců a dorostenek, juniorů a juniorek v judu.



S jakými zkušenostmi jste na jablonecký
úřad přišla?

Pracovala jsem jako vedoucí Odboru sociální
péče v Liberci. Zabývali jsme se sociálně právní
ochranou dětí, kurátorskou činností, dávkami
hmotné nouze a péčí o zdravotně postižené a se-
niory. Samospráva v sociální oblasti je v Jab-
lonci společně se státní, to bylo pro mě výzvou,
a proto jsem se přihlásila do výběrového řízení. 

Co vás na sociální práci baví?
Jsem ráda, když se něco povede. Když vidím,

že jsme pomohli klientovi, dokázali jsme pře-
svědčit bezdomovce, který nechtěl do žádného
zařízení, aby v něm nakonec zůstal a zjistil, že
je lepší být v teple, mít zajištěnou pravidelnou
stravu, byť musí dodržovat režim a řád. Jsem
také ráda, že dovedeme poradit a pomoci, a to
nejen finančně. Někdy stačí, když si s klientem
popovídáme, nasloucháme mu, nasměrujeme
ho někam, vysvětlíme, co má dělat. 

Objevují se novinky v sociální práci?
Do práce se promítá finanční situace každého

státu. Dle mého je velmi důležitá prevence na
všech úrovních. Nejen u dětí, ale i u seniorů,
například prevence dluhová. A v této oblasti,
myslím, došlo konečně k pochopení. Chtěla bych
do komunitního plánování zahrnout také ky-
beršikanu, na kterou je stále málo seminářů
a přitom o ní děti i rodiče potřebují získat dale-
ko větší povědomí. Je jasné, že stát musí šetřit,
přichází sociální reformy, které jsou potřeba,
ale odráží se v příjmové části obyvatel, a to se

mi ne úplně líbí. Lidi byli dříve zvyklí, že stát se
postará. Nyní tomu tak není, každý musí udělat
něco, aby měl nějaký příjem. Je to správně, pro-
tože se sociální dávky zneužívaly, ale vždycky
je někdo, kdo na opatření doplatí. Mrzí mě, že
stále přichází pro dávky lidi, kteří jsou načerno
zaměstnaní a stát neudělal nic, čím by to zame-
zil. Na druhou stranu osamělá maminka s dět-
mi, která peníze potřebuje, na ně o dvě koruny
nedosáhne. 

S jakými lidmi jste se v průběhu své kariéry
setkávala?

Hlavně s nespokojenými, nešťastnými. Sociální
oblast je spojená s tím, že nevidíte nic moc pěk-
ného. Koncentruje se v ní utrpení, nemoc, po-
stižení, sociální dno, kdy jsou lidé bez peněz.

Čím se nabíjíte? 
Rodinou, miluju své děti a pravidelně každý

týden se hlásím o hlídání vnoučka v sobotu ne-
bo neděli a z toho malého dítěte čerpám energii.

Na co ze své práce vzpomínáte?
Jednou se v rámci výběrového řízení na soci-

álního pracovníka na dávky hmotné nouze při-
hlásil uchazeč Rom. S rodinou se začlenil do
společnosti, vystudoval při zaměstnání střední
školu a chtěl své vzdělání uplatnit. Byla jsem
příjemně překvapená jeho vystupováním, zna-
lostmi, ale nakonec jsme ho nepřijala. A víte
proč? Jako odborný, vyučený zaměstnanec
prestižní nejmenované firmy měl plat kolem
30 000 a u mě by měl nástupní plat pod 15 000

jako středoškolák bez praxe a nebyla žádná
možnost, jak to změnit. Uvědomila jsem si, že
samotné vzdělání ještě neznamená úspěch
v praktickém životě. A nenastoupení do pracov-
ního poměru nemá žádnou souvislost s národ-
nostním původem. 

Co vás v práci zaskočí?
Překvapují mě agresivní klienti, kteří mi

chtějí ublížit. Agresivita klientů se zvyšuje. Je
určitě spojená se stoupající závislostí na alko-
holu, drogách, gamblerství, z nichž se vyvíjejí
poruchy osobností.

V Jablonci působíte od 2. ledna, přišla jste
s nějakým očekáváním, s nějakou vizí?

Důležité je, aby dobře fungovala sociální prá-
ce. Abychom v oddělení sociální péče lidem po-
máhali. Přesvědčila jsem se, že tady jsou dobří
pracovníci s kladným přístupem ke klientům.
Vadí mi prostory, ve kterých se naše práce ode-
hrává, je zde nejvíc bariér. Proto se těším, že se
snad v květnu přestěhujeme do přístupnějších
a vhodnějších míst. (fr)
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Postřehy asistentky poradců 

Statistické údaje Občanské poradny, která
poskytuje odborné sociální poradenství,
a pomáhá tak lidem bezplatně řešit obtížné
životní situace, v nichž se ocitli, za uplynulé
4 roky jasně ukazují, že stále více občanů se
dostává do dluhové pasti. 

Někdy z přemíry sebevědomí, často z nevědo-
mosti, jindy v důsledku vlastní lehkomyslnosti
anebo prostě jen proto, že si za každou cenu
musíme dokazovat, že na to máme. Stávají se
však i horší věci, které často nepředpokládáme.
Ztráta zaměstnání, bydlení, úraz, úmrtí v rodi-
ně. Naše společnost vždy patřila mezi státy
s nejvyšší gramotností, v té finanční však silně
zaostáváme. 

Všudypřítomná reklama nás láká ke koupi
různých zajímavých věcí, dle reklamy k životu
naprosto nezbytných. Následují reklamní sdě-
lení, která nám ve své podstatě vnucují názor,
že peníze leží na ulici, stačí se jen shýbnout
a vysněná věc může být naše. Nemusíte šetřit,
vždyť úvěr nabízí finanční svobodu. To, co
chcete, můžete okamžitě mít a pokud vás věc
již omrzela, nevadí, pořiďte si novou. Vždyť je to
tak jednoduché. Bohužel, nic netrvá věčně

a najednou přijde probuzení. Zjistíme, že už dál
nejsme schopní své úvěry splácet, nikdo nám
již nepůjčí a exekutor klepe na dveře nebo
v horším případě nás navštíví v naší nepřítom-
nosti. 

I v tak těžkém období je možné najít pomoc-
nou ruku právě v Občanské poradně. Zde po-
znáte lidi, kterým nejsou lhostejné problémy,
s nimiž si nevíte rady. Jsou to lidé, kteří se sami
neustále vzdělávají, aby jiným mohli co nejlépe
pomoci. 

Mnohdy tyto služby provozují ve svém vol-
ném čase jako dobrovolníci. Nejčastěji pomá-
hají právě s oddlužením, poradí, jaké doklady
je třeba mít a jakým způsobem vypracovat žá-
dost. Trpělivě odpovídají na všechny dotazy
a nakonec vše znovu zkontrolují. Po celou dobu
klienta uklidňují a dodávají mu potřebnou
energii ke zvládnutí těžké životní situace. A po-
kud někdo stres nezvládá, odkáží klienta k od-
borné pomoci. 

Přes veškerou snahu pracovníků Občanské
poradny je však nejdůležitější, aby si chtěl po-
moci především klient sám. Zapotřebí je jeho
maximální součinnost s poradkyní, protože bez
potřebných informací, dokumentů a aktivní
snahy situaci řešit, může poradkyně maximál-
ně vysvětlit, v jaké situaci se klient nachází a co

bude pravděpodobně následovat. Svoji roli hra-
je i čas. Je důležité, aby lidé začali s řešením
své situace co nejdříve a nezavírali před mož-
nými problémy oči. Mnohdy se tak stane, že
možností k řešení je pak již velmi málo. Nebo
se radikální řešení klientům nezamlouvá, jsou
zklamaní a nespokojení, protože očekávají, že
Občanská poradna jejich problém nějakým zá-
zrakem odstraní. 

Včasné řešení finančních i jiných potíží je zá-
kladem úspěchu veškeré práce poradny. Pokud
cítíte, že vám život prokluzuje mezi prsty a ne-
víte si rady, co dál dělat, kontaktujte co možná
nejdříve Občanskou poradnu, kde vám zdarma
a ochotně poradí. V poradně poskytujeme pora-
denství nejenom s problémy v oblasti financí,
ale také bydlení, rodiny, mezilidských vztahů,
práva, sociálních služeb.

Spolkový dům Jablonec nad Nisou, pon-
dělí 10–15 hodin bez objednání, čtvrtek 12–18
hodin po objednání na tel. č. 485 152 070 ne-
bo v provozní době na tel. č. 483 356 226.

Více informací na www.d-os.net, možno kon-
taktovat také e-mailem na adrese: obcanskapo-
radna.lbc@volny.cz.

(ra)

„D“ občanské sdružení

Jolana Šebková 
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Mám radost, když pomůžeme klientovi 
Do čela nového odboru sociálních věcí a zdravotnictví se postavila Jolana Šebková.
Uspokojením a radostí ze sociální práce je pro ni spokojený klient. Novou energii získává
v čase, který tráví se svým vnoučkem. Zkušeností má mnoho a plánů plnou hlavu.

Občanská poradna pomáhá zdarma, nejčastěji lidem ve finanční nouzi
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12. ročník veletrhu 
cestovního ruchu

22.–24. března 2012
V polovině března patří areál Eurocentra
jedné z nejvýznamnějších regionálních akcí
roku – veletrhu Euroregion Tour 2012. 

Motto veletrhu: 
„křehká krása, vybroušená chuť“

Jak podtitul napovídá, kromě turistických nabí-
dek, možností trávení dovolené, výletů a volno-
časových aktivit bude prezentace zaměřena na
jedinečná specifika Libereckého kraje – sklo,
bižuterii a pivo. Partnerským regionem letošní-
ho veletrhu je německý region Oberlausitz.
Představí se například i německá partnerská
města Jablonce – Kaufbeuren, Zwickau a Baut-
zen (Budyšín).

Vystavovatelé a doprovodný program
Více než sto vystavovatelů, řemeslníků a výrob-
ců regionálních produktů z České republiky,
Slovenska, Německa a Polska představí svou
nabídku. Součástí veletrhu je bohatý doprovod-
ný program, workshopy, prezentace, ukázky
řemesel, ochutnávky regionálních produktů,
cestopisné besedy a filmy, výstavy fotografií
a oblíbené soutěže o ceny. 

Vstup zdarma
Pro děti
Pro děti bude připravený sál S4 se sportovním
programem. Po celou dobu veletrhu budou pro
děti připraveny:

• Lezecká stěna
• Skákací hrad, trampolína
• Skákací boty a koloběžky
• Ekologické výukové programy
• Animační programy pro děti

V sále budou probíhat animační programy za-
jištěné společností SUNDISK, s. r. o., a maminky
zde budou moci zanechat své ratolesti a bezsta-
rostně si projít celý veletrh.

Pro mládež
• Sportovní a adrenalinové zájezdy
• Outdoorové akce
• Cestopisné filmy a besedy
• Koncert skupiny Žlutý pes

Pro dospělé a akční seniory
• Kompletní nabídka zájezdů a výletů
• Relaxační a lázeňské pobyty
• Pro ženy křehká krása
• Pro muže vybroušená chuť

Pro seniory
• Relaxační a lázeňské pobyty
• Cestopisné filmy a besedy
• Kulturní program

Prezentace vystavovatelů
V průběhu celého veletrhu budou probíhat na
pódiu prezentace vystavovatelů vždy zakonče-
né soutěží o jejich ceny (např. poukaz na splutí
Jizery atp.) Čas mezi vystavovateli vyplní kul-
turní program.

Kulturní program na pódiu

Čtvrtek 22. 3. 2012
Dopoledne
Barrel Battery – brazilské bubny, brazilské ryt-
my, samba.
Odpoledne
Jablonecké umělecké spolky.
V průběhu dne vstupy s barmanskou show.

Pátek 23. 3. 2012
Dopoledne
Možná přijde kouzelník.
Odpoledne
JAZZTET ZUŠ Jablonec.

Sobota 24. 3. 2012
Jablonecké umělecké spolky.

Odborný doprovodný program 
v Klubu Na Rampě

Čtvrtek 22. 3. 2012
10.00 tisková konference
13.30 odborný seminář na téma autorské právo

Pátek 23. 3. 2012
13.00 seminář na téma PPP v cestovním ruchu
(Partnerství veřejného a soukromého sektoru)

Společenský večer
Čtvrtek 22. 3. 2012
Od 20.00 proběhne v Klubu Na Rampě spole-
čenský večer s kapelou Žlutý pes. Vstupné činí
190 Kč, v předprodeji 170 Kč.
Doprovodný program připravuje společnost
SUNDISK, s. r. o., ve spolupráci s Eurocentrem
Jablonec, s. r. o., a Odborem cestovního ruchu
Libereckého kraje.

Více na: www.eurocentrumjablonec.cz

Veletrh cestovního ruchu podvanácté

Veletrh v Eurocentru
22. 3. /čtvrtek/ 9.30–18.00 hodin
23. 3. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
24. 3. /sobota/ 9.00–12.00 hodin

Foto Jana Mošnová

Foto Jana Mošnová Foto Jana Mošnová Foto Jana Mošnová
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Zimní aktivity 
seniorů

Ani tuhá zima a třeskuté mrazy
nezabránily seniorům pokračovat
v jejich pohybových aktivitách. 

Každé úterý dopoledne se ve
Spolkovém domě scházejí k pravi-
delnému Cvičení s Hankou, kde se
pod odborným vedením zkušené
cvičitelky Hany Marečkové učí, jak
protáhnout a posílit svaly a udržo-
vat se v dobré kondici. Od 14. února
pokračují ve své sportovní činnosti
i kuželkáři, kteří se každé druhé
úterý scházejí od 14.00 hodin v ku-
želně TJ Bižuterie a pilně trénují na
dubnový krajský turnaj kuželkářů –
seniorů. Kuželkářského klání se ta-
ké zúčastní sportovci – senioři
z Liberce a Frýdlantu. V loňském
roce podzimní tréninky absolvoval
také místostarosta Petr Tulpa, který
se osobně zapojil i do závěrečného
vánočního turnaje. 

Ve čtvrtek 16. února v 9.30 hodin
u loděnice jablonecké přehrady za-
hájila skupina milovníků chůze
s nordickými holemi sérii letošních
výletů s lektorkou Marií Vaňát-
kovou. Další nordic walking výlety
do přírody v okolí Jablonce nad
Nisou budou pokračovat každý tý-
den, vždy ve čtvrtek. A pro ty, kdo se

nechtějí účastnit žádné pravidelné
činnosti, jsou ve Spolkovém domě
připravené šipky, které si mohou
přijít zahrát každý pracovní den od
8.00 do 18.00 hodin.

Co nabízí CSS 
Informace, vzdělávání, výlety
a zájezdy, pohybové aktivity, ce-
lodenní klub

Centrum sociálních služeb při-
pravilo pro seniorskou veřejnost
na měsíc březen zajímavý a pestrý
program. Pro velký ohlas budou
opět otevřeny kurzy počítačové gra-

motnosti pro začátečníky a mírně
pokročilé. Výuky kurzu pro mírně
pokročilé se ujal i v letošním roce
místostarosta Petr Tulpa. Pokra-
čovat budou kurzy trénování pa-
měti jak pro začátečníky, tak pro
pokročilé, jimž bude předcházet
setkání s Danou Steinovou, před-
sedkyní České společnosti pro tré-
nování paměti a mozkový jogging,
v rámci Národního týdne trénová-
ní paměti, a to v pátek 16. března.
Březnový program ve Spolkovém
domě nabízí tak jako každý měsíc,
páteční hudební odpoledne s Ji-
zerským triem. Dne 28. března zve
seniorskou veřejnost na besedu
s RNDr. Markétou Drábkovou, pra-
covnicí Správy Chráněné krajinné
oblasti Třeboňska, která naváže na
výstavu fotografií „Přírodou Třeboň-
ska“ instalovanou v únoru v pro-
storách Spolkového domu. 

■ Z bloku seniorů
Poděkování seniorů – účast-
níků kurzu trénování paměti
Spolkový dům CSS zorganizoval
pro seniory kurz trénování paměti,
kterého se zúčastnila v období od
25. 10. do 22. 11. 2011 skupina 11
lidí. Pravidelně bez absence a s vel-
kým nadšením přicházeli i se spl-
něnými úkoly každé úterý za paní
lektorkou Dagmar Hajflerovou,
která byla vždy bezvadně připra-
vena, dávala k dispozici podklado-
vé materiály, citlivě uváděla složi-
tější zadání a nenápadně pomáha-
la i v případě, že se někdo neuměl
do úkolu dostat. Všichni účastníci
si libovali, že mají pocit, že se jim
snad zlepšila i pohotovost při pří-
stupu k různým zadáním, dokonce
i v soukromém životě. Děkujeme
pracovníkům CSS, představitelům
města Jablonec nad Nisou a paní
Dagmar Hajflerové za tyto kurzy
a chtěli bychom je poprosit, zda by
nemohli základní kurz rozšířit
o další lekce trénování paměti pro
pokročilé. Rozhodně bychom se
jich rádi všichni opět zúčastnili.

Aktuálně
– od 1. 2. je recepce Spolkového do-
mu otevřena každý pracovní den
od 8.00 do 18.00 hodin;
– pro všechny seniory je k dispozici
Klubovna seniorů vybavená dvě-
ma počítači, tiskárnou a bezplat-
ným připojením na internet;
– akce pořádané CSS, KJS a Dia-
clubem senior jsou otevřené a pří-
stupné seniorské veřejnosti působí-
cí na území Jablonce nad Nisou
(v případě omezené kapacity jsou
podmínky účasti uvedeny na upou-
távce konkrétní akce umístěné na
informační tabuli ve vestibulu Spol-
kového domu, Městské knihovny
a Infocentra MěÚ);
– podrobnější informace o akcích
získáte na webových stránkách CSS
www.centrumjablonec.cz nebo u Mar-
kéty Jeníčkové, specialisty pro vol-
nočasové aktivity, tel.: 774 722 942,
e-mail: marketa.jenickova@centrum
jablonec.cz

■ Programy klubů
KJS –Klub jabloneckých seniorů
6., 13., 20., 27. 3. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – Spolkový dům
6. 3. /úterý/ 13.30 hodin
Masopustní vzpomínání (literárně-
hudební pásmo) – Spolkový dům
13. 3. /úterý/ 13.30 hodin
Finanční gramotnost – právní mi-
nimum – Spolkový dům
20. 3. /úterý/ 13.30 hodin
Znáte audioknihy? – Spolkový dům
27. 3. /úterý/ 13.00 hodin
Výtvarný klub pro šikovné ruce
seniorů – Spolkový dům

Svaz důchodců
7. 3. /středa/ 14.00 hodin
MDŽ s hudbou
14. 3. /středa/ 14.00 hodin
Vycházka
21. 3. /středa/ 14.00 hodin
Finanční gramotnost – právní mi-
nimum

Dia-club senior
16. 3. /pátek/ 15.00 hodin
Finanční gramotnost – Spolkový dům

Nejsme tu jen 
babičky, máme tu 
i dědečky…

Tak začínala písnička, kterou
přivítali starostu senioři v DPS
Novoveská. Zhruba 130 seniorů
ve třech domech navštívil počát-
kem roku starosta města Petr
Beitl. Novoročními návštěvami
jabloneckých domů s pečovatel-
skou službou starosta založil
novou tradici. 

Se všemi seniory si na šťastný
nový rok připil sektem, který při-
nesl jako dárek, a poté se povídalo
o tom, co obyvatele „dépéesek“
trápí či těší. Všude čekalo prvního
muže města vlídné přijetí a krátké
hudební vystoupení. V DPS Novo-
veská dokonce nacvičili vlastní
hymnu, kterou složila jedna z oby-
vatelek, Milena Bursová. 

Zatímco v DPS v ulici Boženy
Němcové seniory trápila málo tep-
lá voda, v ostatních domech si lidé
stěžovali na nevyhovující dopravní
obslužnost linkami MHD. Potíže
s vodou dokázal starosta odstranit
téměř vzápětí a vysloužil si za to
osobní návštěvu a poděkování spo-
kojeného obyvatele DPS pana
Kundráta. O autobusové dopravě
budou senioři v dohledné době dis-
kutovat s ředitelem DPMLJ, a. s.
Tématem rozhovorů byly i pláno-
vané opravy, zateplení a výměny
oken v jednotlivých domech.
„V současné době není ekonomic-
ká situace nakloněna velkým in-
vestičním akcím, ale s potěšením
mohu říci, že se nám zatím daří
hospodařit, aby nemuselo dojít

k velkým omezením v městem na-
bízených službách,“ znělo z úst
starosty ve všech společenských
místnostech. 

V letošním roce dochází v do-
mech s pečovatelskou službou
k mírnému zvýšení nájemného na
25 korun za m2. Nájemné v jablo-
neckých DPS se naposledy zvyšo-
valo před 10 lety a i přes letošní
růst ceny stále patří k nejnižším
v republice. V ostatních městech
platí senioři v podobných zaříze-

ních i dvakrát více. Ceny poskyto-
vaných služeb zůstávají na stejné
úrovni. Starosta se počátkem roku
nesetkal jen se seniory žijícími
v domech s byty zvláštního určení,
jak se domy s pečovatelskou služ-
bou nazývají v úřední mluvě. Nový
rok 2012 přivítal spolu se senior-
skou veřejností i na Novoročním
koncertě ve Spolkovém domě, kde
si vyslechl krásné melodie v podá-
ní souboru příčných fléten Naštorc
z Liberce.

■ Aktivní věk

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

Senior plus
Sbor Senior z DPS Novoveská. Foto Markéta Hozová

Foto archiv CSS

Vánoční turnaj v kuželkách. 
Foto archiv CSS
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Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

5. března 1912, číslo 52, strana 5
Plánuje se založení automobilového klubu

v Jablonci. V pátek se sešlo v cyklistickém klu-
bu několik zdejších majitelů aut a dohodli se,
že pomocí oběžníku osloví další kolegy, aby si
s nimi společně založili klub. V Jablonci jezdí
nyní již více než 30 aut!

5. března 1912, číslo 52, strana 6
Londýn – ze světa módy. Novým hitem se

stává oboustranný klobouk. Je zhotoven z jem-
né slámy, vnější a vnitřní strana jsou barevně
rozlišeny. Jedním pohybem ruky lze klobouk
obrátit a přemístit ozdobnou stuhu na vnější
stranu. Takto může jediný klobouk sloužit jako
doplněk ke dvěma toaletám.

6. března 1912, číslo 53, strana 4
Sebevražda českého spisovatele. Známý čes-

ký dramatik Vilém Mrštík spáchal sebevraždu tak,
že si podřezal břitvou krční tepnu. Bylo mu 48
let. Jeho hra „Maryša“ byla přeložena do něm-
činy a hrála se ve Vídni v Raimundově divadle.

9. března 1912, číslo 56, strana 6
New York. Nový mrakodrap „Hudson Termi-

nal Palace“ má 10 000 místností a 25 pater. Není
tedy nejvyšší v New Yorku, ale má největší obyt-
nou plochu. Odhaduje se, že může pojmout až
50 000 obyvatel, kteří mohou používat 60 výtahů.

10. března 1912, číslo 57, strana 27
Lipsko bude mít největší nádraží v Evropě!

26 kolejišť pojme současně 38 odjíždějících
a přijíždějících vlaků, dopravní ruch se bude
odvíjet na 27 nástupištích. Nádražní hala bude
20 m vysoká. Počítá se, že výstavba potrvá 15 let
a že bude stát 135 milionů marek.

13. března 1912, číslo 59, strana 4
Amundsen sděluje další podrobnosti ze své

výpravy k jižnímu pólu. Největší překážkou
pro nás byly vysoké ledovce. Pól se nachází ve
výšce 3201 m nadmořské výšky. Měli jsme po-
tíže s dýcháním. Co se týče potravy – měli jsme
zajištěny depoty na zpáteční cestu, takže jsme
si nikdy nemuseli krátit dávky. S postupující
cestou jsme také postupně zabíjeli naše tažné
psy a jedli je. Jejich maso bylo velmi chutné.
Vánoce jsme oslavili v ledovém iglu několik ki-
lometrů od pólu v pěti lidech. Zdravotní stav
polárníků byl výtečný, i když jsme si odepřeli
během cesty luxus mytí. Provedli jsme jediný
chirurgický zákrok: vytržení bolavého zubu. Po
celou cestu jsme si nedopřáli klidu, i při nuce-

ných přestávkách jsme se zabývali měřením
a psaním zpráv.

16. března 1912, číslo 62, strana 3
Exportér Wilhelm Fischer na útěku! Jmeno-

vaný zanechává za sebou značné dluhy. V pátek
ještě vyplatil mzdy ve výši 300 K, pak vyvěsil na
kancelář ceduli s nápisem „Inventura“ a zmizel
i se svou ženou. Své tři děti zanechali u praro-
dičů. Fischer platil za schopného obchodníka
a obchod mu šel dobře, protože byl cílevědomý
a pilný. Jeho účty jsou však vedeny jen do úno-
ra. Neví se, jestli je vskutku insolventní, nebo
jen v momentální platební neschopnosti. Po-
škozeny jsou některé banky, jeho bývalý spo-
lečník Grosse a větší počet dodavatelů. Dnes byl
podán návrh na konkurs jeho firmy. 

17. března 1912, číslo 63, strana 4
Návštěva města. Vrchní velitel Armády spásy

v Německu, komandér Mac Alonan, navštíví
příští středu zdejší pobočku za účelem inspek-
ce. Pan Mac Alonan, který si získal mnoho přá-
tel svou srdečnou a otevřenou povahou, uspo-
řádá v lokále Armády spásy schůzi, na kterou
zve všechny příznivce.

17. března 1912, číslo 63, strana 5
Poklad. 3 000 stříbrných mincí z období 30-ti

leté války byl objeveno v Rynolticích na Frýd-
lantsku při výkopových pracích na pozemku
firmy Josef Hönig. Poklad byl uložen v hloubce
asi 70 cm.

26. března 1912, číslo 67, strana 7
Hledá se dobrodinec, který by poskytl chudé-

mu učni ze Šumavy 1 nebo 2 polštáře a teplou
deku. Otec i matka jsou nemocní a v rodině je
ještě dalších 7 dětí. Pokud se najde soucitný
dárce, ať se obrátí na místní Německou radu
v Josefské ulici 1.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

První sněhová postava lyžaře se objevila na jilem-
nickém náměstí pravděpodobně v roce 1909 a za-
ložila místní tradici. Při mezinárodních závodech na
lyžích v roce 1912 dostal několikametrový sněhový
výtvor poprvé podobu Krakonoše a s mnoha pro-
měnami v pojetí, obsahu i velikosti jí zůstal věrný až
do současnosti. Foto archiv Graphis

Městský úřad v Jablonci n. N. obdržel 31.
srpna loňského roku kopii petice s 256 pod-
pisy, kterou doručil Jiří Krejčík zastupující
petiční výbor. 

Petici proti návrhu nového územního plánu
a proti změně územního plánu č. 62 údajně po-
depsaly tři tisíce lidí. Ovšem archy s tímto po-
čtem podpisů na úřad doručeny nebyly. Tisíce
občanů se tak pravděpodobně podepsalo pod
petici, která však, jak se nyní ukazuje, nebyla
jako zamýšlená petice použita. Občané Jablon-
ce podepsali petici s tím, že podporují Občan-
ské sdružení Žižkův vrch – Jablonec nad Nisou,
resp. předsedu Jiřího Krejčíka ve věci nesou-
hlasu s nově navrženou trasou silnice I/14. Jiří
Krejčík, pravděpodobně z neznalosti a ke škodě
celé záležitosti, použil různé části tohoto soupi-
su k různým věcem. 

Sedmnáct listů obsahujících 256 podpisů po-
dal jako již zmíněnou petici, která, přestože
splňuje veškeré náležitosti dané zákonem
o právu petičním, nebyla na úřad předána
v originále, což je jednou z podmínek přijetí pe-
tice. Oddělení interního auditu zástupce petič-
ního výboru celkem třikrát vyzývalo k předlo-
žení originálního dokumentu, naposledy 27. led-
na letošního roku. Bezvýsledně.

Vedení města učinilo výjimku a i přesto, že na
městský úřad nebyl doručen originál, byla ko-
pie petice s 256 podpisy v řádné lhůtě přijata
a zahrnuta mezi ostatní připomínky a námitky

k územnímu plánu. Další část archů podepsa-
ných převážně obyvateli Žižkova vrchu předal
Jiří Krejčík opět v kopii na oddělení územního
plánování nikoli jako petici, ale jako věcně
shodnou připomínku ke konceptu územního
plánu. Ostatní petiční archy se stovkami podpi-
sů na úřadě uplatněny nebyly.

Vedle petice s 256 podpisy proti nově navrho-
vanému územnímu plánu tedy eviduje odděle-
ní interního auditu a stížností jabloneckého
městského úřadu i další petici obyvatel Žižkova
Vrchu s 94 podpisy lidí, kteří jsou pro nově na-
vrhované řešení trasy Západní tangenty. 

Petice mají daná jasná pravidla
Občané České republiky mají v demokratic-

kém státě možnost vyjádření svého názoru
a jednou z možností jak upozornit na věci, se
kterými nesouhlasí, je podání petice. Ta však
má ze zákona jasně daná pravidla, jež mnozí
z občanů neznají. Proto jsme položili několik
otázek vedoucímu oddělení interního auditu
a stížností Martinu Oklamčákovi.

Jaké náležitosti má splňovat petice, aby
byla přijata?

Především je nutné zjistit, zda záležitost, kte-
rá má být předmětem petice, není upravena ji-
ným zákonem, jenž má vlastní opravné pro-
středky, jako například zmíněná příprava
územního plánu. V tomto případě lze lépe vy-
užít námitku či připomínku k územnímu plá-

nu. Originál celé petice je třeba předat tomu,
komu je určena.

Jednotlivé podpisové archy musí obsahovat
text petice, jméno, příjmení a bydliště toho, kdo
petici sestavil.

Lidé, kteří petici podporují, spolu se svým
podpisem uvedou jméno, příjmení a bydliště.

Pokud je založen petiční výbor, musí archy
obsahovat jméno, příjmení a bydliště jeho čle-
nů a musí být jasně patrná osoba, která petiční
výbor zastupuje před státními orgány. Náleži-
tosti petice jasně definuje zákon č. 85/1990 Sb. 

Na co je třeba při podpisu petice dát pozor?
Nejčastější chybou je právě absence jména,

příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, či
zástupce petičního výboru. Další častou chybou
je, že text petice je uveden jen na první straně
a následující podpisové archy jsou pouze s pod-
pisy občanů, na kterých již není uvedeno, jaká
petice má být podpořena. 

Naše oddělení nabízí možnost konzultace pro
toho, kdo je rozhodnut petici podat. Ušetří tím
spoustu času nejenom sobě, ale i úřadu.
Napravovat formální vady petice s podpisy
např. stovek lidí je totiž prakticky nemožné –
iniciátor petice by musel petenty totiž znovu
obejít. 

Postup při podávání petice a veškeré její ná-
ležitosti včetně kontaktních osob na úřadě jsou
uvedeny v odkazu Životní situace na webu
města. (mh)

Petice mají daná jasná pravidla
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■ Krátké zprávy
Ministr dopravy navštívil
Jablonec
Liberecký kraj navštívil v pátek
3. února ministr dopravy Pavel Do-
beš. Jednou ze zastávek byl také
Jablonec nad Nisou, kde absolvo-
val pracovní oběd a jednání na rad-
nici s vedením města. Hlavními
tématy jabloneckého jednání byla
komunikace I/14–napojení z Liber-
ce na Jablonec n. N., Západní tan-
genta a Jižní obchvat města, křížení
komunikací I/14 a I/10 v prostoru
Palackého ulice. Ministr Dobeš si
vyslechl více názorů hlavně k Zá-
padní tangentě, k níž jako jediné
se v budoucím územním plánu
města nenašlo kompromisní řešení
vyhovující všem stranám. (end)

Zrekonstruovaný lyžařský 
areál otevřen
Lyžařský areál Břízky prošel zá-
sadní rekonstrukcí a v pátek 17.
února byl slavnostně otevření za
přítomnosti představitelů města
Jablonec nad Nisou a Libereckého
kraje. Náklady na rekonstrukci
areálu činily 21 milionů korun.
Většinu peněz se podařilo získat
z prostředků Evropské unie, měs-
to Jablonec poskytlo 3 miliony
a Liberecký kraj 1 milion korun.
„V rámci rekonstrukce došlo k te-
rénním úpravám, takže jsme
srovnali a rozšířili plochu stadio-
nu, vybudovali nové zázemí klubu
– kanceláře, zasedací místnost,
vznikla takzvaná čajovna a toale-
ty,“ zmínil úpravy předseda SKI
Klubu Vladimír Kopal. Přibylo ta-
ké dalších 10 mazacích buněk,
nová garáž pro rolbu a zasněžova-
cí techniku, místo staré tribuny
teď stojí nová. Součástí stavebních
prací bylo také vybudování kana-
lizace v celém areálu a rekon-
strukcí prošla i nedaleká vodárna. 

Soutěž zaměstnavatel roku
Rytmus Liberec, o. p. s. vyhlašuje
v Libereckém kraji ve spolupráci
s Českou unií pro podporované
zaměstnávání jubilejní 5. ročník
soutěže Stejná šance – Zaměstna-
vatel roku 2012. Cílem soutěže je
ocenit zaměstnavatele, kteří za-
městnávají osobu se zdravotním
znevýhodněním na volném trhu
práce. Pokud znáte zaměstnavate-
le, který dává stejnou pracovní
šanci všem, můžete jej nominovat
prostřednictvím webových strá-
nek soutěže www.stejnasance.cz
nebo www.rytmusliberec.cz, a to až
do 31. března. Vytištěné nominační
listy můžete také zaslat poštou ne-
bo zanést na adresu Rytmus Libe-
rec, o. p. s., Palachova 504/7, 460
01 Liberec. Výsledky soutěže budou
vyhlášeny veřejně 14. května 2012
na Krajském úřadě v Liberci. (r)

Zlaté kladívko 
a Zlatá jehla 2012
Sdružení rodičů a přátel dětí
a školy při ZŠ Liberecká 31 Vás co
nejsrdečněji zve ve čtvrtek 22. 3. od
8.30 hodin na akci Zlaté kladívko
a Zlatá jehla 2012. Akce je součástí
projektu Jablonec n. N. 2012. (r)

Po roce 1989 kandidoval zatím ve všech komunál-
ních volbách, dvakrát z 20., jednou ze 17. a jednou
z 11. místa. Vždy uspěl a patřil mezi zastupitele s nej-
více získanými hlasy. Sám tvrdí, že neexistují nevoli-
telná místa, jsou pouze nevolitelní lidé. V březnu letoš-
ního roku bude zastupitelem již jednadvacátý rok.

První den letošního roku byl Václav Vostřák vyzna-
menán Cenou města PRO MERITIS za soustavnou
a dlouhodobou činnost, která významně obohacuje
veřejný život města. Stal se prvním laureátem této ce-
ny, kterou se město Jablonec rozhodlo od letošního
roku pravidelně udělovat.

Smyslem ceny je udělit čestné veřejné ocenění oso-
bám, jež v nejrůznějších oblastech přispěly k rozvoji
města a občanského života nebo k dobrému jménu
města, a to nezištným a zvláště příkladným způso-
bem.

Zastupitelstvo v souvislosti s oceněním Václava
Vostřáka schválilo výjimku z pravidel pro udílení ce-
ny. Cenu totiž dle pravidel není možné udělit zastupi-
teli města v době trvání jeho mandátu. Václav Vostřák
působí v ZM již od roku 1990 a je služebně nejstarším
jabloneckým zastupitelem. „Velice si té ceny vážím, je
to nesmírné ocenění mé 21 let trvající práce pro
Jablonec,“ řekl bezprostředně po převzetí ceny v jab-
loneckém divadle Václav Vostřák.

Dostal jste jako první cenu PRO MERITIS.
Napadlo Vás někdy, že Vaše činnost bude podob-
ným způsobem oceněna?

Vůbec ne a přiznám se, že když jsem se dozvěděl, že
cenu dostanu, trochu mě to zarazilo, protože nebyla
původně určena pro zastupitele ve funkčním období.
Zastupitelstvo však schválilo výjimku. 

To, že jste ji dostal, je ovšem logickým vyústěním
Vaší práce, nemyslíte?

To je otázka. Myslím, že v Jablonci je mnoho osob-
ností, které by si cenu zasloužily. Ale starosta Petr
Beitl navrhl jako prvního mě a zastupitelstvo jeho ná-
vrh schválilo. Možná je to dáno i tím, že patřím
v Jablonci k známým lidem. V práci zastupitele je to-

tiž důležité poslouchat, co lidé říkají, ale nesmí se tím
člověk řídit. Rozhoduji se já a neptám se, co mám ne-
bo nemám dělat, ale jejich názor mi není lhostejný. Je
mnoho lidí, kteří se ptají, co mají dělat, ale když to ne-
ví, tak ať na svých místech nesedí. Vycházím z toho, že
je potřeba jednat slušně, aby se nejmenší na konci řady
domohl svého práva a aby si nejmocnější a nejvyšší
nemohl dělat, co chce.

Jste v zastupitelstvu 21 let, nepomýšlíte na poli-
tickou kariéru na jiné úrovni?

Nechci výše. V práci jabloneckého zastupitele vidím
svoji prioritu a hranici. Nechci do parlamentu ani se-
nátu. Moje místo je v Jablonci.

Lidé si Vás váží i pro Vaše pevné postoje, je těžké
dostát svého slova?

Každý by si měl uvědomit, co říká. Když něco říkám
jako já Vostřák, nesu za svá slova zodpovědnost, a pro-
to si za nimi musím stát. Pak něco říkám, třeba jmé-

nem města, a potřetí za stranu, jíž jsem členem. Nikdy
mi však výrok nikdo nenařídil a nikdy neříkám to,
s čím nesouhlasím.

Ohlédnete-li se, z čeho máte jako zastupitel ra-
dost a co se naopak nepodařilo?

Každé období má svá plus i mínus. Byla doba, kdy
bylo v kase hodně peněz, mohli jsme investovat.
Nepovedla se výstavba veřejných záchodků kvůli ne-
vhodnému místu. Dalšími kiksy, které jsme připusti-
li, je železniční zastávka Jablonec střed. To bylo pod-
le mého vyhazování peněz. Stejně tak nedokončená
výstavba tzv. velkého bulváru, přesněji ulici 5. května,
což se snad v letošním roce povede. A co se podařilo?
Když vylezu na radniční věž a podívám se, vidím krás-
né město, které má opravené domy, je barevné a lidé
v něm rádi bydlí. Jsem rád, že zde nevznikají velké
stavby, lidé si váží majetku a umí s ním zacházet.

Trápí Vás něco v současné práci zastupitele?
Mám pocit, že mohu ovlivnit mnohem méně věcí

než na začátku. Problém je totiž v tom, že statutární
úřady přebírají další pravomoci a nás odstrkují.
Příkladem je nová porodnice. Děje se to proto, že jim
zůstávají peníze a my jsme až na konci řady. Chybí mi
zde zásadní odpovědnost toho, kdo co rozhodl.
Snadno se tak mohou ztratit prostředky, ale nikdo za
to nenese zodpovědnost. Řekne se, stala se chybička,
jedeme dál. 

Jiří Endler 

Václav Vostřák
■ Tvář měsíce března

Laureát Ceny města PRO MERITIS
Narodil se 2. března 1943. O dva roky později se s rodiči přestěhoval do Mšena nad Nisou a a za další
tři do Jablonce nad Nisou. Vystřídal mnoho zaměstnání. Pracoval v LIAZ, n. p., u Československých
cirkusů a varieté v Praze, v Uhelných skladech, v cirkusu PROBST, v okresním stavebním podniku,
u komunálních služeb, v JAVOZU či v podniku PAN. V roce 1989 se aktivně zúčastnil jako člen
Občanského fóra společenských a politických změn. Později se stal čelenem OH, pak KAN. 
Od září 1995 je členem ODS. V komunálních volbách 2006 se stal členem rady města v rozporu
s vedením ODS. Po delším jednání z ODS vystoupil na vlastní žádost a bez udání důvodu. Do řad ODS
byl opětovně přijat 30. 3. 2010. Celé toto období byl členem klubu ODS v zastupitelstvu.

Citáty:
„Neexistují nevolitelná místa, jsou pouze

nevolitelní lidé.“

„Když vylezu na radniční věž a podívám
se, vidím krásné město, které má opravené
domy, je barevné a lidé v něm rádi bydlí.
Jsem rád, že zde nevznikají velké stavby,
lidé si váží majetku a umí s ním zacházet.“

Foto Jan Krása
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www.jabloneckarodina.cz

Milé děti, 

jak je vidět, zvířátka kreslíte často a rády. Moc vám za zaslané
obrázky děkuji! A co vás čeká tentokrát? Možná to tak za okny ještě
nevypadá, ale už se k nám po krůčkách blíží jaro. A s jarem Veliko-
noce, na které se určitě těšíte. Někdo chystá kraslice, někdo chodí kole-
dovat, jiný zase hledá, co kde schoval velikonoční zajíček...
Namalujte mi, co se na Velikonocích líbí vám. Výkresy to budou ur-
čitě veselé a barevné. Už teď se na ně těším!

Váš Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Kamarádi zvířátka“
Petra Vinšová, 7 let, školní družina – ZŠ Mozartova 
Amálka Nováková, 6 let, MŠ Pohoda, Tichá 19
Káťa B., 8 let, Jablonec nad Nisou
Valerie Tvrdá, 4 roky, MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Veselé Velikonoce!“ očekáváme
do pondělí 12. března na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo
na adrese redakce: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mí-
rové 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!

Příští téma: Veselé Velikonoce! K malování si můžete zazpívat písničku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „Jaro dělá pokusy“.

Petra Vinšová

Káťa B., Amálka Nováková Valerie Tvrdá
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Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou, Palackého 37, p. o.
realizuje od 15. 1. 2010 do 30. 6. 2012 projekt 

„Zvládneme to hravě“
V rámci projektu je pořádán seminář  pro rodiče dětí na téma 

„Hlediska posuzování školní zralosti a připravenosti dětí 
předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami“.

Seminář se koná dne 14. 3. 2012 od 16 hodin 
v budově MŠ v ulici Palackého 37.  

Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

CENÍK INZERCE 
(platný pro rok 2012)

Uvedené ceny jsou bez DPH

Další podmínky:
•  V ceně za inzerci je zahrnuto grafické zpra-

cování inzerátu v tiskárně (při dodání zpra-
covaného inzerátu se sleva neposkytuje).

•  Pro jiné typy inzerce, než jsou stanoveny
v ceníku, se sjednávají smluvní ceny

Množstevní slevy:
•  Množstevní sleva může být poskytnuta

pouze při úhradě sjednaného počtu inzerátů
najednou a před vydáním prvního inzerátu,
na který se sleva vztahuje.

•  Sleva se počítá z celkové ceny (bez DPH)
na daný počet měsíců.

Kontakt: 
Markéta Hozová
Inzerce a distribuce Jabloneckého měsíčníku
Město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 19
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: + 420 483 357 193 
Mobil: + 420 775 371 889
e-mail: hozova@mestojablonec.cz
www.mestojablonec.cz 

vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm
2.400,– Kč

B1
108 x 70 mm

4.800,– Kč

C1
108 x 145 mm

9.600,– Kč

D1
220 x 145 mm

19.200,– Kč
––––– –––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm
2.900,– Kč

B2
108 x 70 mm

5.800,– Kč

C2
108 x 145 mm

11.600,– Kč

D2
220 x 145 mm

23.200,– Kč

E2
220 x 42 mm

4.800,– Kč

F2
108 x 42 mm

2.400,– Kč

A B C D E F

–––––

G2
220 x 117 mm

16.400,– Kč

G

zadní
strana
plno-

barevná
inzerce

––––– ––––– –––––

D3 
plnobarevná inzerce
220 x 145 mm

27.200,– Kč
––––– –––––

G3
plnobarevná inzerce
220 x 117 mm

18.400,– Kč

R1
řádková

do pěti řádků 

(šíře 52 mm)

170,– Kč

S1
řádková

do deseti řádků 

(šíře 52 mm)

330,– Kč

vnitřní
strana

Inzerce na počet měsíců Sleva

3 měsíce 5 %

4 měsíce 7 %

5 měsíců 8 %

6 měsíců 10 %

7 měsíců 11 %

8 měsíců 12 %

9 měsíců 13 %

10 měsíců 14 %

Na jeden rok (11 měsíců) 15 %

Květinářství 
U Dvou sluníček

Veronika Saisová – 775 268 454 
(saisova.verca@seznam.cz)

Ilona Zárubová – 775 268 452 
(zarubova.ilona@seznam.cz)

Co Vám nabídneme?
– vždy čerstvé řezané květiny – originální

vazbu květin – dekoraci interiéru i exteriéru
– svatební i smuteční floristiku 

– velký výběr dárkového sortimentu 
– možný i rozvoz květin – a především vždy

individuální a osobní přístup 
...Příjďte a přesvědčte se sami, 

těšíme se na vás.

Při předložení tohoto kupónu 
10% sleva na řezané květiny!

Liberecká 1, Jablonec n. N. 
(naproti hlavní poště)

STUDIO IVETA
nabízí: permanentní make-up, kosmetic. sluÏby,

tetování obrázkÛ, na v‰e dárkové poukazy.
Podhorská 3, Jbc, tel.: 602 172 122

ÚâETNÍ SLUÎBY JN – âLEN SVAZU ÚâETNÍCH
nabízí zpracování a vedení

– podvojného úãetnictví, daÀové evidence
– personální a mzdové agendy
– daÀov˘ch pfiiznání (tvrzení)

Úãetnictví zpracovávají certifikované úãetní,
spolupracujeme s daÀ. poradcem a auditorem.

budova Repropacku, Zlatá 10-12, Jablonec n. N.
tel.: 739 080 921

e-mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz

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

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

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV
Prodej a pokládka podlahov˘ch krytin

Malífiské a natûraãské práce
Kalkulace a poradenství ZDARMA

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

Bohdalovice 79, Velké Hamry
(Mezivodí – bývalá SEBA, nad kanceláří truhlárny)

Otevřeno denně kromě pondělí od 17.00 hodin
Kontakt 724 092 107

➤ Příjemné posezení v nekuřáckém prostředí
➤ Zajištění firemních večírků, oslav
➤ Možnost využití sauny, infrasauny, solárka
➤ Možnost využití internetu zdarma, síť WiFi
➤ V létě možnost posezení na zahrádce

➤ sauna 
➤ masáže 
➤ solárium 
➤ infrasauna

Petr Miček – truhlářství
Bohdalovice 79, 468 45 Velké Hamry

tel. 724 092 107
e-mail: info@truhlarstvimicek.cz

Vyrábíme na zakázku
• postele • kuchyně • dveře • okna • schody

kancelářský nábytek • dětské pokoje • 
ložnice • obývací stěny • koupelnový nábytek

• vybavení restaurací, ordinací apod. • 

Eurosauna
• Výroba a prodej atypických a typizovaných

saun • infrasaun • vířivých van • 
saunových domků • příslušenství do saun • 

www.truhlarstvimicek.cz
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• Autoservis, pneuservis, prodej náhr. dílÛ, 
ãi‰tûní interiérÛ a exteriérÛ vozidel, 

odtah vozidel, autopÛjãovna.
• Opravy osobních, dodávkov˘ch, off road 

a mal˘ch nákladních automobilÛ. 
• Zdarma uskladnûní va‰ich pneu.

• Rychloservis, zaji‰tûní STK, 
mechanické opravy vozidel, opravy v˘fukÛ, 

v˘mûny provozních kapalin, 
zimní asistence – startování, rozmrazování.

• ZapÛjãení náhradního vozidla, 
odvoz do místa bydli‰tû. 

––––––––––––––––––––––––––––––
Nová Ves nad Nisou 456, na koneãné mûstského 
autobusu odboãte na Luãany, po 80 m je ná‰ servis.

servis@autocentrumnisa.cz
tel. 602 404 826, 607 489 882
Nyní zavádûcí cena 250,–/hod. 

Autocentrum Nisa s.r.o.

www.autocentrumnisa.cz

www.ck-net.czwww.ck-net.cz

Kožní 
a estetická 
soukromá 
ordinace 
MUDr. Hana Sluková

Nabízíme:
• ošetření přístrojem Alma lasers Accent XL

(redukce vrásek v obličeji, dekoltu a krku,
korekce jizev u akne, redukce strií) 

• neinvazivní liposukce • injekční lipolýza 
• aplikace botulotoxinu 

(odstranění vrásek, snížení pocení)
• výplňové materiály pomocí 

kyseliny hyaluronové 
Veškeré estetické zákroky po objednání.
Liberecká 15 • 466 01 Jablonec n. N. 

tel.: 483 313 920, 607 649 722  
E-mail: ordinace@koznislukova.cz 
www.koznislukova.cz

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Kvalitní LEVNÉ vnitfiní, 

vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie. 
Stavební pouzdra pro posuvné dvefie.  

U nás stále DPH 10 % – s tímto kupónem.
Slevy na dvefie, kování i na montáÏ.

PROFI v˘fiez kovov˘ch zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!

Kvalitní levná âESKÁ okna: dfievo, plast i HLINÍK.
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

DRÒBEÎ âERVEN¯ HRÁDEK 
prodává slepiãky Dominant v‰ech barev 

– tûsnû pfied sná‰kou. 
150 Kã/ks 

Prodeje se uskuteãní v Jablonci n. N.
u zadního vchodu stadionu Baumitu 

26. 3. v 16.00 hodin.
Pfiípadné informace tel.: 728 605 840

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA s. r. o.
nabízí:

Jednorázové, pravidelné úklidy.
Hloubkové ãi‰tûní ãalounûného nábytku.

âi‰tûní interieru osobních, 
dodávkov˘ch vozÛ, autobusÛ atd. 

Sekání trávy, úklid snûhu. Stavební ãinnost.
Kontakt: 776 593 264, info@rekra.cz

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, matrace.
Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou

tel.: 483 310 880
e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz

www.pospichal-strechy.cz

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

konzultace s mechanikem, poctivost, záruky, 
kompletní opravy, kvalitní znaãkové díly 

(ATE, BOSCH, SACHS, VALEO...) za SUPER CENY,  
diagnostika ¤J, spolupráce s poji‰Èovnami  

sledujte RÒZNÉ AKCE na:  
www.autoservismokosin.cz  

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

KURZY VA¤ENÍ ve Studiu FIT!!
Pod vedením ‰éfkuchafie specialisty oboru dané

kuchynû si pfiipravíte a také pochutnáte 
na vybran˘ch jídlech!

Sushi! Itálie! steaky! vafiení s dûtmi...
www.studiofit.cz

JARNÍ TANâENÍ od dubna 2012
Kurzy bfii‰ních tancÛ pro zaãáteãnice

i pokroãilej‰í taneãnice otevfieny 
– ZUMBA Fitness. Info a pfiihlá‰ky:

recepce Studio FIT - tel.: 773 485 800
www.studiofit.cz, www.brisnitancekareemah.cz

STUDIO BODYFORM – KAVITACE, RF LIFTING 
v bfieznu se slevou 25%!!!

Bezbolestnû zhubnete a omládnete.
Studio Bodyform, Komenského 15, 

tel. 777 685 550, www.studiobodyform.cz

EDUCA – vzdûlávací centrum
JAZYKOVÉ KURZY – NOVù i v sobotu a v nedûli!!!

POâÍTAâE – INTENZIVNÍ JEDNO 
A DVOUDENNÍ KURZY!

Word není jen slovo 2 (pro pokroãilé) – 3. 3.
Excel Vám to spoãítá 2 (pro pokroãilé) – 17. a 24. 3.

Nebojte se poãítaãÛ (Windows) – 24. 3.
Prezentace v Powerpointu – 27. a 28. 3.

KURZ ÚâETNICTVÍ – rekvalifikace
od 3. 3. v sobotní nebo intenzivní po–pá: od 2. 4.

483 318 621, 602 505 288
www.educa-jbc.cz

JAKOB, s. r. o.
Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

tel. 603 161 915, 732 108 472

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í
• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií 

(od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro návštěvy)

• Zabezpeãení kanceláfií

• Nízké ceny nájemného
(800 Kč/m2 za rok + služby)

Pro velký úspěch na vánočních trzích
nabízíme přímý prodej 
v podnikové prodejně

Možnost výkupu zlata a stříbra

Firma Milan Jiříček
Výrobce stříbrných+zlatých šperků

a snubních prstenů

Jablonec n. N.-Vrkoslavice
Krkonošská 7

po–pá 8–15 hod., dále dle dohody
tel. 483 722 201, 775 060 055

Liberec, Moskevská 22
po–pá 9–18, so 9–12 hod.

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

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

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 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

WELLNESS
Studio FIT
hamonie těla a duše

Vířivka, sauna, bylinková 
pára, Kneippovy lázně,
ledová studna...
Absolutní relaxace
Veřejný vstup: od 99,–

STUDIO FIT
Nám. Dr. Farského, JBC
Tel.: 773 485 800
www.studiofit.cz
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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

Poliklinika I

POâÍTAâOVù ¤ÍZENÁ 
LYMFODRENÁÎ 

vã. manuálního uvolnûní uzlin
V‰e provádí odbornû a zdravotnû vy‰kolen˘ personál!!

DÁREK PRO PRVNÍCH 50 KLIENTÒ 
60 MIN. LYMFODRENÁÎE ZDARMA!! 

(nutno se pfiedem objednat!!!)
Permanentky zakoupené v mûsících LEDEN–B¤EZEN 2012 budou slosovány o dárek: 

POUKAZ V HODNOTù 5.000,– Kã (lze vyuÏít na lymfodrenáÏ a vibraãní plo‰inu Dream Healther)
BliÏ‰í informace a objednávky termínÛ:

– osobnû v Energy studiu Jablonec (4. patro, Poliklinika I) – telefonicky na: 777 799 228
www.energystudiojablonec.cz, www.medsix.cz 

Po‰tovní 2428/8, 4. patro, Jablonec nad Nisou

NOVINKA

Metodia, 
s. r. o.

Ing. 
Karel Illinger

daÀová a úãetní kanceláfi
zmûna sídla: Komenského 446/6

www.metodia.eu www.illinger.eu481 120 243

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

Akãní nabídky

KBS
security service

● Profesionální služby v oboru bezpečnostních služeb
● Mnoho nových objektů hlídáme 5 měsíců ZDARMA
● Hlídáme auta, domy, chalupy, prodejny, kanceláře, ...

Tel.: 483 711 552 www.kbs-security.cz


