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Jednou nohou v divadle 
a druhou v horách...

Říjen je měsíc s vůní lesa a koho od procházky
neodradí podzimní plískanice, může být odměněn
košem plným hub nebo alespoň dobrým pocitem,
že si protáhl tělo, pročistil hlavu, zkrátka, že se tro-
chu „provětral“. Troufám si říct, že jestli má
Jablonec v něčem navrch, pak je to právě spojení
města a přírody, po kterém mnoho lidí touží.
Jednou nohou v divadle a druhou v horách... Já
osobně bych byl rád, aby tato deviza Jablonci zů-
stala i v budoucnu. 

Současná doba díky omezeným financím nepře-
je rozvojovým projektům, a tak prioritou zůstávají
stavby s významným podílem financí mimo po-
kladnu města a dokončení akcí již rozpracovaných.
Jednou z nich je rekonstrukce lesoparku na Žižko-
vě Vrchu za pomoci financí čerpaných z Integro-
vaného plánu rozvoje města – zóny Žižkův Vrch
a okolí. Měli jsme štěstí, že se podařilo tenhle balí-
ček peněz před pěti lety získat, a obnovit tak část
významné zeleně zdevastované po kalamitě v roce
2009. Navíc návštěvník může spočinout na lavičce
a potěšit se pohledem na vodní hladinu nebo no-
vým výhledem na město. Získané finance přispěly
i na několik domů, ve kterých už jezdí nové výtahy,
jiné se zateplují nebo mají nová okna či střechy.
Město zase mohlo vylepšit veřejná prostranství –
parky, hřiště. Ačkoliv s novými hřišti nejsou vždy
zcela spokojení jejich sousedé, ostatní obyvatelé

města doufají, že se něco podobného jednou objeví
i v blízkosti jejich domů.

Velkou část dotačních prostředků evropských
i státních z operačního programu životního pro-
středí se nám také daří získávat pro jablonecké
školy, další ze základek po Pasířské je škola
v Liberecké ulici. Při rozsáhlých stavebních pra-
cích jistou komplikaci znamenala likvidace mate-
riálů obsahujících azbestová vlákna, která jsme
zjistili při preventivním měření. Ta budeme prová-
dět i nadále, protože stavbaři na škole ještě ne-
skončili. Práce podle plánu budou pokračovat také
v příštím roce a specializovaná firma zajistí, aby
zdraví škodlivé materiály neohrozily žáky ani pe-
dagogy. 

A co říci závěrem? Těším se na pestrý říjen a na
listopadové otevření zachráněné památky, která bude
sloužit veřejnosti – Domu Jany a Josefa V. Scheyba-
lových v prostorách bývalé fary u kostela svaté
Anny. Rozsáhlá rekonstrukce domu pod přísným
dohledem památkářů na sebe v těchto dnech upo-
zornila nezvyklou barvou fasády. Světle modrá
omítka se dočká ještě zjemnění do odstínu holubi-
čí šedi a důstojně zapadne do celkové tváře po-
stupně obnovovaného města. 

Příjemný podzim, Petr Vobořil, 
náměstek primátora

Ve středu 3. října byl veřejnosti zpřístupněn lesopark na Žižkově Vrchu, který byl vybudován za pomoci financí čerpaných
z Integrovaného plánu rozvoje města – zóny Žižkův Vrch a okolí. Foto Radka Baloghová

Dárci krve přebírali na radnici zlaté
medaile doktora Janského a Zlaté
kříže III. třídy. Foto Jiří Endler
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Společnost JTR teplo nejen vyrábí, ale i di-
stribuuje prostřednictvím rozvodné sítě
centrálního zásobování teplem (CZT). Sou-
stava CZT je zastaralá a předimenzovaná
z doby, kdy se jejím prostřednictvím dodá-
vala průmyslová pára pro technologické po-
třeby průmyslu. V současné době pára prů-
myslové objekty z velké části pouze vytápí. 

Na soustavu CZT je napojeno zhruba 10 tisíc
jabloneckých domácností, převážně v panelo-
vých domech. Rozvodný systém měří 15 km
a tepelná ztráta od výrobce ke spotřebiteli činí
37,5 %, což je z pohledu koncového spotřebitele
obrovské číslo, neboť právě tyto ztráty tvoří část
koncové ceny. I proto Jablonečané, připojení
k soustavě CZT, platí za teplo nejvíce peněz
v celé republice.

Pane primátore, jak město jako menšinový
vlastník teplárny – společnosti JTR bude tu-
to dlouhodobě neuspokojivou situaci řešit?

Akciová společnost provozující teplárnu má
dva členy – většinového vlastníka MVV a menši-
nového město Jablonec. Jako menšinový vlastník
nejsme schopni prosadit své technické řešení,
akcionářská smlouva nám pouze dává možnost
blokovat cenu tepla, čehož jsme od roku 2010
opět využívali.

Jádrem celého problému je, že se oba akcio-
náři nemohou shodnout, jak situaci s rozpada-
jící se soustavou CZT a rostoucí cenou tepla ře-
šit. Město je v tomto případě ve schizofrenní si-
tuaci, kdy na jedné straně musí hájit zájmy ob-
čanů a držet konkurenceschopné ceny, tzn. blo-
kovat navyšování ceny, a současně by se mělo
chovat racionálně jako partner v akciovce, tzn.
hájit zájmy společnosti. Blokování ceny bez
shody na budoucnosti soustavy není řešením
a hrozí dříve nebo později právním sporem
o poškozování akcionáře.

Společnost MVV navrhla řešení v podobě re-
vitalizace celého systému, ale s podmínkou,
která je pro město nepřijatelná – že město ztra-
tí poslední část vlivu ve společnosti, tzn. mož-
nost blokovat růst ceny tepla a vyplácení zisku.
Z tohoto důvodu jsme se neshodli.

Z této situace v podstatě vyplývají pro město
tři východiska. Za prvé - pouze kontrolovat, zda
cena tepla bude růst podle platných norem
a zákonů a čekat na technický kolaps soustavy
– to je varianta „nějak to dopadne“. Za druhé –
akcie prodat, ze společnosti vystoupit a zbavit
se odpovědnosti akcionáře. Kromě vzdání se
odpovědnosti to ovšem znamená vzdát se
i všech možností do procesu, který může být
velmi dramatický, zasahovat. Nebo se k tomu
postavit čelem a začít dlouhotrvající strategický
problém řešit. Zvolili jsme třetí variantu.

Jaký je tedy váš návrh řešení?
Odkoupit akciový podíl od druhého akcioná-

ře a tím získat skutečnou pravomoc situaci
v teplárenství řešit. Tím se plně přihlásit k zod-
povědnosti vůči občanům Jablonce, kteří jsou
na teplárnu připojeni. 

A co jste v této problematice do dnešního
dne udělali? 

Již v prosinci loňského roku, kdy začalo být
jasné, že se s MVV nedohodneme, jsme dekla-
rovali, že se budeme snažit postupovat v zájmu
občanů. Podnikli jsme kroky k tomu, abychom
zastavili kolotoč navyšování ceny za teplo

v Jablonci. Jednoznačným cílem je obnovit dů-
věru obyvatel města v centrální zásobování tep-
lem. Snažíme se ve spolupráci s odborníky na-
jít takové řešení, které umožní občanům města
nejen využívat teplo za rozumnou cenu, ale ta-
ké stát se rovnocennými partnery systému
centrálního zásobování teplem. 

Nechali jsme si zpracovat odborný posudek,
zda má vůbec tento systém vytápění budouc-
nost a jestli je možné ho zrevitalizovat tak, aby-
chom dosáhli výrazného snížení ceny. V návaz-
nosti na to byly zpracovány znalecké posudky
ocenění jednotlivých podílů a byla zpracována
strategie dalšího vývoje společnosti. Byl zahájen
proces ověřování ekonomického stavu společ-
nosti JTR – tzv. Due Diligence a po mimořád-
ném zastupitelstvu 11. září 2012, kde zastupite-
lé záměr odkupu akcií potvrdili, byly zahájeny
práce na smlouvě o převodu akcií.

Kdy k tomu dojde a jak rychle se začne si-
tuace s teplem v Jablonci měnit?

K vlastnímu odkupu akcií, a tím převzetí celé
společnosti, by mělo dojít letos do 30. listopadu.
V současné době pracujeme jednak na technice
převodu akcií a převzetí vedení společnosti, jed-
nak na řízeném rozpadu celé soustavy centrál-
ního zásobování teplem. Cílem je vybudování
blokových kotelen po městě a postupné přet-
váření celé sítě, abychom dosáhli konkurence-
schopné ceny pro všechny. Tento proces odbor-
níci odhadli na 2–3 roky a je závislý především
na posílení rozvodu plynu.

Nebylo by jednodušší a levnější nechat
prostě soustavu samovolně rozpadnout?

Narážíte na to, že se jednotliví odběratelé od
CZT houfně odpojují. Nicméně stále jsou tako-
ví, kteří se od soustavy odpojit nechtějí nebo
nemohou prostě proto, že na to nedosáhnou
ekonomicky nebo proto, že nebudou moci vyu-
žít kapacitu plynu, která začíná být v současné
rozvodné síti města nedostatečná. Tato situace
je diskriminační a hlavním úkolem města je
postarat se o občany. Této zodpovědnosti se ja-
ko primátor nemíním zříci. Navíc je naší povin-
ností brát ohled na životní prostředí ve městě,
které by se zvýšením počtu lokálních výtopen
rozhodně nezlepšilo.

Kolik město za možnost vyřešit dlouhodo-
bě špatnou situaci s teplem v Jablonci za-
platí?

Celou problematiku je třeba chápat tak, že si
kupujeme možnost rozhodovat. Možnost, kte-
rou jsme dosud v pozici menšinového akcionáře
neměli. Dále si kupujeme těch 15 km rozvodů
tepla po celém městě, s  nimiž musíme dále pra-
covat. Jednoduše řečeno, kupujeme si šanci na vy-
řešení dlouhodobě špatné situace s teplem v Jab-
lonci. První fáze, kterou je nákup většinového
podílu, a tím převzetí řízení celého procesu, má
rozpočtový nárok řádově 75 mil korun. Zbytek
kupní ceny v předpokládané výši 155 milionů bu-
de uhrazen z aktiv společnosti JTR, a. s. (mh)

Petr Beitl: Cílem je obnovit
důvěru obyvatel v centrální
zásobování teplem
Teplárenství v Jablonci je poslední roky ožehavé téma. 
A o vyřešení dané situace se snaží současné vedení města
od svého vstupu na radnici, tedy od roku 2010. Město Jablonec
nad Nisou je menšinovým vlastníkem akciové společnosti
Jablonecká teplárenská a realitní (JTR). Druhým a většinovým
akcionářem je společnost MVV Energie CZ, a. s., která
spoluvlastní teplárny i v jiných městech (např. Liberec,
Česká Lípa, Litoměřice aj.). 

■Máme na to?
Celková zadluženost města v roce 2010,

kdy jsme do vedení města vstupovali, činila
450 milionů korun. Za poslední dva roky se
nám podařilo snížit zadlužení o 100 milionů
korun. Jednoduše řečeno, kdybychom ne-
spláceli úvěry z dob minulých, byli bychom
schopni tuto transakci uhradit z rozpočtu
města. Z tohoto důvodu se nebojím zatížit
město dalším úvěrem. Domnívám se totiž,
že jsme jako město schopni dostát svým zá-
vazkům a řadě občanů vyřešit dlouhotrvají-
cí a palčivý problém.

„Ano máme. Celkové zadlužení města se
tak během tohoto volebního období sníží
o 120 milionů místo plánovaných 200 milio-
nů korun,“ říká Miloš Vele, náměstek pro
ekonomiku statutárního města Jablonec.

„Většina občanů se nemůže od
soustavy odpojit, ať už z hlediska
finančního nebo technického. Do
této doby dopláceli odběratelé
tepla na ty ostatní. Je načase jim
to vrátit.“

Foto archiv
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Práce na územním plánu nekončí,
hotovo bude až v roce 2014

Práce na tvorbě nového Územního plánu
Jablonce nad Nisou intenzivně pokračuje.
Ačkoliv po období veřejného projednávání
je nyní okolo budoucího plánu relativní ko-
munikační klid, odborníci se soustřeďují na
detaily, jednají s dotčenými orgány a do bu-
doucna se chystají další veřejná setkání. 

Každým dnem by na účet města měla dorazit
čtyřmilionová dotace, již Jablonec na tvorbu
nového územního plánu získal. V závěru červ-
na totiž skončila dotační akce „Zpracování no-
vého územního plánu Jablonec nad Nisou“
a v druhé půli července její průběh zkontrolo-
vali pracovníci Centra pro regionální rozvoj
(CRR). „Kontrola dopadla na jedničku,“ po-
chvaluje si Iveta Habadová, vedoucí oddělení
dotací jabloneckého magistrátu. Podmínky do-
tace město splnilo a harmonogram dodrželo.
Celkové náklady na projekt byly téměř šestimi-
lionové. „Evropská unie poskytla 3,4 miliony
korun, ze státní pokladny jsme získali 600 tisíc
korun,“ připomíná Habadová.

V lednu 2012 schválili městští zastupitelé po-
kyny pro zpracování návrhu Územního plánu
Jablonec nad Nisou (ÚP). „V nich jsou formulo-
vané úkoly pro urbanisty z firmy Saul, s r. o., ke
zpracování finální etapy nového územního plá-
nu,“ vysvětluje Michaela Smrčková, vedoucí
oddělení územního plánování. Po pěti měsících
intenzivní práce jak na vlastním návrhu řešení,

tak na vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj
území od firmy EKOBAU, respektive jeho do-
datku pro nové zastavitelné lokality, předala
firma SAUL kompletní návrh ÚP městu, a tím
skončil dotační titul. „Do definitivního dokon-
čení územního plánu však všechny zúčastněné
čeká ještě víc jak rok intenzivní práce. Nový do-
kument by měl být schválený v lednu 2014,“
konstatuje náměstek primátora Petr Vobořil.

V září vypsalo město společné neveřejné jed-
nání o návrhu Územního plánu Jablonec nad
Nisou pro dotčené orgány, zástupce krajského
úřadu a okolních obcí. „Tím odstartoval další
pětiměsíční proces, kdy je třeba shromáždit
stanoviska dotčených orgánů a na jejich zákla-
dě zajistit případnou úpravu dokumentace. Tu
pak v květnu 2013 předá město nadřízenému
orgánu územního plánování, tj. Krajskému
úřadu Libereckého kraje, k posouzení,“ dodává
Smrčková.

Pro město jako pořizovatele začal v tom oka-
mžiku složitý proces projednávání, který skon-
čí přípravou dokumentace k vydání nového
strategického dokumentu. O prázdninách příš-
tího roku se na plánu pracovat nebude. Veřejné
projednávání posouzeného návrhu včetně vy-
hodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území
začne od září 2013. „Pořizovatel bude mít při-
pravené také vyhodnocení námitek a připomí-
nek veřejnosti, a to jak ke konceptu řešení, tak
k návrhu územního plánu,“ ujišťuje Smrčková. 

Asi nejvýznamnější změnou, která z veřej-
ných projednávání konceptu ÚP vyplynula, je
zrušení soustavy dvou kruhových křižovatek
v ulicích Palackého, U Přehrady a Riegrova.
„V návrhu ÚP je sledován koridor dopravní in-
frastruktury – silniční, jdoucí přímo přes Vrch-
lického sady,“ připomíná vedoucí územního
plánování. V rámci konkrétního technického
řešení se tedy uvažuje i nadále o variantách
krátkého a dlouhého tunelu či o povrchové ko-
munikaci s okružní křižovatkou. Žádné řešení
však nevyužívá ulici Riegrovu. Další změnou je
i nové napojení západní tangenty na ulici
Turnovskou. „Toto řešení využívá plochy za
státním oblastním archivem. V návrhu ÚP Jab-
lonec nad Nisou bylo vyhověno i požadavkům
o. s. Dolina na zachování přírodního charakte-
ru lokality, a to zásadní redukcí rozvojových
ploch oproti konceptu řešení,“ doplňuje.

Podrobnosti ke vzniku nového Územního
plánu Jablonce nad Nisou jsou zveřejněné na
webových stránkách města www.mestojablo-
nec.cz v sekci Územní plánování, v části Nový
územní plán. 

(jn)

Projekt „Zpracování nového územního plánu Jablonec nad
Nisou“ byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Zastupitelstvo se 11. 9. 2012 zabývalo odkou-
pením 65,78 procenta akcií od MVV CZ, s. r. o.,
majoritního vlastníka JTR, a. s.

Ráda bych konstatovala několik nezpo-
chybnitelných skutečností:

Historie
Síť CZT včetně výtopny Brandl získalo město

bezúplatně ve velké privatizaci v roce 1995.
Zastupitelstvo města tehdy rozhodlo, že vybere
strategického partnera k provozu a rekonstruk-
ci CZT. Výběrové řízení proběhlo v roce 1998
a zastupitelstvo města v říjnu 1998 rozhodlo
o prodeji firmě Severočeská teplárna Most.
Město odprodalo svůj akciový podíl za cenu
250 mil. Kč a smluvně si zajistilo 100% vliv na
stanovení ceny tepla pro občany. Od roku 2000
bylo těchto 250 mil. Kč postupně zapojováno do
rozpočtu města tak, že z nich byly financovaly
projekty pro všechny občany Jablonce nad Ni-

sou, nebyly vázány pouze pro teplárenství. Ve
volebním období 1998–2002 došlo dvakrát ke
změně strategického partnera a majoritního
akcionáře JTR, a. s. Poprvé když Severočeské
teplárny Most zakoupila firma United Energy
a podruhé když v roce 2001 tato firma prodala
svůj akciový podíl (65,78 %) současnému stra-
tegickému partneru a majoritnímu akcionáři
MVV Energie CZ, s. r. o. Tehdy došlo ke změně
vlivu města na stanovení ceny tepla. Proto jsem
zastupitelstvu města navrhla využít předkupní-
ho práva zakotveného v akcionářské smlouvě
a stát se stoprocentním vlastníkem JTR, a. s.
Obávala jsem se, že nebude-li město jako mi-
noritní akcionář mít stoprocentní vliv na stano-
vení ceny tepla, může tato cena začít významně
stoupat ovlivněna růstem ceny médií (plyn,
mazut). Takový návrh však tehdy zastupitelstvo
neschválilo. 

Současnost
Současný návrh na odkup akcií JTR, a. s., je-

hož záměr schválilo zastupitelstvo 11. 9. 2012,
považuji za jediné možné řešení. Jednak umož-
ňuje okamžité snížení ceny tepla (město nemu-
sí do ceny tepla zahrnovat zisk). Za druhé
umožní přebudování systému CZT tak, aby ob-
čané platili udržitelnou cenu tepla. Návrh na
přestavbu CZT, který městu předložila firma
Enviros a Enesa (zpracovatelé Územní energe-
tické koncepce – dále jen ÚEK), je realizovatel-
ný v horizontu několika let a je ekonomicky
proveditelný. 

V roce 2008, kdy byl ÚEK schvalován zastu-
pitelstvem, bylo ekonomicky i technicky nejlep-
ším řešením zachování sítě CZT. Už tehdy nás

však všichni odborníci na teplárenství varovali
před neřízeným rozpadem CZT a jeho nespor-
nými dopady do ceny tepla pro občany. K to-
muto rozpadu však dochází a situace je dnes
zcela jiná než byla v roce 2008. 

Město se proto zabývá odkupem akcií JTR, a. s.
Podaří-li se odkoupit akciový podíl JTR, a. s.,
ještě v letošním roce, znamená to pro občany
snížení ceny tepla už před začátkem topné se-
zony (město si nebude do ceny tepla účtovat
zisk). Návrh firem Enviros a Enesa na přebu-
dování CZT na ostrovní systémy vytápěné ply-
nem je koncipován tak, aby snížení ceny tepla
bylo trvalé, udržitelné a zahrnovalo všechny
občany dnes napojené na CZT a respektovalo
i nutnou ochranu kvality ovzduší.

Fakta uvedená v tomto článku jsou reálně
ověřitelná. Konstatuji to proto, že teplárenství je
předmětem volební kampaně a některé infor-
mace by mohly občany znepokojovat. 

Soňa Paukrtová

Teplárenství v Jablonci nad Nisou
pohledem Soni Paukrtové

Z provozu JTR Foto Jiří Endler Z provozu JTR Foto Jiří Endler
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Aby se člověk cítil být 
člověkem

Tak zní motto letošní celorepublikové
kampaně Týdne sociálních služeb, který se
koná od 8. do 14. října. 

Město se zapojí již tradiční výstavou poskyto-
vatelů sociálních služeb, která bude umístěna
v přízemí radnice, a společným setkáním poli-
tických představitelů se zástupci neziskových
subjektů ze sociální a zdravotní oblasti. Jed-
notlivé služby budou mít svůj den otevřených
dveří. Informace o nich najdete na interneto-
vých stránkách města. 

Program Týdne sociálních služeb
1.–31. 10. 
Prezentační výstava poskytovatelů sociálních
služeb v budově radnice 

8. 10. /pondělí/ 9.00 hodin 
Slavnostní zahájení výstavy poskytovatelů 
sociálních služeb v budově radnice

10. 10. /středa/ 15.00 hodin
Setkání politických představitelů města se
zástupci nestátních neziskových subjektů
ze sociální a zdravotní oblasti

9.–10. 10. /úterý–středa/
Dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních
služeb

Seznam zúčastněných organizací naleznete na
www.mestojablonec.cz

(sh)

Komunitní plánování –
představuje se skupina pro
seniory 

Podstata komunitního plánování spočívá ve
vzájemné a aktivní spolupráci na tvorbě do-
stupné sítě sociálních služeb, tedy v hledání
kompromisu mezi potřebným a možným,
a v návrzích, jak toho dosáhnout. Práce v jed-
notlivých skupinách je zcela dobrovolná a otev-
řená každému, kdo se zajímá o danou oblast. 

Proces komunitního plánování mapuje sou-
časnou situaci v sociálních službách, nastiňuje
ideální stav a plánuje jednotlivé kroky na cestě
k němu. Konkrétně ve skupině senioři se na
plánování služeb podílejí tři „aktéři“: senioři,
poskytovatelé služeb pro seniory a zadavatelé,
tedy ti, kteří služby dotují a zodpovídají za je-
jich rozvoj v dané oblasti. 

„Skupina pro seniory pomohla od roku 2007
na Jablonecku rozšířit nabídku osobní asisten-
ce i pečovatelské služby v domácnostech star-
ších lidí. V současné době je připraven druhý
letáček služeb pro seniory. Od léta nabízí
Centrum sociálních služeb čtyři lůžka pobytové
odlehčovací služby. Skupina předkládala návr-

hy k bezbariérovosti našeho města,“ vysvětluje
působnost pracovní skupiny náměstek primá-
tora Petr Tulpa, který má oblast sociálních slu-
žeb ve svém resortu. 

V současné době se schází 15 stálých členů
skupiny a tři hosté. Manažerkou komunitního
plánování je Simona Hušková, kraj zastupuje
koordinátorka Žaneta Fišerová. Manažerkou
skupiny je Michaela Albrechtová, ředitelka
Diakonie Jablonec, poskytovatel pečovatelské
služby. Za Centrum sociálních služeb města
Jablonec nad Nisou, p. o., které zajišťuje pečo-
vatelskou službu a mimo jiné pořádá i vzdělá-
vací a volnočasové programy pro seniory, se
účastní ředitelka Naděžda Jozífková. Pečova-
telskou službu města Rychnov u Jablonce nad
Nisou zastupuje Věra Jaklová. Dále se jednání
pravidelně účastní Jana Havlová z Centra pro
zdravotně postižené Libereckého kraje a Eliška
Pokorná z organizace Rodina24, obě za službu
osobní asistence. Centrum denních služeb za-
stupuje Zdeňka Schromová z organizace SeniA.
Ve skupině pracuje i Šárka Petříčková z Do-
mova důchodců Jablonecké Paseky a Hana Kul-
hánková z Nemocnice Jablonec. Marie Rissová
reprezentuje domácí hospicovou péči organiza-
ce Hospicové péče sv. Zdislavy. Za magistrát
spolupracují Alena Paříková z oddělení sociální
péče a Tereza Šímová z oddělení sociálních slu-
žeb. Hosty skupiny jsou Jolana Šebková, vedou-
cí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a Petr
Tulpa, náměstek primátora.

„Z navazujících služeb s námi spolupracují
organizace i jednotliví senioři. Helena Žaludo-
vá z Českého svazu žen, Irena Havlíková ze
Svazu důchodců ČR, Kateřina Havlová z České-
ho červeného kříže, seniorskou veřejnost před-
stavují Eva Borchertová a Jaroslav Horák,“ uza-
vírá Simona Hušková. (red) 

Základem komunitního plánování je
vzájemná a aktivní spolupráce

Svoz nebezpečného odpadu /27. 10. 2012/
Svoz nebezpečného odpadu a elektrospo-

třebičů se koná v sobotu 27. 10. 2012.
Další svoz se uskuteční v březnu roku 2013.

Do nebezpečného odpadu patří: upotřebe-
né motorové oleje (v uzavřených nádobách do
30 l), olejové filtry a další zaolejovaný materiál,
akumulátory i s elektrolytem, baterie, domácí
kapalné a tuhé chemikálie, kyseliny, louhy, vý-
vojky, chemické přípravky na ochranu rostlin,
hubení plevelů, škůdců apod. – nádoby musí být
označeny! Dále zbytky starých barev, obaly od
barev, ředidla včetně obalů, léky všeho druhu.

Mezi elektrospotřebiče patří např.: televizo-
ry, ledničky, pračky, fritézy, fény, myčky, spo-
ráky, vysavače, mikrovlnné trouby, žehličky,
kávovary, fény, el. nářadí a nástroje, videopře-
hrávače, radiopřijímače, videokamery, fotoapa-

ráty, el. hudební nástroje, počítačové monitory,
notebooky, počítače, klávesnice, telefonní pří-
stroje, faxy, tiskárny, kalkulačky, elektrické
hračky, světelné zdroje (trubice, úsporky), vý-
bojky a svítidla. 

Rozpis zastávek a harmonogram ambu-
lantního svozu nebezpečných 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. Křížová 
10.50–11.05 ul. Rychnovská, křižovatka

s ul. Dalešická 
12.30–12.45 ul. Janáčkova, křižovatka

s ul. Vrkoslavická 
12.50–13.00 ul. Žítkova, křižovatka

s ul. U Srnčího 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 stanoviš-
ti – při odevzdávání odpadu dbejte pokynů obs-
luhy. Je nepřípustné odkládat odpady před pří-
jezdem mobilní sběrny. 

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po ce-
lý rok na sběrném dvoře nebezpečného odpadu
Smetanova 91, tel.: 483 312 403. Zde je možné
odevzdat nebezpečný odpad i elektrospotřebiče
v provozní době: pondělí–pátek 7.00–17.00 ho-
din.

Na překladišti Proseč n. N., tel. 483 318 826
je možné odevzdat pouze nebezpečný odpad –
NE elektrospotřebiče!!! V provozní době: pon-
dělí–pátek 7.00–14.30 hodin a v sobotu 9.00–
13.00 hodin. Pozor výjimka: elektrické bojlery
je možné ZDARMA odevzdat na překladišti
Proseč! Pozor!!! Odpady jako eternit či lepen-
ka nebudou při svozu přijaty – je možné je za
úplatu odevzdat na překladišti Proseč. (nš)

Foto Michal Vele

Foto Petr VitvarFoto Petr Vitvar
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■ Naši jubilanti
v říjnu
94 let
Vlasta Preislerová 

93 let
Helena Štěrbová 

92 let
Oldřich Bělohlávek, 
Ludmila Karbanová 

91 let
Miroslava Červená, Zdenka
Chybová, Marie Jakubičková, 
Josef Pluhař 

90 let
Ema Bobková, Alenka Ebrová,
Jarmila Holá, Božena Kouřilová,
Božena Nováková, Věra Novotná,
Oldřich Souček, Emilie Starcová 

85 let
Havrdová N., Kocour B., Linková Z.,
Malý M., Nesvadbová H., Ondrejka
B., Suchánek M., Šourek M. 

80 let
Benešová A., Drbohlavová A.,
Endlerová M., Kubín E., Lédlová A.,
Machura R., Novák V., Pecinová V.,
Roženská A., Sedláčková H.,
Střeštík O., Štěpánková O.,
Tomíčková V., Varga Š., Velová E.

75 let
Andrišov A., Fischer V., Gorošová I.,
Holanová B., Hujer V., Jarošová M.,
Jorová V., Kaplan J., Matušek M.,
Mauermannová E., Parstorfer J.,
Sadecký O., Ťukal J., Valha M.,
Valter O., Vlčková M.

70 let
Antoš J., Bílek J., Daníček J.,
Dušek J., Ferenc A., Habelová M.,
Hájková I., Havelka E., Jaseňák L.,
Jíchová J., Kadleček E., Kaisrová M.,
Krausová Z., Kremsa P., Kulhavý J.,
Langová S., Limburská V.,
Lukášková B., Náprstková V.,
Němeček P., Piller P., Popelová J.,
Šťastná J., Urbanovský I.,
Vetešník J., Vudský K.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

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

■ Výročí sňatku
Manželé Ema a Jaroslav Nedo-
mlelovi oslaví ve středu 10. října
šedesát let společného soužití. Děti
s rodinami jim k diamantové svatbě
přejí vše nejlepší, mnoho zdraví
a lásky.

Politici položí 
věnce k památníku
Primátor Petr Beitl a náměstci Petr
Vobořil, Petr Tulpa a Miloš Vele po-
loží 28. října v den 94. výročí vzni-
ku samostatného československé-
ho státu věnce k Památníku obětí
1. světové války v Tyršových sa-
dech.

Výstava soutěže 
Jak žijeme?
Eurocentrum Jablonec nad Nisou,
s. r. o., pořádá závěrečnou výstavu
fotografií z vyhlášené fotosoutěže.
Výstava se koná od 3. 10. do 2. 11.,
od pondělí do pátku, od 8.00 do
18.00 hodin. Výstava je součástí tří-
letého projektu „Setkávání – tradice,
kultura a život v česko-polském
pohraničí“, který je spolufinanco-
ván z Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj. (end)

Do konce měsíce 
října lze žádat 
o finanční příspěvek 
Kulturní a sportovní subjekty, kte-
ré se chtějí ucházet o finanční
příspěvek z rozpočtu statutárního
města pro rok 2013, tak musí uči-
nit nejpozději do 31. října. Příspěv-
ky se týkají těchto oblastí: sociální
péče a zdravotnictví; výchova a vzdě-
lávání dětí a mládeže a ochrana
přírody; kultura a volnočasové ak-
tivity občanů – zvláště dětí a mlá-
deže; sport a tělovýchova; preven-
ce sociálně patologických jevů
a kriminalita mládeže.

Žádosti se podávají na předepsa-
ném formuláři, který je k dispozici
ve vnitřním informačním středisku
magistrátu v přízemí budovy rad-
nice a na www.mestojablonec.cz.
Vyplněné formuláře přijímá Jiří
Kubsch, oddělení školství, kultury
a sportu, 4. patro budovy radnice,
č. dv. 405, tel. 483 357 354, e-mail
kubsch@mestojablonec.cz. Lze je
též zasílat poštou, ale v případě ne-
úplnosti nebude žádost akceptová-
na. Podrobnosti naleznete v „Zása-
dách pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města Jab-
lonce nad Nisou“, které jsou rov-
něž k dispozici na uvedených mís-
tech. (jk)

Múza 2013
Oddělení školství, kultury a sportu
a DDM Vikýř vyhlašují 17. ročník
literární soutěže Múza 2013 na
téma O lásce. Zaznamenejte vlast-
ní zážitky, představy, sny i událos-
ti ve formě pohádky, povídky či
poezie. Práce do soutěže zasílejte
do 6. 12. e-mailem nebo v obálce
s označením MÚZA na Magistrát
Jablonec nad Nisou, oddělení škol-
ství, kultury a sportu – Monika
Švorcová, Mírové náměstí 19,
466 01 Jablonec nad Nisou, e-mail:
svorcova@mestojablonec.cz. Více
na www.mestojablonec.cz. (end)

Těšíme se 
na miminko 
Připravit se na svého potomka mo-
hou budoucí rodiče v úterý 23. říj-
na v kapli jablonecké nemocnice.
Rodiče se tak dozví vše o kojení
a celkové péči o dítě, o správném
tělesném vývoji a jeho dalším roz-
voji. Podrobnější informace jsou
na www.nemjbc.cz. (jn)

Staví se pavilon 
onkologie
Pavilon pro onkologickou ambu-
lanci včetně stacionáře s podává-
ním cytostatik a aplikací lymfo-
drenáží staví Nemocnice Jablonec,
p. o. Nahradí tím nevyhovující
pronajatý prostor v Liberecké uli-
ci. Dostavět se má v srpnu příštího
roku. 
„Město investuje ještě letos cca 8,5
milionu korun, celkové náklady na
novou onkologii se rovnají částce
26,3 milionu,“ vysvětluje náměs-
tek Miloš Vele. Ročně v onkologic-
ké ambulanci vyšetří přes 8 000
pacientů, podají 800 infuzních
chemoterapií a naordinují přes
4 000 jiných typů léčby onkologic-
kého onemocnění. V roce 2011
k léčbě přijali 194 nových pacien-
tů. „Ve vybudovaných prostorách
bude možné obsloužit až sedm pa-
cientů najednou,“ zdůraznila jed-
nu z výhod mluvčí nemocnice
Petra Hybnerová. (jn)

Vítání dětí 
sobota 1. 9. 2012
Anna Jotov, Eliška Kosourová, Mi-
lan Piskač, Jitka Čurdová, Matyáš
Putz, Michal Kubina, Lukáš Mre-
na, Alex Červeňák, Josefína Vitá-
ková, Jaroslav Volek, Denisa Duš-
ková, Lucie Zajačiková, Veronika
Dušková, Lucie Hřebenářová,
Michal Šmíd, Zuzana Brožová,
Viktorie Pietschmannová, Anna
Dostálová, Jan Zemánek, Jakub
Gráda, Alžběta Rumančíková, Ni-
kola Zagibová, Aneta Machač-
ková, Ivana Gallová, Marie Lito-
šová, Zdeňka Šulíková, Kateřina
Hanušáková, Viola Zetková, Lucie
Potůčková

Biskup Jan Baxant požehnal městu 
Monsignor Jan Baxant, biskup litoměřické diecéze, požehnal
v pondělí 17. září statutárnímu městu Jablonec nad Nisou.
Biskup přijal pozvání primátora Petra Beitla a slavnostní setká-
ní v obřadní síni jablonecké radnice se zúčastnili představitelé
města, zástupci církví, které ve městě působí, i zastupitele.
„Občas je potřeba se zastavit, rozhlédnout a zamyslet se nad
tím, co vlastně je a není důležité. V současné době, kdy se
všichni za něčím ženeme a necháváme se nést různými prou-
dy, je vzácné, když má člověk příležitost k zamyšlení. Dnešní
akt takovou příležitostí rozhodně byl a jsem velmi rád, že v jed-
né chvíli byli v obřadní síni zastoupeni lidé různého nábožen-
ského vyznání, lidé bez vyznání i lidé s různými politickými
názory,“ řekl primátor Beitl. (mh)

Změna v umístění 
volebních místností
Volební místnosti č. 3 a 21 v minu-
losti umístěné ve Střední škole
gastronomie a služeb v Poštovní 10
jsou nově umístěné takto: 
volební místnost č. 3 je nově
v Základní škole, Liberecká 26; 
volební místnost č. 21 je nově
v Gymnáziu U Balvanu 16.

(end)

Vzpomínka 
na zesnulé
Sbor pro občanské záležitosti měs-
ta Jablonce nad Nisou zve na piet-
ní shromáždění, které se uskuteč-
ní v neděli 28. října od 14.00 hodin
na městském hřbitově v prostoru
rozptylové loučky. V případě ne-
příznivého počasí se vzpomínka
na zesnulé bude konat ve smuteč-
ní síni. (end)

Setkání u památníku

Slavnostní připomenutí 94. výročí
vzniku samostatného českoslo-
venského státu se uskuteční v pon-
dělí 29. října 2012 od 13 hodin
u Památníku obětí 1. světové války
v Tyršových sadech za přítomnosti
představitelů města, zástupců Poli-
cie ČR, Českého svazu bojovníků
za svobodu, Konfederace politických
vězňů a dalších hostů. (end)

Vítání dětí Foto Zdeňka Vokatá

Foto Radka Baloghová
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Dokončovací práce na transformaci ob-
jektu měly různý charakter. Po konečné po-
kládce vlysových podlah následovalo jejich
vybroušení a nátěr olejovou ochranou. 

V podkroví byla položena fošnová dubová
podlaha s ochrannou vrstvou a barevností imi-
tující půdní podlahy. Původní schodiště je po-
stupně repasováno a průběžně probíhají ko-
nečné výmalby prostor. Začalo se s instalací in-
teriérového vybavení a výstavního osvětlení.

Během srpna byla nanesena fasádní barva,
která se nyní před další konečnou úpravou ne-
chala tzv. vyzrávat. Na jižní straně bylo nutné
přikročit k vložení izolační vrstvy při zákla-
dech objektu. Bylo vyřešeno napojení výtahové
šachty na objekt a dočištění vstupu ze západní
strany. (rf)

Dokončovací práce na rekonstrukci 
bývalé fary u kostela svaté Anny

Interiérové vybavení Foto archiv JKIC Izolační vrstva Foto archiv JKIC

Aktuality z budování protipovodňové štoly
Výstavba nového protipovodňového systé-

mu pokračuje. Při ražbě nové odpadní štoly
vedoucí od loděnice k soutoku Lužické a Bílé
Nisy U Brandlu (SO 05) stavbaři postoupili
o cca 220 metrů od vyústního objektu neda-
leko soutoku a o cca 130 metrů z druhého
konce od přehrady Mšeno.

Zároveň zahájili zemní práce na vyústním
objektu v jeho říční části. V návaznosti na to bu-
de vybudován obtok, který umožní rekonstruk-
ci koryta. Souběžně probíhají práce na přeraž-
bě přívodní štoly v Pasekách (SO 02). V součas-
nosti je zde hotovo cca 325 z celkových 633
metrů. 

U kruhové křižovatky nedaleko supermarke-
tu Lidl vznikla tzv. vložená těžební šachta, díky
níž budou ražby postupovat rychleji. Následně

ji stavbaři využijí při betonážích jako další vstup
do štoly a po ukončení prací ji zasypou.

Čilý pracovní ruch již vládne také na rozdělo-
vacích objektech. Na Lužické Nise (SO 01) stav-
baři betonují spodní část koryta a provádějí ar-
mování a bednění stěn. Na vlastním rozdělovači
probíhá betonáž stěn a vnitřních konstrukcí.
Druhý rozdělovací objekt na Bílé Nise (SO 03) je
teprve v zárodku. Po demolici starého rozdělo-
vače bylo vybudováno obtokové koryto a v sou-
časnosti se zde provádějí zemní práce.

V případě požadavku na podrobnější infor-
mace k ražbě můžete kontaktovat zhotovitele -
firmu Metrostav, a. s. (Ing. Miroslav Vlk – 725
351 484, miroslav.vlk@metrostav.cz)

Kontaktními osobami za investora – Povodí
Labe jsou: stálý technický dozor Ing. Petr Zajíc
(603 869 604, e-mail: zajic@vrv.cz) a Martin
Pala (602 229 888, e-mail: palam@pla.cz).

Nová nabídka programů 
ekologické výchovy pro MŠ 
a ZŠ na školní rok 2012–13

Středisko ekologické výchovy Český ráj při-
pravilo ve spolupráci s Jabloneckým kultur-
ním a informačním centrem aktualizovanou
nabídku ekologických výukových programů
pro základní a mateřské školy v Jablonci
nad Nisou. 

Některé programy jsou nabízeny v letošním
roce poprvé a věnují se méně známým živoči-
chům, tentokrát žábám a motýlům. Brožura
s nabídkou těchto programů byla distribuována
do ZŠ a MŠ v září, pro veřejnost je připravena
prezentace těchto programů v prostorách jab-
loneckého Ekocentra dne 5. 10. 2012 od 9 do 18
hodin v rámci burzy škol, vzdělávání, pracov-
ních příležitostí a volnočasových aktivit Euro-
region AMOS. Součástí burzy bude i představe-
ní průběhu projektu „Zaostřeno na netýkavku“,
který poukazuje na téma invazivních rostlin. 

Odpad z nebe nespad
Jedenáct zábavných stanovišť pro děti i do-

spělé pod názvem Odpad z nebe nespad při-
pravilo Sdružení obcí Libereckého kraje,

okres Görlitz a město Jablonec nad Nisou na
pátek 5. října na nám. Dr. Farského od 10.00
hodin. 

Nachystaná je maxi hra Šup do sběrného
dvora, pokus o překonání rekordu v počtu sou-
časně soutěžících v zajímavém kvízu, s malým
divadlem pro všechny věkové skupiny vystoupí
v 11.00 a 15.00 hodin Upír Krejčí. (jn)

V srpnu bylo 308 volných 
pracovních míst

Úřad práce vydal tabulky hlavních ukaza-
telů trhu práce v okrese Jablonec nad Nisou,
včetně měsíčního a ročního srovnání. 

Měsíční informace o situaci při srovnání čísel
z roku 2011 a 2012 vypadají následovně. V čer-
venci 2012 se ucházelo o práci 4 154 lidí, zatím-
co v roce 2011 to bylo 4 454 uchazečů. V srpnu
2012 bylo evidováno 4 147 žadatelů, kdežto
v loňském roce hledalo práci 4 343 lidí. V čer-
venci 2012 bylo 342 volných míst a o jedno pra-
covní místo se podle statistik ucházelo 12,1 lidí
a v srpnu na jedno volné pracovní místo, kte-
rých bylo 308, připadlo 13,5 uchazečů. Míra ne-
zaměstnanosti oproti červenci 2011 klesla ve
stejném měsíci roku 2012 o jednu desetinu pro-
centa na 8,5 % a stejná míra nezaměstnanosti je
také v srpnu. (end)

Čestné občanství pro Báru
Zastupitelé na svém zářijovém zasedání

schválili čestné občanství pro Báru Špotáko-
vou za vynikající reprezentaci města v oblas-
ti sportu. 

Titul Čestný občan bude oštěpařce udělen na
Novoročním koncertu 1. ledna 2013. Dosavad-
ními čestnými občany Jablonce nad Nisou jsou
plk. v. v. Čestmír Šikola, plk. v. v. Oldřich Skácel
a genmjr. v. v. Ing. Karel Mrázek. (jn)

Vánoční svařák letos 
pro Centrum zdravotně 
postižených LK 

Vánoční svařák od starosty o vánočních tr-
zích se stal již tradicí. Letos budou představi-
telé města do hrnečků s věží staré radnice,
tedy městské knihovny, nalévat svařák pri-
mátorský. 

Výtěžek z charitativního prodeje hrnečků se
svařákem bude věnován Centru pro zdravotně
postižené Libereckého kraje – Jablonec nad
Nisou, které sídlí ve Spolkovém domě. Loni
prostřednictvím prodeje hrnečků s věží kostela
Dr. Farského lidé věnovali 18 037 korun o. s.
FOKUS v Jablonci nad Nisou. (jn)

■ Užitečné informace

Foto archiv 
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Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Statutární město Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrová řízení na pronájem bytů:

Byty se smluvním nájemným

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 62/2012
Byt 1+3, 7. NP, podlahová plocha 59,65 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 3 033,– Kč/měsíc bez služeb
spojených s užíváním bytu a plateb za vybave-
ní bytu.
Prohlídka bytu se koná 10. 10. 2012 od 15.00 hodin.

Podhorská 18/2127, č. bytu pro VŘ: 63/2012
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha 94,40 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 4 801,– Kč/měsíc bez služeb
spojených s užíváním bytu a plateb za vybave-
ní bytu.
Prohlídka bytu se koná 8. 10. 2012 od 15.00 hodin.

Podhorská 20A/1800, č. bytu pro VŘ: 64/2012
Byt 1+3, 4. patro, podlahová plocha 124,99 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 6 356,– Kč/měsíc bez služeb
spojených s užíváním bytu a plateb za vybave-
ní bytu.
Prohlídka bytu se koná 8. 10. 2012 od 15.15 hodin.

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.

Přihlášky do VŘ včetně stanovených příloh po-
dávejte na předepsaných formulářích. Formu-
láře lze vyzvednout na odd. správy bytových
domů MMJN (OSBD), ve vnitřním informač-
ním středisku MMJN nebo na webové stránce
www.mestojablonec.cz. 
Žadatel doručí přihlášku na OSBD nebo do po-
datelny MMJN v zalepené obálce od 1. 10. do
15. 10. 2012 do 15.00 hodin.
Obálka musí být zřetelně označena nápisem VŘ
s označením čísla bytu (tj. např. 62/2012 –
NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ –
PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Personální inzerce
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné
vzdělání, možno i středoškolské nebo vysoko-
školské vzdělání, se stavebním zaměřením;
znalost stavebního zákona; uživatelská znalost
práce s PC (Word, Excel, internet); dobré ko-
munikační schopnosti pro jednání s právnický-
mi i fyzickými osobami; odpovědnost, samo-
statnost, flexibilita. 
Uvítáme přehled o právních předpisech v ob-
lasti veřejného stavebního práva, znalost práce
s mapovými podklady a orientaci v místopisu
města Jablonec nad Nisou
Popis vykonávané práce: Jedná se o výkon
státní správy v přenesené působnosti na úseku
stavebního řádu na území města Jablonec nad
Nisou a přilehlých obcích.
Komplexní posuzování projektové a jiné doku-
mentace staveb v rámci územního a stavebního
řízení. Vedení řízení podle stavebního zákona
(umísťování a povolování staveb a jejich změn,
terénních úprav a zařízení, užívání a odstraňo-
vání staveb apod.). Provádění dozorové činnos-
ti podle stavebního zákona včetně vedení řízení
o přestupcích a správních deliktech.
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. 
Nástup dle dohody.
Přihlášky do 15. října 2012.
Způsob podání přihlášky: osobně na Orga-
nizačním a personálním oddělení, budova rad-
nice, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu:
Statutární město Jablonec nad Nisou, Orga-
nizační a personální oddělení, Mírové náměstí
19, Jablonec nad Nisou. 
Na obálku se všemi požadovanými dokumenty
k výběrovému řízení uchazeči napíší „neoteví-
rat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: informace k pracovní
náplni poskytne vedoucí stavebního úřadu,
e-mail: nozickova@mestojablonec.cz.

PROJEKTOVÝ MANAŽER – REFERENT
ODDĚLENÍ DOTACÍ
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-
lání, popř. vysokoškolské vzdělání nejlépe eko-
nomického směru; znalost problematiky dotací
EU podmínkou; praxe v oblasti dotací EU vý-
hodou; aktivní znalost alespoň jednoho z cizích
jazyků (angličtina, němčina nebo francouzšti-
na); organizační a komunikativní schopnosti;
obsluha PC (Word, Excel, Internet, PowerPoint);
odpovědnost, samostatnost, flexibilita; odolnost
vůči stresu, snaha učit se novým věcem.
Popis vykonávané práce: Činnosti projektové-
ho manažera po dobu udržitelnosti projektu
„Jablonecko jako centrum cestovního ruchu
Jizerských hor“ podpořeného v rámci Regio-
nálního operačního programu NUTS II Severo-
východ. Jedná se o dohled nad výstupy projektu
a programy v oblasti cestovního ruchu za úče-
lem jejich zachování minimálně po dobu udrži-
telnosti projektu; úzká spolupráce se společ-
ností města „Jablonecké kulturní a informační
centrum o. p. s.“; zpracování pravidelných mo-
nitorovacích zpráv o udržitelnosti výše uvede-
ného projektu; vyhledávání dotačních titulů ze
zdrojů EU pro další akce města, zpracování žá-
dostí o dotace, komunikace s poskytovateli do-
tací, sledování plnění dotačních podmínek, za-
jištění vyúčtování a vyhodnocení akcí, psaní
monitorovacích zpráv; 
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní příslušnost;
místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana); korespondenční ad-
resu; telefonní číslo; datum a podpis zájemce. 
Nástup 1. 12. 2012.
Pracovní poměr: na dobu určitou po dobu ma-
teřské a rodičovské dovolené.
Přihlášky do 15. října 2012.
Způsob podání přihlášky: osobně na Organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu: Statu-
tární město Jablonec nad Nisou, Organizační
a personální oddělení, Mírové náměstí 19,
Jablonec nad Nisou. Na obálku se všemi poža-
dovanými dokumenty k výběrovému řízení
uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: informace k pracovní
náplni poskytne vedoucí oddělení dotací, mail:
habadova@mestojablonec.cz.

Na magistrátu bylo přestěhováno 
celkem 103 pracovišť

V době letních prázdnin se dokončilo stěho-
vání Magistrátu města Jablonec. Cílem bylo
zredukovat počet úředních budov o jednu
(objekt v Anenské ulici), a tím ušetřit provoz-
ní náklady cca 1–1,5 milionu korun ročně. 

Celá akce příznačně mezi úřednictvem na-
zvaná „kulový blesk“ byla podstatně složitější.
Nejednalo se pouze o samotné přestěhování
pracovišť, ale i o úpravy kanceláří a částečnou
obměnu nábytku a podlahových krytin. Stě-
hování včetně přípravy a úprav se konalo od
měsíce dubna do začátku července 2012 a šlo
patrně o největší akci tohoto typu za posledních
10 let, tedy od sloučení s bývalým Okresním
úřadem v Jablonci. 

Přestěhováno bylo celkem 103 pracovišť, no-
vě vytvořeno 6 nových kanceláří, vymalováno
celkem 6 000 čtverečních metrů prostor a celá
chodba ve 4. nadzemním podlaží. Položeno by-
lo cca 900 čtverečních metrů koberců a cca 150
čtverečních metrů linoleí – mnohdy se nahazo-
valy podlahové krytiny staré i 15 let. Ve 12 kan-

celářích bylo měněno hygienicky nevyhovující
osvětlení a upravována elektroinstalace dle
současných parametrů. Vybudována byla nová
pokladna, archivy. Zbořeny a znovu postaveny
musely být některé nestabilní konstrukce příček
v kancelářích vybudovaných v 70. letech.

Celkové náklady na akci činily 1,5 milionu ko-
run, z toho však pouze polovina byla hrazena

přímo z rozpočtu města, zbytek byly prostředky
dotační. Podlahové krytiny přišly cca na 300 tisíc
korun, zhruba 700 tisíc korun bylo vynaloženo
na náhradu nevyhovujícího či dosloužilého ná-
bytku. 

Drtivá většina prací byla prováděna svépo-
mocí – stavební úpravy, malování atd. zajišťovali
brigádníci (bývalí pracovníci veřejně prospěš-
ných prací), veškeré stěhování a úklid prostor
prováděly bezplatně osoby vykonávající veřej-
nou službu. 

Celkově vykonala veřejná služba při této akci
práce v objemu 1704 hodin. 

Klientům i úředníkům se podstatně vylepšilo
pracovní prostředí, odbory byly sestěhovány
tak, aby se všechna pracoviště nacházela vedle
sebe dle návazností v jednotlivých útvarech
(v minulosti byla pracoviště na různých mís-
tech objektu). Budova v Anenské se vyklidila,
zabezpečila a do konce roku 2012 bude vráce-
na zpět státu.

Marek Řeháček,
tajemník

Foto Petr Vitvar
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■ Stalo se...
Patnáct minut
resuscitovalo 59 dvojic, tedy celkem
118 lidí, na parkovišti u jablone-
cké nemocnice, když se 13. září
pokusili o vytvoření českého re-
kordu v této činnosti. Dvojice byly
složené ze zástupců Integrova-
ného záchranného systému, ale
i například tisku. Svou figurínu
„zachraňoval“ také tým ve složení
primátor města Petr Beitl a ředitel
nemocnice Petr Němeček. Komisař
Agentury Dobrý den Tomáš Hrábek
potvrdil regulérnost počinu a zápis
do České knihy rekordů. (jn) 

Národního numismatické
centrum 
otevřela 4. září na pražských Pří-
kopech Česká mincovna. V jeho
přízemí je jedna z největších pro-
dejen mincí a medailí v republice,
v patře je expozice historických
mincí a unikáty z archivů České
mincovny. Soubor mapuje více
jak tisíciletou historii českého
mincovnictví. Jde o přehled ražeb
od 10. století do vzniku České re-
publiky. Nejvzácnější mince jsou
ve vitrínách se zvětšovacími, tzv.
fresnelovými čočkami. Otevřeno
je ve všední dny od 9 do 18 hodin,
v sobotu od 10 do 14 hodin, pade-
sátikorunové vstupné dostane ná-
vštěvník při nákupu nad 500 Kč
zpět. Více informací naleznete na
www.ceskamincovna.cz. (jn)

Tradiční Dýňobraní 
zorganizoval Dům vína v závěru
září. Výtěžek z něj věnoval také již
tradičně dětskému oddělení jab-
lonecké nemocnice. „Peníze pou-
žijeme na zakoupení pulsního
oxymetru, jehož celková cena je
67 000 Kč,“ říká Petra Hybnerová.
Přístroj sleduje puls, dech a okys-
ličení organismu a dá se použít
pro kojence i starší děti. Vybraný
typ oxymetru je přenosný, lze ho
tedy použít i při převozu pacienta
z operačního sálu. (jn)

Primátor ocenil dárce
Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezplat-
ných odběrů krve a zlatou medai-
li doktora Janského za 40 bezplat-
ných odběrů krve obdrželi od Čes-
kého červeného kříže ve středu
26. září v obřadní síni jablonecké
radnice dobrovolní dárci krve
z Jablonecka. 
Oceněným dárcům přišel pogra-
tulovat a za jejich záslužnou čin-
nost poděkovat i primátor města
Petr Beitl.
Zlaté medaile převzali: Luboš
Sádovský, Jaroslava Kmeťová, Jan
Lochman, Elfrída Matějková,
Pavel Weinert, Martin Škarvan,
Jaroslav Skal, Jan Tomíček, Jiří
Pištora, Jaroslav Kadlec, Karel
Kopecký. 
Zlaté kříže 3. třídy obdrželi: Zde-
něk Kloutvor, Jaromír Nosek,
Marek Šetina, Rudolf  Masný,
Josef Plavec, Vladimír Pobjecký
a Jiří Endler. (end)

Zajímavosti ze zastupitelstva
Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření, která zastupitelé přijali, se

týkala přesunu finančních prostředků mezi odbo-
ry magistrátu, zaúčtování přijatých dotací a poní-
žení rezervy města.

V rozpočtových opatřeních se promítlo rozpuštění
rezervy ve výši 5,3 milionu korun na příspěvky komisí
a sportovních klubů. Rozdělení této částky odsouhla-
sili vzhledem k pozitivnímu vývoji městského hospo-
daření v 1. pololetí letošního roku zastupitelé v čer-
vnu. Z rezervy se také čerpá investiční dotace ve výši
3,4 milionu korun pro jabloneckou nemocnici na vý-
stavbu onkologie a prostředky na odměnu pro Báru
Špotákovou. Ta dostane dar ve stotisícové hodnotě,
město pak uspořádá v listopadu pro Jablonečany hap-
pening s ní a její oblíbenou kapelou Tři sestry.

Padesátimilionovou rezervu tvořily čtyři kategorie –
rezerva na opravy byla původně 35 milionů, dnes v ní
zbývá 12,2 milionu. Rezerva na spolufinancování vy-
užívaná na dotační projekty činila 10 milionů, nyní se
rovná 1,3 milionu. V samotné desetimilionové rezervě
města jsou nyní k dispozici necelé miliony dva. Re-
zerva na příspěvky komisí a sportovních klubů byla
rozpuštěna úplně.

Celkové zdroje rozpočtu: 914 799 tisíc korun
Financování: 126 102 tisíc korun
Celkové příjmy rozpočtu: 788 697 tisíc korun

Celkové výdaje rozpočtu: 914 799 tisíc korun
Běžné výdaje: 705 206 tisíc korun 
Kapitálové výdaje: 145 642 tisíc korun
Splátky úvěru: 63 950 tisíc korun

Průběžné hodnocení prvního pololetí
Za první pololetí roku 2012 jsou celkové příjmy ve

výši 372,2 milionu a celkové výdaje 299,8 milionu
korun. Příjmy převyšují výdaje o 72,35 milionů korun.

Podle náměstka primátora Miloše Veleho se příjmy
daří naplňovat rovnoměrně: „Příznivý vývoj jsme za-
znamenali zejména u daňových příjmů, které tvoří
57% příjmů do městské pokladny.“

Výdaje města odpovídají předem schválenému plá-
nu. Běžné jsou čerpány ze 40%, zahrnují prostředky
na činnost magistrátu a městské policie, příspěvky na
provoz městských organizací, dopravní obslužnost,
svoz a likvidaci odpadů atd. Úvěry se splácejí dle
splátkových kalendářů. Kapitálové výdaje jsou plněny
z 15%, jedná se např. o využití finančních prostředků
na infrastrukturu v ulici Široká (1,2 milionu), IPRM
Žižkův Vrch (756 tisíc Kč) nebo investiční dotace JKIC
na rekonstrukci fary (4,5 mil. korun). 

Kapitálové příjmy, které tvoří příjmy z pronájmu
pozemků a příjmy z úroků, se naproti tomu daří plnit
na 60 %. 

„Nastavení úsporného režimu se městu vyplácí. Za
poslední dva roky se podařilo snížit zadlužení města
o 100 milionů korun,“ hodnotí hospodaření primátor
Petr Beitl.

Zastupitelé schválili novou bytovou koncepci
Jablonec vlastní a spravuje 104 objekty, v nichž

je 1221 bytů. Úsporná opatření a optimalizace by-
tových potřeb občanů vedla k vypracování nové
bytové koncepce. Její podobou se podrobně zabý-
valy Komise humanitní péče a Výbor pro hospoda-
ření s majetkem města.

Finance z prodeje město použije na opravy ostatní-
ho městského majetku. Ve svém majetku si Jablonec
ponechá 769 bytových jednotek včetně 181 bytů pro
seniory v Domech zvláštního určení a 45 bytů urče-
ných pro sociální bydlení. Při sestavování bytové kon-
cepce se přihlíželo k potřebám sociálně slabších
Jablonečanů, přednostně je vyčleněná jedna ubytov-
na pro osamělé rodiče s dětmi, počítá se s bezbariéro-
vými byty pro osoby se zdravotním postižením i s tzv.
tréninkovými byty pro lidi, kteří prošli například azy-
lovým domem. V majetku města rovněž zůstane azy-
lový dům v Podhorské ulici 57, ubytovny v ulici Za
Plynárnou, v Březové ulici a Liberecké 154 a 156.

„Od září jsme také společně s občanským sdruže-
ním FOKUS spustili novou sociální službu, tzv. pod-
poru samostatného bydlení, určenou lidem s psychia-
trickým onemocněním, která se poskytuje právě
v jednom z městských bytů,“ doplňuje náměstek pri-
mátora pro sociální věci Petr Tulpa.

Rada potvrdila výstavbu kanalizace
Radní rozhodli na svém mimořádném jednání

v závěru září o výstavbě kanalizace v Krkonošské
ulici v Kokoníně. Ve výběrovém řízení zvítězila mezi
21 nabídkami společnost EVOSA, s r. o. z Frýdštejna.

Hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Nejniž-
ší nabídla právě Evosa, a to 12 272 000 Kč bez DPH,
nejvyšší nabídka přesáhla dvacet milionů. Stavbu bu-
de město financovat ze svého rozpočtu. „Současně
u Ministerstva zemědělství ČR se procesně vyřizuje
žádost města o poskytnutí dotace. O jejím přidělení
a výši bude ministerstvo rozhodovat na základě pode-
psané smlouvy s vítězným uchazečem v listopadu až
prosinci,“ vysvětluje náměstek Petr Vobořil. 

Zastupitelé se zabývali protipovodňovou štolou
I přesto, že statutární město Jablonec nad Nisou

není investorem ani orgánem, který by stavbu pro-
tipovodňové štoly povolil či dál dozoroval, zabýva-
li se zastupitelé podněty a stížnostmi občanů na
průběh stavby protipovodňové štoly. 

Uložili pak primátorovi města, aby požádal příslušné
orgány státní správy o informaci, zda je postup prací
na protipovodňové štole v souladu s vydanými povo-
leními a platnou legislativou. Dále má zajistit nezá-
vislé posouzení vlivu stavby na zástavbu ve městě,
projednat možnost změny technologických postupů
při ražbě a zajistit právní poradenství pro občany dotče-
né stavebními pracemi. Primátor svolal již na pondělí
1. října koordinační skupinu složenou z odpovědných
pracovníků magistrátu, která bude vzniklou situaci řešit
a postupovat v souladu se zadanými úkoly. (jn, mh)

Foto Radka Baloghová



(9)

jablonecký měsíčník / říjen 2012 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice
a kino Junior 
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 10. /pondělí/
18.00! /R/ SVATÁ ČTVEŘICE
20.00 /R/ EXPENDABLES:

POSTRADATELNÍ 2

2. 10. /úterý/
18.00! /R/ VÁŇA
20.00 /R/ MÉĎA

3. 10. /středa/
17.30 /R/ DRUHÁ ŠANCE
19.00 /J/ TICHÉ HLASY
20.00 /R/ DIVOŠI

4. 10. /čtvrtek/
18.00 /J/ PĚT KLOBOUKŮ JANA

PŘEUČILA
19.00! /R/ ŽIŽKOVSKÉ DIVADLO

JÁRY CIMRMANA:
ČESKÉ NEBE
Přímý přenos z divadla

5. 10. /pátek/
17.30 /R/ 96 HODIN: ODPLATA
18.00 /J/ NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
20.00 /R/ VE STÍNU
20.00 /J/ JE TO JEN VÍTR
22.15 /R/ KLETBA Z TEMNOT

6. 10. /sobota/
15.00 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
17.30 /R/ 96 HODIN: ODPLATA
18.00 /J/ NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
20.00 /R/ VE STÍNU
20.00 /J/ JE TO JEN VÍTR
22.15 /R/ KLETBA Z TEMNOT

7. 10. /neděle/
15.00 /R/ REBELKA (3D)
16.30 /J/ S KRTKEM DO POHÁDKY 2
17.30 /R/ CESTA DO LESA

+ delegace herců
18.00 /J/ JE TO JEN VÍTR
20.00 /R/ ZEMĚ BEZ ZÁKONA

8. 10. /pondělí/
17.30 /R/ VE STÍNU
20.00 /R/ 96 HODIN: ODPLATA

9. 10. /úterý/
17.30 /R/ HASTA LA VISTA!
20.00 /R/ 96 HODIN: ODPLATA

10. 10. /středa/
17.30 /R/ KLETBA Z TEMNOT
19.00 /J/ ASIJSKÉ KRÁTKÉ FILMY
20.00 /R/ CESTA DO LESA

11. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ CESTA DO LESA
19.00 /J/ CAESAR MUSÍ ZEMŘÍT
20.00 /R/ LOOPER

12. 10. /pátek/
17.30 /R/ CESTA DO LESA
18.00 /J/ PINA
20.00 /R/ VE STÍNU
20.00 /J/ POLSKI FILM
22.15 /R/ RESIDENT EVIL: 

ODVETA (3D)

13. 10. /sobota/
16.00! /R/ NORMAN A DUCHOVÉ (3D)
18.00 /J/ PINA
18.45!/R/ NÁPOJ LÁSKY

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ POLSKI FILM

14. 10. /neděle/
15.00 /R/ REBELKA (3D)
16.30 /J/ KYTICE POHÁDEK 1
17.30 /R/ VE STÍNU
18.00 /J/ POLSKI FILM
20.00 /R/ RESIDENT EVIL: 

ODVETA (3D)

15. 10. /pondělí/
17.30 /R/ THE WORDS
20.00 /R/ HASTA LA VISTA!

16. 10. /úterý/
17.30 /R/ DRUHÁ ŠANCE
20.00 /R/ LOOPER

17. 10. /středa/
15.00 /R/ LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ LOOPER
20.00 /R/ VE STÍNU

18. 10. /čtvrtek/
17.30 /R/ ASTERIX A OBELIX

VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA (2D)

19.00 /J/ FAUST
20.00 /R/ PARANORMAL ACTIVITY 4

19. 10. /pátek/
17.30 /R/ ASTERIX A OBELIX

VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA (3D)

18.00 /J/ 4. REVOLUCE
20.00 /R/ PARANORMAL ACTIVITY 4
20.00 /J/ MÁME PAPEŽE!
22.00 /R/ LOOPER

20. 10. /sobota/
15.00 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE (2D)
17.30 /R/ ASTERIX A OBELIX

VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA (3D)

18.00 /J/ 4. REVOLUCE
20.00 /R/ LOOPER
20.00 /J/ MÁME PAPEŽE!
22.30 /R/ PARANORMAL ACTIVITY 4

21. 10. /neděle/
14.00! /R/ ASTERIX A OBELIX

VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA (2D)

16.30 /J/ KRÁL A SKŘÍTEK
17.00! /R/ LABUTÍ JEZERO

Záznam přenosu Bolšoj
baletu Moskva

18.00 /J/ MÁME PAPEŽE!
20.00 /R/ CESTA DO LESA

22. 10. /pondělí/
17.30 /R/ LOOPER
20.00 /R/ VE STÍNU

23. 10. /úterý/
17.30 /R/ HASTA LA VISTA!
20.00 /R/ LOOPER

24. 10. /středa/
17.30 /R/ ASTERIX A OBELIX

VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA (3D)

20.00 /R/ PARANORMAL ACTIVITY 4

25. 10. /čtvrtek/
15.00 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (2D)
17.30 /R/ ASTERIX A OBELIX

VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA (3D)

19.00 /J/ CESTA NA MĚSÍC +
PODIVUHODNÁ CESTA

20.00 /R/ VE STÍNU

26. 10. /pátek/
15.00 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D)
17.30 /R/ ASTERIX A OBELIX

VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA (2D)

18.00 /J/ IRON SKY
20.00 /R/ SKYFALL
20.00 /J/ NEDOTKNUTELNÍ

27. 10./sobota/
16.00! /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE (3D)
18.00 /J/ IRON SKY
18.45!/R/ OTELLO

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ NEDOTKNUTELNÍ

28. 10. /neděle/
15.00 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D)
16.30 /J/ PŘÍBĚHY ZVÍŘÁTEK
17.30 /R/ ASTERIX A OBELIX

VE SLUŽBÁCH JEJÍHO
VELIČENSTVA (2D)

18.00 /J/ NEDOTKNUTELNÍ
20.00 /R/ SKYFALL

29. 10. /pondělí/
VÝROČÍ 80 LET PROMÍTÁNÍ
V KINĚ RADNICE
– program bude upřesněn

30. 10. /úterý/
17.30 /R/ HASTA LA VISTA!
20.00 /R/ SKYFALL

31. 10. /středa/
17.00! /R/ SAMSARA
20.00 /R/ SKYFALL

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

3. 10. /středa/ 19.00 hodin
DIOKLECIÁN – SLAVNOST LÁSKY
Hudba: Henry Purcell (1659–1695),
Libreto: Thomas Betterton (1690),
režie a choreografie: Helena Kazárová.
Projekt za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR. Barokní
opera, skupina H.

5. 10. /pátek/ 19.00 hodin
DPS VRABČÁCI – 20 LET
Výroční koncert. Hosté: Daniela
Šinkorová. Uvádí: Jan Musil. Hudba.

9. 10. /úterý/ 19.00 hodin
POHLEĎ A BUDEŠ UDIVEN
Divadlo Palace Praha
Činohra, skupina DA.

10. 10. /středa/ 17.00 hodin
AUKCE OBRAZŮ
autorizovaného architekta Zdeňka
Daniela

14. 10. /neděle/ 15.00 hodin
DIVADLO MALÉ HRY BRNO
Pohádka, skupina RD.

15. 10. /pondělí/ 18.00 hodin
DÁREK SENIORŮM 
– „ZA TICHÝCH NOCÍ“
Setkání s melodiemi Rudolfa Frimla
a jeho přátel. Hudba.

16. 10. /úterý/ 19.00 hodin
DŮKAZ
Divadlo Rokoko Praha. AHA. 
Hrají: Veronika Kubařová, Oldřich
Vízner, Martin Písařík, Stanislava
Jachnická. Činohra, skupina DS.

17. 10. /středa/ 19.00 hodin
NA MĚLČINĚ
Divadlo Kalich Praha. Originální
komedie o odvěkém principu střídání
generací. Činohra, skupina ND.

18. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
JAN BUDAŘ & ELIŠČIN BAND
Koncertní turné k novému CD „Lehce
probuzený“. Hudba.

19. 10. /pátek/ 19.00 hodin
MARIMBA LIVE DRUMS
Originální bubenická show, hudba.

23.–24. 10.
PODZIMNÍ FANTAZIE 2012
Festival scénického tance
a pohybového divadla XI. ročník 
Inspirativní představení. Pořádá
Městské divadlo, Taneční studio
Magdaléna Rychnov u Jablonce n. N.
a Nipos Artama Praha v rámci
Projektu Jablonec n. N. 2012 za
finanční podpory statutárního města
Jablonec n. N., Libereckého kraje
a Ministerstva kultury ČR. 

23. 10. /úterý/ 19.00 hodin
INSPIRATNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Me-Sa / Martina Hajdula Lacová: SoloS
(part III). Představení. Tanec, prémie ND.

26.–28. 10.
TANEC, TANEC… 2012
26. celostátní přehlídka scénického
tance mládeže a dospělých. Pořádá
NIPOS Artama Praha, Taneční
a pohybové studio Magdaléna Rychnov
u Jablonce n. N., Městské divadlo
v Jablonci n. N. a Eurocentrum
Jablonec n. N. za finančního přispění
MK ČR, Libereckého kraje, pod záštitou
statutárního města Jablonce n. N. 

26. 10. /pátek/ 19.00 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
27. 10. /sobota/ 19.00 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Nejlepší choreografie amatérských
tanečních souborů v sezoně 2011/2012.
Tanec. 

30. 10. /úterý/ 19.00 hodin
ŘEMESLNÍCI
Švandovo divadlo Praha.
Černá komedie. Činohra, skupina DB.

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

24. 9.–14. 10.
VRABČÁCI SLAVÍ 20 LET
Fotografický průřez mapující 20 let
pěveckého sboru.

15.–28. 10.
VĚRA KLUCKÁ – JEMNOST
ŽENSKOSTI 
Energetické obrazy

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz
Otevřeno každé úterý a sobotu 
vždy od 10.00 do 16.00 hodin.

28. 10. /neděle/ 13.00 hodin
TANEC, TANEC 2012 
Marta Moor a co. Projekt přední
americké představitelky postmoderní
taneční tvorby. Závěrečné představení
přehlídky Tanec, tanec 2012
nastudované speciálně pro tento
festival. Tanec. Vstup zdarma.

VÝSTAVA
4. 10.–13. 11.
JIŘÍ BÍM – BARVA DŘEVO KÁMEN
Průřez tvorbou jabloneckého malíře
a sochaře. Vernisáž 4. 10. od 17.00 hodin

Podzimní fantazie a Tanec, tanec...

23.–28. 10. – Městské divadlo Jablonec
V Jablonci se po roce uskuteční XI. ročník tradičního podzimního fes-
tivalu scénického tance a pohybového divadla a 26. ročník celostátní
přehlídky scénického tance mládeže a dospělých. V rámci přehlídky
budou kromě soutěžních souborů k vidění i doprovodné taneční pro-
gramy v podání špičkových domácích i zahraničních tanečníků.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

2.–7. 10. /úterý–neděle/
TÝDEN SENIORŮ
12. ročník akce u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů, pořádá
statutární město Jablonec nad Nisou.

5. 10. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
AMOS 
Areál Eurocentra. Burza škol,
vzdělávání, pracovních příležitostí
a volnočasových aktivit. Módní
přehlídky, taneční vystoupení, Český
červený kříž, ekologický program.

8. 10. /pondělí/ 15.30 a 19.30 hodin 
LEOŠ ŠIMÁNEK: NOVÝ ZÉLAND
Zimní putování po ostrovech přírod-
ních superlativů, velkoplošná panora-
matická live-diashow.

12. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
BUTY
Koncert k novému albu skupiny

13. 10. /sobota/ 20.00 hodin 
ROOT
Koncert k aktuálnímu albu skupiny.
Support: Pikodeath (CZ/D),
Profanation (D).

21. 11. /neděle/ 14.00 hodin 
BOHEMIA UNIVERSAL BAND
Taneční odpoledne pro seniory

3. 11. /sobota/ 19.00 hodin
ZAHRADA
Celovečerní představení inspirované
obrazem H. Bosche. Pořádá taneční
škola DaM Jablonec n. N. 

VÝSTAVA:
3. 10.–2. 11. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
JAK ŽIJEME
Vernisáž: středa 3. 10. od 18.00 hodin.
Fotovýstava účastníků česko-polské
soutěže. Výstava je součástí projektu
„Setkávání – tradice, kultura a život
v česko-polském pohraničí“.

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

TÝDEN KNIHOVEN
V prvním říjnovém týdnu se koná
16. ročník Týdne knihoven s mottem 
ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!

3. 10. /středa/ 
JEŠTĚ NEJSI NAŠÍM ČTENÁŘEM?!
Půlroční registrace bez poplatků
pro nové čtenáře v hlavní budově,
na pobočkách v daný výpůjční den.

3. 10. /středa/ 17.00 hodin
JANOVICE NIKDY VÍCE, LEPŠÍ
KOULI DO PALICE 
aneb Taková byla vojna za Husáka
Beseda s autorem knížky Miloslavem
Lubasem

4. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
SETKÁNÍ S MICHALEM 
VIEWEGHEM
V pořadí již druhá autorská beseda
s jedním z našich nejznámějších
českých spisovatelů tentokráte
nad knížkou Mráz přichází z Hradu

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
4. 10. /čtvrtek/ od 9.00 hodin
TÝDEN KNIHOVEN

Soutěže po celý týden:

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 
– kvíz pro děti 11 až 15 let

MALOVÁNÍ PRO ZDRAVÍ 
– výtvarničení pro děti od 3 do 10 let

TÉMATICKÉ KUFŘÍKY 
– novinka pro děti a jejich rodiče
Kufříky s tématikou: 
Předškolák – logopedie. Doprava.
Lidské tělo – první pomoc. 

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 
ČTENÍ NA DLOUHÉ VEČERY 
Novinka pro dospělé čtenáře aneb
balíčky k vypůjčení na následující
témata: Noci s hororem, Severské
detektivky pro každého, Bojujeme
proti depresi, Příběhy ze života, Česká
historie v příbězích, Povídky
současných českých autorů,
S romantikou za každého počasí.

ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ!
Výstavka knih na téma zdraví a zdravý
životní styl
LÉKAŘSKÉ ROMÁNY POD LUPOU
Zábavný on-line kvíz

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
I MALÝMI VĚCMI SE NAPOMÁHÁ
VELKÝM /motto: HORATIUS/
Soutěž je vyhlášena k Týdnu knihoven,
letos 12. ročník. Pro žáky I. a II. stupně
ZŠ, studenty SŠ a odborných učilišť.
Pohádky, básničky, úvahy, povídky atd.
Uzávěrka v pátek 16. listopadu 2012.
Informace D. Foltýnová, tel: 603 991 505,
484 846 353. 
Více na www.knihovna.mestojablonec.cz
v sekci Soutěžte s námi. 
Akce Projektu Jablonec n.N. 2012

DALŠÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY
9. 10. /úterý/ 14.00 hodin
DUBAJ
Pravidelné promítání

9. 10. /úterý/ 17.00 hodin
NOVINKY Z MARSU
Astronomické okénko Martina Gembece

16. 10. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONECKÉ „HLEDÁNÍ
ZTRACENÉHO ČASU“ ANEB VZNIK
A VÝVOJ MÍSTNÍ KINEMATOGRA-
FIE Z POHLEDU ARCHIVÁŘE
Beseda spojená s promítáním filmů
s Janem Kašparem, ředitelem Státního
okresního archivu Jablonec n. N. 

18. 10. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ
Z ROKU 1937–38 A JIZERSKÉ HORY
Vyprávění Jiřího Duška, člena Klubu
vojenské historie Praha.

23. 10. /úterý/ 14.00 hodin
DOBRODRUŽNÁ PÁTRÁNÍ 
V MINULOSTI – EVROPA
A STŘEDOMOŘÍ
Pravidelné promítání

23. 10. /úterý/ 17.00 hodin
ŠVÝCARSKO
Beseda spojená s projekcí fotografií 
cestovatele ONDŘEJE KAFKY.

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

STOPY VE TMĚ
Výstava v prostoru schodiště. Představí
se fotoklub Balvan se svými
fotografiemi „pro náročného diváka“. 

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

4. 10. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZVÍŘAT VE VIKÝŘI
Oslava Světového dne zvířat v areálu
DDM, zvířátka z chovatelské
a herpetologické stanice, chovatelská
poradna, informace A. Francová.

4. 10. /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin
NEBOJTE SE GEOCACHINGU
Přijď si najít svoji kešku, 
informace M. Tauchmanová.

4. 10. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PEXESOVÁ PARTY
I u pexesa se dá dobře pobavit, určeno
pro malé i velké, soutěž o zajímavé
ceny, cena 10,– Kč/osoba, informace
A. Tauchmanová.

5. 10. /pátek/
EUROREGION AMOS
Prezentace, nabídka zájmového
vzdělávání v Eurocentru, výtvarná
dílnička na stánku Jablonecké rodiny.

5. 10. /pátek/ 14.00–17.00 hodin
KREATIVNÍ PÁTEK
Malování na hedvábí pro děti od 10 let,
lektorka B. Formanová, 
cena 100,– Kč/osoba. 

5. 10. /pátek/ 14.00 hodin
DRAČÍ DÍLNA
Stavba papírových draků a jednoduchých
házedel, cena 50,– Kč/osoba, přihlášky
do 3. 10., informace P. Dostál.

6. 10. /sobota/ 10.00–16.00 hodin
TIFFANY
Tradiční technika, práce se sklem pro
zájemce od 15 let, lektorka L. Bednárová,
cena 400,– Kč/osoba, přihlášky do 3. 10.,
informace S. Příhonská.

9. 10. /úterý/ 15.00–17.00 hodin
AFS
Získání informací o možnostech studia
či práce v zahraničí v oblasti dobrovol-
nictví, hostitelská činnost aj., informace
A. Tauchmanová.

11. 10. /čtvrtek/ 17.00–20.00 hodin
SATURDAY’S CLUB
Klub pro mladé lidi, kteří si sami určují
program (promítání filmů, pořádání
besed a dalších aktivit) – cena 30,– Kč/
osoba, informace A. Tauchmanová.

12. 10. /pátek/ 15.00–17.00 hodin
JAK SE CO DĚLÁ
Seznámení se zajímavými profesemi
prostřednictvím exkurzí, návštěva

kovovýroby. Cena 30,– Kč/osoba,
informace A. Tauchmanová

12.–14. 10. /pátek–neděle/
POBYT PRO RODINY S DĚTMI
Víkendový pobyt ve Smečne – dlabání
dýní, jízda na koních, stezka odvahy,
pouštění draků, návštěva vojenského
muzea a další aktivity, informace
M. Šípková.

12.–14. 10. /pátek–neděle/
VÍKEND SE ŠMOULÍKY
Víkendová akce pro děti od 4 do 7 let
v Janských Lázních, cena 1100,– Kč,
informace a přihlášky do 5. 10.,
S. Příhonská.

13. 10. /sobota/ 13.00–17.00 hodin
PODZIMNÍ RETRO PARTY U PRUTU
Drakiáda, kuličkiáda, pečení jablek,
brambor a další aktivity, informace
u zaměstnanců Vikýře.

16. 10. /úterý/ 14.00–17.00 hodin
KNIHAŘSKÁ DÍLNA
Vlastní tvoření a vázání knihy, druhy
vazeb, cena 40,– Kč/osoba, informace
A. Tauchmanová, přihlášky do 15. 10.

18. 10. /čtvrtek/ 17.00–20.00 hodin
SATURDAY’S CLUB
Klub pro mladé lidi, kteří si sami urču-
jí program (promítání filmů, pořádání
besed a dalších aktivit) cena 30,– Kč/
osoba, informace A. Tauchmanová.

19. 10. /pátek/ 13.00–14.30 hodin
SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU
Jablonecký parlament mladých
seznamuje veřejnost s plány, cíli
na nový školní rok, 
informace A. Tauchmanová.

19.–20. 10. /pátek–sobota/ 
16.00–9.00 hodin
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Večírek pro slečny, dámy (líčení,
česání, vaření aj.), cena 200,– Kč, 
inf. A. Tauchmanová, přihl. do 12. 10.

25. 10. /čtvrtek/ 16.00 - 19.00 hodin
ATELIÉR KOPRETINA
Ukázka z činnosti pro dospělé zájemce,
informace M. Tauchmanová, 
cena 50,– Kč, přihlášky do 18. 10.

27. 10. /sobota/ 9.00 - 13.00 hodin
FIMO – DROBNÝ DEKORAČNÍ
PŘEDMĚT
Setkání z výtvarného cyklu „Setkávání
a vzdělávání“, inf. M. Tauchmanová,
cena 150,– Kč, přihlášky do 18. 10.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
24.–28.10. /středa–neděle/
HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Prázdninové dovádění hudebních
kroužků v Bedřichově, inf. S. Příhonská,
cena 1 200,– Kč, přihl. do 19. 10.

25. 10. /čtvrtek/ 8.00–15.00 hodin
BAREVNÝ PRÁZDNINOVÝ DEN
Program pro děti a mládež se zdravot-
ním handicapem, cena 200,– Kč, 
informace I. Literová, přihl. do 19. 10.

25. 10. /čtvrtek/ 9.00–14.00 hodin
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
Výroba dekorativních předmětů, práce
se dřevem, cena 150,– Kč, inf. P. Dostál,
přihlášky do 22. 10.

25.–26. 10. /čtvrtek–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
PRÁZDNINOVÉ VÝTVARNIČENÍ
Pro děti od 7 let, cena 200,– Kč/den, inf.
M. Tauchmanová, přihlášky do 18. 10.

26. 10. /pátek/ 8.00–16.00 hodin
PODZIMNÍ PŘÍRODOVĚDNÝ DEN
Tvořivé a pohybové aktivity, zvířátka
z Vikýře, cena 200,– Kč, informace
A. Francová, přihl. do 19. 10.

26. 10. /pátek/ 8.00–14.00 hodin
SPOROTVNÍ HRY
Míčové aktivity, kolektivní sporty,
relaxace, zábava v Městské sportovní
hale, cena 350,– Kč, informace 
P. Dostál, přihlášky do 22. 10.

Leoš Šimánek: Nový Zéland

8. 10. /pondělí/ 15.30 a 19.30 hodin – Eurocentrum
Leoš s manželkou Lenkou, synem Jakubem a dcerou Veronikou vyra-
zili do země dlouhého bílého mraku, jak nazývají Maorové, původní
ostrovní obyvatelé Nového Zélandu, své ostrovy. Skoro tři měsíce důklad-
ně poznávali novozélandské souostroví nacházející se mezi rovníkem
a jižním pólem a nyní vám v jedinečné diashow představí své putování.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

15. 9.–26. 10.
ARCHITEKTURA
Architekti mladé generace z Jablonce
nad Nisou prezentují své projekty.
Výstava byla zahájena 15. 9. v rámci 
Dnů evropského dědictví (letošní
národní téma „Mladí památkám“). 
Zuzana Novosadová a Ondřej Novosad /
Ida Čapounová a Jakub Chuchlík /
Jan Kadlas a David Pavlišta /
Jana Menšíková / Jana Kučerová /
Eliška Šídová / Dita Procházková /
Matěj Jakoubek / Petr Klápště
a Eva Klápšťová / Tereza Dědková /
Monika Švorcová / Jana Pytlíková /
Tomáš Foltýn a Jan Nikendey.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

16. 10.–2. 11.
AUTORSKÁ VÝSTAVA POLSKÝCH
VÝTVARNÍKŮ
Prof. J. Szewczyk a A. Szewczyk.
Zahájení výstavy v úterý 16. 10. 
v 17.00 hodin

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

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

Výstava
do 28. 10. 2012
INGRID – VÍC NEŽ JEN ZNAČKA
Komerčně úspěšný český sklářský
design z období mezi světovými
válkami firem Heinrich Hoffmann –
Curt Schlevogt. Na jednom místě je
k vidění největší muzeální a soukromá
sbírka umělecké krystalerie, kterou
spravuje jablonecké muzeum.
Po celou dobu trvání výstavy probíhá
samoobslužná dílna ve spolupráci se
speciálními centry pro slabozraké,
která přibližuje svět očima lidí se
zrakovým postižením.

Muzejní program
13. 10. /sobota/ 10.00 hodin
ROSTLINY V MUZEU 
Sobotní říjnový ateliér, ve kterém se
budou návštěvníci při prohlídce
expozicemi zaměřovat na vnímání
květinových motivů. Tyto inspirace
pak využijí k vlastní výtvarné tvorbě.

GALERIE BELVEDER
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad Nisou,
tel.: 483 310 947

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
Historické šperky a doplňky ze sbírky
Waldes. 

Výstava
19. 10. 2012–4. 1. 2013
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE IX. –
VE ŠKOLE I PO ŠKOLE
Deváté pokračování regionálně-histo-
rického výstavního cyklu Otcové města
Jablonce věnované tématu školství.
Výstava ukáže, jak se proměnil život
učitelů, jejich práce, postavení ve spo-
lečnosti i zájmy od konce 18. do počátku
20. století. Zvláštní pozornost bude
věnována mimoškolním aktivitám
učitelů, kteří se nadšeně účastnili spol-

kového života a organizovali osvětové
akce. Někteří se věnovali literatuře
nebo badatelské činnosti v různých
vědních oborech. 
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 18. října
2012 v 17.00 hodin.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 10. /středa/ 19.30 hodin
RNDr. JOSEF YETTI HAUSMANN, Csc.
Setkání potenciálního senátora s poten-
ciálními voliči. S hudební podporou.

5. 10. /pátek/ 21.00 hodin
ELECTRO, DRUM’N’BASS 
A DUBSTEP 
DJs a novodobá elektronická muzika. 

6. 10. /sobota/ 20.00 hodin
N.O.C. ERIDU 
Alternativní rockový projekt Jana
Krajníka, koncert k vydání gramofonové
desky. Support: John Silver.

9. 10. /úterý/ 20.00 hodin
ROCKOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Renomovaný publicista vás opět provede
nejen hudebními novinkami.

10. 10. /středa/ 18.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Téma: Fotíme město. Pod vedením
Zbyňka Cincibuse. 

11. 10. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Ve hře Jáma a divadlo. Adolf Hitler,
T. G. Masaryk, Bouše, Brůžek a jiné
osobnosti 1. poloviny 20. století
v krátké a úderné mozaice se zpěvy,
tanci a střílením na začátku.

12. 10. /pátek/ 20.00 hodin
ELECTROSWING PARTY 
plná taneční hudby s kapelou Mydy
Rabycad. Stylový ohoz 40. let minulého
století se cení.

13. 10. /sobota/ 20.00 hodin 
VLTAVA
Koncert legendární, kultovní kapely,
jedné z nejoriginálnějších českých
skupin.

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

16. 10. /úterý/ 20.00 hodin
LAYLA ZOE (CAN) & BAND
Mladá, skvělá, razantní zpěvačka,
která mění tvář bluesové hudební scény.

18. 10. /čtvrtek/ 20.00 hodin
OZVĚNY FRESH FILM FESTU 2012
Svěží animované filmy z letošního
mezinárodního festivalu studentských
filmů a debutů.

19. 10. /pátek/ 20.00 hodin
KRAUSBERRY
Koncert blues-rockové legendy
z Hanspaulky.

20. 10. /sobota/ 20.00 hodin
UCEE & FLAVOUR BAND 
Talentovaný zpěvák s egyptsko-tunis-
kými kořeny na turné s novou deskou
a skvělými muzikanty z kapely United
Flavour. Reggae/Dancehall/Soul/Hip-hop.

21. 10. /neděle/ 11.00 hodin
BRÁNA A DĚTSKÁ PORTA 
Severočeská předkola hudebních
soutěží. Host: kapela Berušky.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

21. 10. /neděle/ 17.00 hodin
CIRKUS PLNÝ POHÁDEK
Půvabné loutko-plyšové pohádky pro
děti od 3 let hraje liberecké divadlo
KRTEK.

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

24. 10. /středa/ 19.30 hodin
SRDCE AFRIKY
Tomáš Kubeš o odvážné výpravě
do střední Afriky. Panenské pralesy,
divoká příroda, prvosjezd řeky Sanghy,
hledání posledních Pygmejů žijících
doposud tradičním způsobem života.

26. 10. /pátek/ 20.00 hodin
UDG
Oblíbená melodická pop rocková kape-
la na turné k novému albu. Hity i nové
písně doprovázené speciální scénou.
Hosté: Nebe a Enter

27. 10. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila

30. 10. /úterý/ 19.00 hodin
ÚVOD DO BUDDHISMU 
Přednáška pořádaná libereckým
centrem Buddhismu Diamantové cesty.

31. 10. /středa/ 19.30 hodin
VLADIMÍR KOMŇACKÝ
Hovory na Rampě s jabloneckým šper-
kařem, výtvarníkem, restaurátorem,
pedagogem o restaurování relikviáře
sv. Maura, jedinečné památky ze 13. stol.
Akce projektu Jablonec n. N. 2012

4. a 25. /čtvrtek/ 17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.

2. 11. /pátek/ 20.00 hodin
LABYRINT SVĚTA 
I ty nejdůležitější a nejtěžší věci
v životě je možné vnímat s humorem
a lehkostí. Slavné dílo J. A. K. v novém
představení známého jihočeského
divadelníka Víťi Marčíka.

3. 11. /sobota/ 20.00 hodin
OLI BROWN BAND (UK)
První a jediný koncert v ČR, lahůdka
pro každého bluesového fanouška. 

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

TÝDEN SENIORŮ 
4. 10. /čtvrtek/ 10.00 hodin
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Beseda.

4. 10. /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin
JABLONECKÉ POSVÍCENÍ
Soutěž v tradičních i netradičních
pochoutkách z jablek, více na webu.

5. 10. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
AMOS
Výtvarná dílnička v Eurocentru 
– prezentace škol.

8. 10. /pondělí/
SKLÁDÁNÍ KYTIČEK Z ČAJOVÝCH
SÁČKŮ
Ve spolupráci se svazem žen.

11. 10. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VÝROBA DRAKŮ
Vyrábíme draky, dílnička pro celou
rodinu.

13. 10. /neděle/ 10.00 hodin
DRAKIÁDA
Další ročník oblíbené zábavy tatínků.

13. 10. /neděle/ 9.00–12.00 hodin
SPOLEČENSKÉ HRY
Pojďte vyzkoušet nové stolní hry pro
celou rodinu i jednotlivce.

15. 10. /pondělí/ 9.00–12.00 hodin
SKLÁDÁNÍ KYTIČEK Z ČAJOVÝCH
SÁČKŮ
Ve spolupráci se svazem žen.

16. 10. /úterý/ 10.00–13.00 hodin
BAZÁREK
Nákup a prodej dětského
i dospěláckého oblečení.

18. 10. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
NEBOJÍME SE PODNIKAT
Chcete začít podnikat a nevíte jak na
to, kde vzít kapitál – přijďte.

22. 10. /pondělí/ 9.00–12.00 hodin
SKLÁDÁNÍ KYTIČEK Z ČAJOVÝCH
SÁČKŮ
Ve spolupráci se Ssvazem žen.

27. 10. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
SPOLEČENSKÉ HRY
Pojďte vyzkoušet nové stolní hry pro
celou rodinu i jednotlivce.

29. 10. /pondělí/ 9.00–12.00 hodin
SKLÁDÁNÍ KYTIČEK Z ČAJOVÝCH
SÁČKŮ
Ve spolupráci se svazem žen.

30. 10. /úterý/ 10.00–10.30 hodin
ČTENÍ POHÁDEK
Přijdou mezi nás babičky.

Na akce je lepší hlásit se nezávazně předem.

■ Kostel
Nejsvětějšího srdce
Ježíšova
Horní náměstí Jablonec nad Nisou

4. 10. /čtvrtek/ 18.00 hodin
ONDŘEJ RUML A KAPELY NAUTICA
Benefiční koncert, výtěžek bude věnován
občanskému sdružení Kultura pro všechny.

Na Rampě zazpívá Layla Zoe

16. 10. /úterý/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Hudební spojení Henrik & Layla budí pozdvižení na kanadské a ev-
ropské bluesové scéně a jejich nové album určitě osloví bluesové fa-
noušky všech věkových kategorií. Layla bývá nazývána „převtělená
Janis Joplin“. Layla Zoe je síla, se kterou se musí počítat, je to uměl-
kyně, která může změnit tvář současné bluesové scény.
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■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org
středa–sobota 14.00–17.00 hodin

20.– 21. 10. /sobota–neděle/
ŠPRECHTÍME NĚMECKY
Víkendový konverzační kurz.

KONVERZAČNÍ NĚMČINA
každý čtvrtek 17.15–18.45 
Informace na telefonu 603 555 502

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

5. 10. /pátek/ 20.00 hodin
DREAM BASS

12. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
REPRAKY HERE
Dj DaRoot and special guess, Freaky
Girls-girls dj crew, elektro, break beat.

19. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
FUNK IS BACK 
Dj Jooky (Plzeň)

20. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
RETROSTYLE 80. a 90. léta
VercaM celebration party, Dj Lathis /
DaRoot.

26. 10. /pátek/ 20.00 hodin
REGGAE STATION
Dub, reggae.

■ Chronos
Sokolovna Paseky
Rezervace tel.: 724 746 025

KAŽDÝ PÁTEK RETRO-KRČMA!
17.30 hodin Středověká krčma
21.00 hodin Retro old 70.–90. léta.
Místa pouze k sezení.
Rezervace 14.00–17.00 hodin

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

5. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
DNB SESSION 
Drum’n’bass party, djs: Pixie (T2B),
Drumshot, Gasmask, Soul Fragment.

12. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
CALICOBALL 
Urban disco párt, dj Sakul and quest 

13. 10. /sobota/ 20.00 hodin 
FLASHBACK 
Hip hop party, dj Zak a jeho hosté.

19. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
URBAN DISCO 
Woko djs

20. 10. /sobota/ 16.00 hodin
BIER FEST 
Pivní festival plný muziky a zlatavého
moku, pivnice OKO propojena
s klubem Woko. Více než 10 druhů
piva za skvělé ceny, kapely, rožněné
maso, soutěže.

26. 10. /pátek/ 20.00 hodin 
STREET BEAT
Woko djs

27. 10. /sobota/ 19.00 hodin 
MIG 21 
Koncert chlapecké taneční a pěvecké
skupiny z Prahy 5 Smíchova,
předprodej v klubu.

28. 10. /neděle/ 16.00 hodin 
VESELÉ LOUTKY 
Pohádka pro děti. 

■ Český červený 
kříž
Jablonec n. N., Florianova ulice

6. 10. /sobota/ 10.00–16.00 hodin
DEN S DĚTMI
Prezenční akce, kde je pro děti
připraveno maskování, ukázka
zdravotnického materiálu a jsou
připraveny různé soutěže
ve zdravotnických disciplínách. 
Sportovní areál v Čelakovského ulici.

18. 10. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
ŠKOLENÍ PRO AUTOŠKOLU
Pravidelný kurz první pomoci – 
4 hodiny pro život, učebna ČČK,
přihlášky na fiedlerova@cck-jablonec.cz.

23.–28.10. /úterý–neděle/
PĚTIDENNÍ POBYT PRO DĚTI
Akce pro děti z Jablonecka, které mají
zájem o první pomoc, anatomii a další.
Připraven program různých složek IZS
(policie, městská policie, hasiči).

12. 10. a 26. 10. /pátek/ 17.00 hodin 
DOBROVOLNICKÁ ODPOLEDNE
Schůzky dobrovolníků ČČK a lidí, kteří
mají zájem se zapojit do naší činnosti.
Probíhají semináře první pomoci,
humanitárního práva, praktických
koleček a besedy s odborníky (lékaři,
vojáci, hasiči…), přípravka pro zařazení
členů do humanitární jednotky ČČK
(jednotky pro případ katastrof);
informace o schůzkách dobrovolníků
naleznete na fcb- os cck jablonec

■ Studio FIT
nám. Dr. Farského 4, JBC
www.studiofit.cz

14. 10. /středa/ 
KURZ LÍČENÍ
Skupinový kurz pro ženy (4 lekce),
které se chtějí naučit samy sebe per-
fektně nalíčit na jakoukoliv příležitost

16. 10. /pátek/ 17.00 hodin
PŘEDNÁŠKA O AUTOPATII
Nová metoda pozitivního ovlivňování
organismu při léčbě chronických
potíží. Vhodná pro samoléčbu. 

21. 10. /neděle/ 17.00 hodin
SKUTEČNÉ PŘÍČINY SMRTI
aneb Normální je být zdravý.
Přednáška.

■ Oříšek 
– studio pro děti
www.studiorisek.cz, tel.: 604 945 507

11. 10. /čtvrtek/ 10.00 hodin
KURZ HRAVÉ JÓGY PRO DĚTI
Ukázková lekce ve čtvrtek pro děti 
od 2 (2,5) do 3,5 let a od 17.00 hodin
od (3) 3,5 do 5 (6) let.

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka

4. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
TEMATICKÝ VEČER S DEGUSTACÍ
„La Kavárna na vinobraní

v Beaujolais 2012“ – tým La Kavárny
se zúčastnil vinobraní ve Francii –
degustace sýrů a vín s promítáním.

11. 10. /čtvrtek/ 19.00 hodin
COOL NENÍ KŮL…
Přednáška Milana Brože

15.–20. 10.
COLOURS OF LA KAVÁRNA
Týden hudby z Colours v La Kavárně –
reprodukovaně zahrají: Zaz, Parov
Stelar aj.

22.–27. 10.
TÝDEN FRANCOUZSKÝCH
DEZERTŮ
Créme brullée, flan normand, quiche
etc…

■ Centrum 28. říjen 
www.brisnitancejablonec.cz
774 801 087, Petříková Iveta Naila,
ul. 28. října 23

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
hlídání dětí
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 18.30 hodin
Cvičení pro kojence (3–12 měsíců)
– středa 9.30 hodin
Cvičení pro děti (1–4 roky)
– středa 10.30 hodin
Tanec s miminky (miminka 0–9 měsíců)
– úterý 10.00 hodin
Jóga – středa 17.00 hodin

ORIENTÁLNÍ TANCE
(TRIBAL, PERSIE, GIPSY, ARABIC 
FLAMENCO, ORIENT POP...)
– pondělí 16.15, 17.20 a 18.25 hodin,
ženy dle pokročilosti
– čtvrtek 15.00 hodin dívky; 
16.00 a 17.00 hodin ženy dle pokročilosti

NOVÉ KURZY PRO ZAČÁTEČNICE
ženy i dívky již vypsány (info web)

■ Pionýrská 
skupina Tužíňáci 
5. 10. /pátek/ 19.00 hodin
DRÁKULŮV LES
Procházka lesem hraběte Drákuly.
Start 19.00 hodin děti do 10 let, 
20.00 hodin ostatní. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

■ Nabídka sportovních pořadů

Městská hala
AEROBIK
Každé úterý
JUNIOR AEROBIK
Začátečníci 16.00–17.00 hodin, 
pokročilí 17.00–18.00 hodin. 
Pořádá TJ Aerobik elán. 
Více info na tel. 724 512 393.

VOLEJBAL
6. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
JABLONEX – NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, na kurtu č. 3.

6. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – TURNOV
II. liga muži, kurt č. 4.

6. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE - ROKYTNICE
Juniorky, kurt č. 2.

14. 10. /neděle/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – LOKO PLZEŇ
Juniorky, kurt. č. 4.

20. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
JABLONEX – TANVALD
Krajský přebor žen, na kurtu č. 4.

20. 10. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, na kurtu č. 3.

21. 10. /neděle/ 11.00 hodin
BIŽUTERIE – ŽIŽKOV
Juniorky, kurt. č. 4.

HÁZENÁ
14. 10. /neděle/ 15.00 hodin
TJ ELP JABLONEC 
– MLADÁ BOLESLAV
II. liga mladšího dorostu, centrkurt

14. 10. /neděle/ 17.00 hodin
TJ ELP JABLONEC 
– MLADÁ BOLESLAV
II. liga mužů, centrkurt

28. 10. /neděle/ 15.00 hodin
TJ ELP JABLONEC – VRŠOVICE
II. liga mladšího dorostu, centrkurt

28. 10. /neděle/ 17.00 hodin
TJ ELP JABLONEC – BĚLÁ P. B.
II. liga mužů, centrkurt

FLORBAL
21. 10. /neděle/ 13.00 hodin
1. FBK JABLONEC 
– USK FBC ÚSTÍ N. L.
Hraje se na centrkurtu.

Sportovní areál Břízky
3. 10. /středa/ 9.00 hodin
MŠENSKÁ OLYMPIÁDA
SRPdŠ při ZŠ Mozartova pořádá v ly-
žařském areálu Břízky. Přespolní běh.
Akce projektu Jablonec n. N. 2012

6.10. /sobota/ 9.30 hodin
MŠENSKÝ PŘESPOLNÍ BĚH
SKI KLUB pořádá v lyžařském areálu

Břízky. Prezentace v den závodu
od 8.00 hodin. 
Akce projektu Jablonec n. N. 2012

13. 10 /sobota/ 10.15 hodin
JISKRA MŠENO – SVITAVY
Fotbalová divize skupina C, 7. kolo

15. 10 /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC U21 
– SK SLAVIA PRAHA
Juniorská liga, fotbal, 12. kolo

27. 10 /sobota/ 10.15 hodin
JISKRA MŠENO – DOBROVICE
Fotbalová divize skupina C, 9. kolo

29. 10 /pondělí/ 14.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC U21 
– FK DUKLA PRAHA
Juniorská liga, fotbal, 14. kolo
změna termínu možná

Městský zimní stadion
6. 10 /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – KOBRA PRAHA
II. liga ledního hokeje

20. 10 /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – ŘISUTY
II. liga ledního hokeje

27. 10 /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI – DĚČÍN
II. liga ledního hokeje

Chance aréna
7. 10. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– SK ČESKÉ BUDĚJOVICE
Fotbalová Gambrinus liga, 10. kolo

12. 10. /pátek/ 16.00 hodin
ČESKO U 21 – RUSKO
První utkání fotbalové baráže o postup
na ME 2013

28. 10. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– SK SLAVIA PRAHA
Fotbalová Gambrinus liga, 12. kolo,
změna termínu možná

Srnčí důl
6.–7. 10. /sobota–neděle/ 9.00 hodin
O JABLONECKÉHO KLOKÁNKA
Oddíl baseballu a softballu TJ LIAZ
pořádá v Srnčím dole XXV. ročník
slowpitchového turnaje i pro širokou
veřejnost. Materiál i výstroj bude
účastníkům propůjčena.

ZŠ Šumava
Čtvrtek 16.00–17.30 hod.
VESELÉ CVIČENÍ
TJ Aerobik Elán pořádá každý čtvrtek
cvičení pro děti od 6 do 9 let.
Více info na tel. 724 512 393
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Letos byli jmenováni tři ředitelé příspěv-
kových organizací v Jablonci, respektive dva
vedou základní školu, třetí Dům dětí a mlá-
deže Vikýř. Všem třem jsme položili tři stejné
otázky a postupně vám je v měsíčníku před-
stavíme. Začínáme podle abecedy jediným
mužem z trojice. Je jím Jiří Čeřovský, ředitel
ZŠ v Liberecké ulici.

S jakými vizemi usedáte do ředitelského
křesla?

K výběrovému řízení na místo ředitele jsem
šel s touto vizí: Základní škola v Liberecké uli-
ci je vyhledávanou, konkurenceschopnou a sta-
bilizovanou školou, nabízející kvalitní výchov-
ně vzdělávací program. Je otevřená veřejnosti
a je místem setkávání a vyměny zkušenosti ge-
nerací. 

Je pochopitelné, že moje představa o dalším
rozvoji musí být porovnána s reálnými mož-
nostmi školy, musí být konzultována s ostatní-
mi pracovníky tak, aby se s ní ztotožnili. Oni
budou také jejími nositeli a tvůrci. Rovněž bez
rodičovské veřejnosti a její podpory bude škola
svoje cíle obtížně naplňovat. Potěšitelné je zjiš-
tění, že děti mnohých rodičů, kteří do naší ško-
ly chodili, jsou také našimi žáky, že se k nám
vrací další generace. Ve fázi, kdy jsem 1. srpna
školu převzal, je zcela pochopitelné a správné,
abych navázal na předchozí kvalitní práci
a podporoval dobré jméno školy. Diskutoval

jsem s jednou kolegyní na téma, co by mohla
škola nabízet za různé aktivity, na co klást vět-
ší důraz, jak se profilovat apod., a ona se mě ze-
ptala: A to je málo poskytnout dobré a kvalitní
vzdělání všem žákům? Musel jsem přiznat, že
to ve skutečnosti málo není a hlavně to není
zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo něko-
mu na první pohled zdát. Po necelém měsíci od
zahájení nového školního roku zcela chápu,
proč mi tuto otázku položila. 

Co vás v novém zaměstnání nejvíce pře-
kvapilo?

Přesto, že jsem působil určitý čas mimo škol-
ství, tak jsem se školami byl pracovně v kon-
taktu. To znamená, že mě nic zásadního nepře-
kvapilo. Je ale pochopitelné, že dění ve škole
má svůj rytmus, způsob komunikace mezi pra-

covníky, způsob jejich řízení apod., který se za
určité období vytvoří. S mým příchodem jako
člověka „zvenčí“ se některé věci mohou od
předchozího stavu částečně lišit. Věřím však, že
případné změny budou ku prospěchu školy.
Pozitivním zjištěním bylo, že je tu pracovitý
tým, na který se mohu spolehnout. Z dosavadní
krátké zkušenosti vím, že je přístupný k otevře-
né diskuzi, ochotný problémy řešit a ne hledat
důvody, jak něco nejde. 

Jakou stopu chcete ve škole a v žácích nechat?
Za svůj profesní i sportovní život jsem si ově-

řil některé základní pravdy. V první řadě to je
zkušenost, že se musí člověk nejdříve spoleh-
nout sám na sebe. Nezpochybňuji tím pochopi-
telně pomoc školy, blízkých či jiných lidí v pří-
padech, kdy člověk na to sám nestačí, naopak.
Příčinou případného neúspěchu je vždy svým
dílem člověk sám. Představa, že budu úspěšný
v práci, v životě, obecně v jakýchkoliv aktivi-
tách bez tvrdé práce, je mylná a nesprávná.
Přes všechny mediální obrazy jsem přesvěd-
čen, že vzájemná slušnost mezi lidmi se dlou-
hodobě vyplácí. Chci se proto pokusit o to, aby
ve spolupráci s rodiči naši žáci pochopili, že to
nejsou pouhé teorie a nic neříkající fráze. Přál
bych si, aby se naši žáci vraceli do školy jako
rodiče svých dětí, aby s odstupem několika let
byly jejich vzpomínky na školu příjemné, aby
na svou školu nezapomněli. (jn)

Jiří Čeřovský: Člověk se musí v prvé řadě
spolehnout sám sebe

Fotopasti odhalily mnohé nešvary

Burza Amos v Eurocentru
Každoroční burza škol, vzdělávání, pra-

covních příležitostí a volnočasových aktivit
se uskuteční v pátek 5. října od 9.00 do 18.00
hodin v jabloneckém Eurocentru. 

V rámci akce je bohatý doprovodný program:
Pátek 5. 10. 2012
9.00 Slavnostní zahájení 

VELKÝ SÁL
9.00 Seriál o řemeslech – promítání
9.30 Módní přehlídka – SPŠ textilní Liberec

10.00 Módní přehlídka – SŠ uměleckořemeslná
a oděvní Liberec 

10.30 Rozdýchejte s námi Evičku – ČČK

11.00 Módní přehlídka – SOŠ gastronomie
a služeb Liberec

11.30 Taneční vystoupení – Image – taneční
studio

12.00 Prezentace projektu „Aktivně a zdravě“
– KiEZ Querxenland Seifhennersdorf

12.30 Módní přehlídka – SPŠ textilní Liberec
13.00 Módní přehlídka – SOŠ gastronomie

a služeb  Liberec 
13.30 Vystoupení hip hop – X Dance 
14.00 Barmanská show – OA a Hotelová ško-

la a SOŠ  Turnov
14.30 Rozdýchejte s námi Evičku - ČČK
15.00 Módní přehlídka – SŠ uměleckořemesl-

ná a oděvní Liberec

15.30 Taneční vystoupení – Xtream
16.00 Taneční vystoupení – Tasmina
17.00 Step – Irské sestry
17.30 Kareemah – břišní tance

KINO JUNIOR
Promítání filmu pro ZŠ – Modrý tygr 9.00 hodin
a 11.00 hodin (nutná rezervace míst předem).

NÁM. DR. FARSKÉHO
Velká ekologická show „Odpad z nebe nespad“
10.00–18.00 – besedy, soutěže, interaktivní hry,
divadelní vystoupení Upíra Krejčího,  vystoupe-
ní Iuventus Gaude a mnoho dalšího.
Změna programu vyhrazena

Už několik let se město Jablonec n. N. po-
týká s problémem odkládání odpadu mimo
nádoby k tomu určené, zpravidla se jedná
o velkoobjemový odpad a směsný komunál-
ní odpad odložený vedle kontejnerů umístě-
ných na sídlištích, resp. na stanovištích na
tříděný odpad. 

„Vzhledem k rozloze města, počtu stanovišť
na tříděný a směsný odpad není v lidských si-
lách tomuto nešvaru předejít, ačkoli se o to nej-
různějšími způsoby snažíme,“ vysvětluje
Nikola Štěpánová z oddělení správy veřejné ze-
leně.

I proto se vedení města rozhodlo instalovat
fotopasti. Po Jablonci jsou už nainstalovány čty-
ři. Zatím odhalily mnoho prohřešků proti na-
kládání s odpadem a na základě zjištěných sku-
tečností po vyhodnocení snímků z fotopastí by-
lo předáno 13 občanů přestupkové komisi. 

„V přestupkovém řízení hrozí fyzické osobě
sankce až 50 000 Kč, právnické osobě ve správ-
ním řízení hrozí sankce až 300 000 Kč,“ upo-
zorňuje Štěpánová. 

Podrobný přehled pokut:
FO dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb.,

§ 46 odst. 2 za porušení OZV (odkládání komu-
nál. odpadu mimo místa k tomu určená) poku-
ta až 30 tis. Kč, § 47 odst. 1 písm. d) - znečištění
veřejného prostranství nebo veřejně prospěš-
ného zařízení, pokuta až 20 tis. Kč, odst. 1 písm.
h) - neoprávněně založení skládky nebo odklá-
dání odpadu mimo vyhrazená místa, pokuta až
50 tis. Kč. 

FO dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., §
69 odst. 2 písm. b) za odložení elektrozařízení
mimo místa k tomu určená nebo mimo místa
zpětného odběru, pokuta do výše 20 tis. Kč,

PO dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 58
odst. 3 za znečistění veřejného prostranství, od-

ložení věci mimo vyhrazené místo, pokuta až
200 tis. Kč, zároveň obec může nařídit odstra-
nění závadného stavu,

PO dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., § 66
odst. 1 za zneužívání systému nakládání s komu-
nálním odpadem, pokuta až 300 tis. Kč. (end) 
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Jak jste se dostala k práci dobrovolnice?
Úplnou náhodou. Pracovala jsem jako vedoucí pro-

dejny barev a laků a postupem času jsem měla in-
tenzivní pocit, že se potřebuji víc angažovat v hu-
manitární organizaci. Pocit mě dovedl až ke dveřím
jabloneckého červeného kříže, kde jsem začala jako
dobrovolnice.

V čem spočívá tato činnost?
Dobrovolníci připravují a účastní se různých akcí

(den IZS, Den otců…), realizují různé přednášky
a kurzy z oblasti první pomoci. Hledají a motivují no-
vé dárce, připravují se jako humanitární jednotka na
mimořádné události. Krev daruji již více jak šest let,
ale chtěla jsem pomáhat více. ČČK Jablonec byl při
povodních v roce 2010 na můj vkus příliš pasivní,
proto jsem se snažila více proniknout do hloubky,
abych to mohla změnit. Věděla jsem, že jdu správným
směrem.

Stala jste se ředitelkou jablonecké pobočky, kdy
jste nastoupila?

Bylo to v roce 2011, kdy na postu ředitelky končila
Helena Ungermanová. Oslovila mě, zda bych tuto prá-
ci nechtěla dělat profesionálně a nastoupit místo ní.
Nabídku jsem přijala a nastoupila.

Co vám práce v této neziskové organizaci přináší?
Především pocit uspokojení a naplnění. Každý člo-

věk má své potřeby, mojí potřebou je být užitečná.
Prošla jsem si trpkými životními zkušenostmi a mám
potřebu neustále pomáhat. Práce u ČČK má pro mě
hlubší smysl života.

Humanitárních organizací je mnoho, proč jste si
vybrala právě ČČK?

Oslovila mě historie a možnosti, které zde jsou.
Dokážeme dát do kupy humanitární jednotku, jež vy-
jede tam, kde je třeba pomoci. Věnujeme se dětem,
mládeži i seniorům. Činnost ČČK je rozmanitá, nevě-
nuje se pouze úzkému profilu pomoci jako některé
humanitární organizace. Spektrum pomoci je u nás
široké, a to při mé volbě rozhodlo.

Kudy se ubíraly vaše první kroky poté, co jste
usedla do křesla ředitelky?

Začali jsme intenzivně spolupracovat se státní
a městskou policií, s hasiči a dalšími složkami inte-
grovaného záchranného systému. Naši dobrovolníci
se účastní stáží u záchranné služby a pomáhají na zá-
kladě dohody s jabloneckou nemocnicí.

Čeho všeho se práce dobrovolníků týká a čím
vším se ČČK zabývá?

Dobrovolníci navštěvují ty, kteří nemají rodinu. Tato
práce prověří jejich ochotu pomoci. V případě živel-
ných katastrof pomáháme v místech, kde naši pomoc
potřebují. Během roku jezdíme na různé soutěže, pra-
videlně se účastníme Rescue maratonu zdravotnic-
kých pětičlenných týmů. Máme výuku první pomoci
pro mateřské školy, organizujeme besedy pro seniory,
kurzy nejen první pomoci, ale i zdravého životního
stylu. 

Pořádáme besedy na různá témata. Máme pět míst-
ních skupin, které dělají zdravotnické dozory na
městských, sportovních nebo kulturních akcích.
Oceňujeme bezpříspěvkové dárce krve a snažíme se
lákat dárce nové. Současní dárci nám stárnou a mladí
nejsou až tak ochotní krev darovat. To se váže i k be-
sedám na středních školách. 

Z vaší iniciativy vznikl rekord v počtu resuscito-
vaných na jednom místě. Jak vás to napadlo? Máte
další podobné myšlenky?

Podobných nápadů mám mnoho, některé zapadají,
jiné bych ráda postupně realizovala. Na mysl mi přichá-
zí spontánně, a to je i případ rekordu. Myšlenka vznikla
při povídání s tiskovou mluvčí jablonecké nemocnice.
Poté jsme oslovili spřízněné složky a rekord byl na světě. 

Jaké máte nejbližší plány?
Chtěla bych absolvovat kurz mezinárodního huma-

nitárního práva, abych dokázala jako školitel dělat
mezi mladými osvětu týkající se lidských práv, váleč-
ných a náboženských konfliktů. Poukázat na to, že jen
vzdělaný člověk zamezí tomu, aby se tiše přihlíželo
boji státu proti státu a lidskému utrpení v dobách vá-
lečných konfliktů.

Zahraniční stáž vás neláká?
Ne. Jsem nacionalista a doma máme svých vlast-

ních problémů mnoho. 

Máte čas i na koníčky?
Udělám si ho. Ráda sbírám bylinky, chodím se psem

do přírody a ráda jezdím na koni. Také píšu knížky.

Promiňte, ale vybavila se mi babička kořenářka
z pohádky Sůl nad zlato, která sbírala bylinky za
svitu luny. Chodíte na bylinky i v noci?

Sběr bylinek je vázán na měsíční cykly a sbírají se
v různých denních dobách, někdy chodím i v noci.

Bylinky jsou vaší velkou vášní, dokonce o nich
i přednášíte, je to tak?

Ve spolupráci s knihovnou jsme připravili několik
besed na téma Bylinky kolem nás, kde kromě jiného
nabízíme i různé bylinkové preparáty. Nyní v rámci
Týdne seniorů jsme besedu přesunuli do Eurocentra. 

Máte svoji životní filozofii?
Když se ohlédnu, chtěla bych vidět práci, která přines-

la užitek a pomohla ostatním lidem. Tak budu vědět,
že jsem život prožila s naprostým naplněním. (end)

Kateřina Havlová 
■ Tvář měsíce října

Kateřina Havlová je ředitelkou Úřadu okresního spolku Českého červeného
kříže v Jablonci nad Nisou od roku 2011. Necelé dva roky pracovala v ČČK 
jako dobrovolník.

■ Krátké zprávy
O jedno dítě víc
v každé třídě může mít podle roz-
hodnutí rady města Mateřská ško-
la v ulici 28. října. O další výjimku
požádala i ředitelka MŠ v Tiché
ulici. Důvodem těchto navýšených
počtů dětí ve třídách byly prázdni-
nové žádosti rodičů o dodatečné
umístění potomků. (jn)

Bezplatné testy alkoholu
v Liberci
Technická univerzita v Liberci pro-
vádí pro soukromé osoby zdarma
testy lihovin na obsah metanolu.
Vzorky je nutno dopravit do labo-
ratoře, adresa Hálkova 6, Liberec,
přízemí. K rozboru je potřeba cca
10 ml vzorku, je vhodné donést
celou lahev a vzorek z ní bude
odebrán v laboratoři. Příjem vzor-
ků v pracovních dnech od 7.30 do
15.00 hodin. Výsledky budou zná-
mé do dvou dnů. (jn)

Nový nástěnný kalendář 
Jablonec nad Nisou 2013 
Po pěti letech vydává město Jablo-
nec nad Nisou svůj nástěnný ka-
lendář. Siegfried Weiss, uznávaný
jablonecký fotograf a autor sním-
ků, na svých fotografiích zachycu-
je město a jeho zákoutí v průběhu
všech čtyř ročních období. Kalen-
dář vydalo nakladatelství BUK Pří-
chovice ve spolupráci s Jablonec-
kým kulturním a informačním
centrem a je k zakoupení výhrad-
ně v turistickém informačním
centru v budově radnice v Jablon-
ci nad Nisou. Cena 180,– Kč. (end)

Vrabčáci slaví dvacetiny
Dvacet let své existence slaví
Dětský pěvecký sbor Vrabčáci. Vý-
roční koncert úspěšného sboru se
uskuteční 5. října v jabloneckém
divadle. Za dvě desetiletí proslu-
lost Vrabčáků  překročila hranice
republiky. Zakladatel a sbormistr
Pavel Žur přivedl své svěřence do
řady států Evropy. Několikrát re-
prezentovali českou kulturu i ve
Spojených státech mexických, ab-
solvovali úspěšné měsíční turné
po Spojených státech amerických.
Kromě koncertování v řadě měst
vítězili Vrabčáci v soutěžích pě-
veckých sborů na úrovni regionál-
ní i celostátní, první místo přivez-
li i z prestižního mezinárodního
festivalu. Za dobu existence DPS
prošlo souborem více jak 500 dětí,
z nichž se někteří stále věnují hudbě
i na profesionální úrovni. (end)
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Přijďte za aktivitami
do Spolkového 
domu 

Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, pohybové aktivity, celodenní
klub.

Máte čas a nevíte kam vyrazit,
hledáte společnost, chcete se zapo-
jit? Tak neseďte doma a vypravte
se do Centra sociálních služeb ve
Floriánově ulici. Zde je pro vás při-
pravena na měsíc říjen široká na-
bídka aktivit. 

První říjen je Svátkem seniorů –
přijďte si do Spolkového domu pro
dárek. V 10.00 hodin proběhne
v prostorách parkoviště slavnostní
odpal golfového míčku na nově in-
stalovaném herním prvku – golfo-

vém poli, který daruje vám senio-
rům CSS spolu se statutárním
městem. V rámci Týdne seniorů,
jenž potrvá od 1. do 7. října, je při-
praven zajímavý program. Na-
chystáno je například Jablonecké
jablečné posvícení, které se usku-
teční ve čtvrtek 4. října v prosto-
rách Spolkového domu, nebo
Posezení s cimbálovkou v neděli
odpoledne 7. října ve velkém sále
Eurocentra. Chybí vám pohyb?
Máme pro vás nabídku různých
pohybových aktivit, jako je pétan-
que, cvičení s Hankou, šipky, ku-
želky nebo výcvik severské chůze,
tzv. Nordic Walking. Pro ty, kteří
rádi tančí, nabízíme páteční hu-
dební odpoledne s Jizerským triem.
Mezi významné akce, jež pro
seniory připravilo CSS, patří kon-
cert v předvečer státního svátku,
a to v pátek 26. října a na následu-
jící den je naplánována exkurze do
Benešovy vily v Sezimově Ústí.

Informace získáte u Markéty
Jeníčkové, specialisty pro volnoča-
sové aktivity, tel.: 774 722 942 nebo
na webu www.centrumjablonec.cz
a www.jabloneckarodina.cz, na in-
formační tabuli ve Spolkovém do-
mě a v městské knihovně.

Co nabízí Centrum 
sociálních služeb 

Seniorům z klubu seniorů Ople-
talka předala v měsíci srpnu ředi-
telka CSS Naďa Jozífková nově
upravené prostory klubovny. Se-
nioři z domu zvláštního určení
B. Němcové se mohou těšit z nové
cvičebny, která původně sloužila
jako kancelář vedoucí střediska.
Cvičebna je vybavena kobercem
a ribstoly. Od měsíce října probí-
hají v jabloneckých domech
zvláštního určení a klubech senio-
rů relaxační a zdravotní cvičení
pod vedením zkušené cvičitelky –
seniorky a naplánovány jsou také
kurzy trénování a posilování pa-
měti.

■ Z bloku seniorů
Jak se pečou bramboráky
na čerstvém vzduchu

V rámci letního programu byl
na každý týden naplánovaný výlet
se zajímavým cílem. Kromě výletů
připravilo CSS na 17. srpna setkání
ve Spolkovém domě, jehož náplní
bylo venkovní pečení bramboráků,
na něž si každý přinesl potřebné
suroviny. Přišlo více jak 30 zájem-
ců, kteří se zapojili do loupání
a strouhání brambor. Každý podle
svého zvyku si těsto ochutil, a tak
vzniklo několik variant. Jako dopl-
něk jsme připravili i klasické bram-
borové placky z vařených bram-
bor. Mezi seniory přišel i náměstek
primátora Petr Tulpa, který se ujal
pečení bramboráků a strávil v na-
ší společnosti příjemné odpoledne,
jehož atmosféru doplnila pěkná mu-
zika i zpěv seniorů. Každý z účast-
níků si odpoledne pochvaloval
a kvitoval možnost strávit příjem-
ný čas v kolektivu místo o samotě
v bytě. Pro diabetika, a nejen pro
něj, je pohyb součástí prevence, kte-
rý všem pomáhá. Proto se moc tě-
šíme na další plánované akce. 

Hana Korcinová,
vedoucí Dia-club senior

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
2., 9., 16., 23., 30. 10. /úterý/ 
10.00 hodin
Cvičení s Hankou, velký sál Spol-
kového domu CSS
9. 10. /úterý/ 14.15 hodin
Výtvarný klub – Pletení z papíro-
vého pedigu, Spolkový dům CSS
24. 10. /středa/ 10.00 hodin
Exkurze do požární zbrojnice ve
Mšeně

Dia-club senior
každé úterý od 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu
12. 10. /pátek/ 8.00 hodin
Výlet na Kopicův statek, sraz na
autobusovém nádraží u linky č. 1
směr Rychnov u Jablonce n. N.
v 8.00 hodin 

Svaz důchodců ČR
3. 10. /středa/ 14.00 hodin
Měření krevního tlaku, Spolkový
dům CSS
10. 10. /středa/ 
Vycházka
17. 10. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy, Spolkový dům CSS
24. 10. /středa/ 14.00 hodin
Hudba s tancem na Petříně
31. 10. /středa/ 14.00 hodin
Beseda s p. Vostřákem

Ohlédnutí 
Vzdělávání k seniorům patří

Školní rok nezačal pouze pro
žáky základních a středních
škol, ale také pro seniory, kteří
dochází do Centra sociálních
služeb za svými aktivitami. 

V září byl zahájen již třetí semestr
vzdělávacího projektu Akademie
seniorů. Ten letošní se od těch před-
chozích liší tím, že je společný pro
absolventy 1. a 2. ročníku. Zúčast-
nit se ho mohou i noví zájemci, kte-
ří společně s ostatními chtějí získat
informace. Tentokrát je výuka za-
měřena na bezpečnost seniorů
a ochranu jejich majetku. Role or-
ganizátorů se ujali pracovníci Po-
licie ČR a Kolegia pro prevenci kri-
minality. Slavnostního zahájení se
zúčastnili a úvodního slova se ujali
primátor města Petr Beitl a náměs-
tek primátora Petr Tulpa.

Radost ze zahradničení 
Milovníci květeny, kteří žijí

v městských domech zvláštního
určení, měli možnost podílet se
na zlepšení prostředí, v němž
bydlí. 

Pracovnice CSS osázely na jaře
společně se seniory venkovní tru-
hlíky nebo záhony u domů. Péči
o floru ponechaly zcela na senio-
rech, kteří celé léto sazenice zalé-

vali, pleli, okopávali. Odměnou jim
jsou stále krásně rozkvetlé balkony

a záhony, jež zdobí naše město.
Věříme, že vydrží kvést co nejdéle.

■ Aktivity pro seniory

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

Senior plus
Foto Radka Baloghová

DZU Novoveská DZU Palackého Foto 3 x archiv CSS Foto archiv CSS

Foto archiv CSS

DZU B. Němcové

Foto archiv CSS
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V Jablonci začala hlavní část akce Městské
zásahy Jablonec nad Nisou 2013. Projekt na-
vazuje na úspěšný formát „Městských zása-
hů“, který již proběhl v Bratislavě, Praze,
Brně a Košicích. Nápad vznikl z profesní po-
třeby architektů poukázat a pojmenovat
problémy ve veřejném prostoru, iniciovat
diskuzi a především nabídnout možná ře-
šení. 

Architekti, kteří chtějí pomoci Jablonci být
příjemným městem, budou až do 3. 3. 2013
zpracovávat na libovolná místa svůj architekto-
nický zásah. Jak uvádějí organizátoři: „I malý
a levný zásah může často způsobit velké pozi-
tivní změny.“ Dokladem mohou být katalogy

z uplynulých Městských zásahů, ze kterých se
řadu projektů podařilo posunout až do realiza-
ce. „Někdy stačí pár stromů, lavička na správ-
ném místě, úprava dopravy a pěších propojení.
Jde o to objevit a využít potenciál jednotlivých
míst,“ dodávají organizátoři.

Hlavní část akce navazuje na předehru,
v rámci které mohou všichni občané až do 11. lis-
topadu 2012 přidávat na webových stránkách
www.mestskezasahyjablonec.cz své podněty
na místa ve městě, která je trápí, kde se necítí
příjemně nebo kde něco chybí. Tento sběr pod-
nětů bude sloužit jako databáze problematic-
kých míst, ale i jako inspirační zdroj pro archi-
tekty, kteří pracují bez nároku na honorář a své
příspěvky věnují městu jako dar. J. Chmelík

Úspěšná akce s názvem Městské zásahy
proběhne i v Jablonci nad Nisou

Mapa městských zásahů v Jablonci n. N.

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

1. října 1912, č. 227, s. 1
Rusko mobilizuje! Zcela nečekaně byla v so-

botu večer vyhlášena mobilizace sedmi armád-
ních sborů, umístěných v Polsku. Generální
štáb má být umístěn v Lodži. Bylo oficiálně pro-
hlášeno, že se velitelství chce ujistit o pohoto-
vosti armády. Mobilizace vyvolala v obyvatel-
stvu velké rozčílení.

2. října 1912, č. 228, s. 1
Mobilizace v Turecku, Řecku a Černé Hoře.

Manévry v Rumunsku. Také Srbsko se chystá
na válku – přípravy začaly již před třemi týdny.
Všechny vlaky jsou připraveny na vojenské
transporty.

3. října 1912, č. 229, s. 1
Vídeň. Rakousko prohlašuje, že mobilizovat

nebude. Není pravdou, že jsou tři armádní sbo-
ry ve stavu nejvyšší pohotovosti.

9. října 1912, č. 234, s. 5
Šlechta loví. U podzimních honů na Nové

louce a na Smědavě byli hosty hraběte Clam-
Gallase tito hosté: kníže Alan Rohan, princ Alan
Rohan, princ Schwarzenberg, Auersberg, Josef

Lobkowitz, baron Aehrenthal, hrabě Karl Hojos
a A. Clary. Složili 30 jelenů, 2 muflony, 2 desa-
teráky, 2 čtrnácteráky a 6 dvanácteráků. 

10. října 1912, č. 235, s. 5
Pistole jako dětská hračka. Žáci národní ško-

ly v Proseči Wilhelm Jäger a Max Müller si hrá-

li v bytě rodiny Müllerových s malou pistolí.
Müller se bál a domlouval Jägerovi, aby vyndal
náboje, ten však ve zmatku vystřelil a zasáhl
kamaráda do pravé ruky. Chlapec byl odvezen
do liberecké nemocnice.

22. října 1912, č. 235, s. 8
New York – smrt černých siamských dvojčat.

Slavné sestry Millie a Millie-Christine se dožily
60 let. Narodily se ještě jako otrokyně a byly
prodány za velkou sumu jako výstavní objekty.
Zvláštní rozmar přírody jim přisoudil jedno
společné tělo, dvě hlavy a čtyři nohy. Jejich
povahy byly podobné, přesto se však někdy po-
škorpily. Prošly celým světem, vystaveny pohle-
dům tisíců zvědavců, vyvolávaly diskuse lékařů,
anatomů a biologů. Nebyly však pasivní: tanči-
ly, zpívaly dueta a se směsí hrůzy a soucitu jste
mohli pozorovat, jak se jedna hlava baví s ně-
kým vpravo, zatímco druhá mluví s někým ji-
ným. 

31. října 1912, č. 253, s. 1
Válka na Balkáně. Srbské jezdectvo rozpráši-

lo turecké pluky. Z Bukurešti přišla zpráva, že
Bulhaři v boji o dobytí Kirk Kilisse ztratili
34.000 mužů. Hoří maják v Imiadu – zapálili ho
bulharští dobrovolníci. V Rumunsku pokračuje
mobilizace. Očekává se zásah světových moc-
ností.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Horská chata Smědava je opravdovou královnou
mezi jizerskohorskými chatami. K osídlení horské
enklávy došlo někdy na počátku devatenáctého sto-
letí, první zmínka pochází z roku 1814. S rostoucím
přílivem výletníků bylo třeba stavení několikrát roz-
šířit. Postupně vyrostla zadní křídla, prosklená ve-
randa a roku 1910 byl naproti chatě postaven lo-
vecký zámeček. Foto archiv Graphis 

Zdá se na první pohled, že jde o dvě věci,
ale jedno bez druhého nejde, aby existovalo.
Kultura je něco z čeho máme užitek a kul-
turnost je tvořivá energie kultury. 

Určitě leckdo slyšel obrat kulturní krajina.
Jenže jak vzniká? Vzniká tím, že někdo jiný pro-
jeví kulturnost a poseká ji, abychom se mohli
těšit z kulturní krajiny, z níž máme užitek. Kul-
turní krajiny vznikají obhospodařováním a do
takto obhospodařené krajiny se každý rád vrací.

Jestliže nedáme prostor pro kulturnost hos-
podáře, ztrácíme hodně. Kulturnost je prostě
projevování vztahu, to, jakým způsobem doká-
žeme pečovat, vnímat svěřené, ale jde i o pro-
jev. V určitých dobách se projevuje více či mé-

ně tabulkománie, tady je „soukromý pozemek“.
To, že je něco někde soukromé, je v pořádku,
ale nerozumím lidem, kteří mají pečlivě udržo-
vaný trávník a pozemek ohraničený vzrostlým
živým plotem, před nímž si pěstují kopřivy. Ptal
jsem se sám sebe, k čemu vlastně seče majitel
tak pečlivě „domácí“ trávník, když mu před
plotem bují plevel v podobě tvrdých stvolů trav.
Bylo vidět, že tento majitel patří k těm vyznava-
čům „pštrosí politiky“, který si myslí, že před
plotem může mít džungli. Říkal jsem si, když
vidím zanikající pastviny pod náporem náletů
a evidentně nesekané trávy, jestli se opravdu
dokáží lidé bydlící v takových místech na to
koukat, nebo právě proto, aby se koukat nemu-
seli, tak mají vysoké a neprůhledné ploty. Nejde

vše házet jen na obce, ale spíš na ty, kteří se na
to vydrží dívat a žijí v místě.

Vždy jsem si myslel, že mít na zahradě či po-
blíž potok či říčku, je klenot a pýcha. Jak je te-
dy možné, že někdo nechá takový dar zarůst. Je
to vidět u zarůstajících břehů Nisy, které mno-
ho let čekají na to, až přijde někdo posekat ná-
lety – viz Nisa za hranicí města k Lučanům.
Okolo bydlící lidé si asi myslí, že to není jejich
starost. Možná, že ne, ale za co stojí oni, když se
dokáží denně dívat na nepůvodní rostliny šířící
se korytem řeky? Není to i jejich vizitka kultur-
nosti, tedy nekulturnosti? Na co čekají? Možná
je kulturnost to, co dokážeme udělat pro druhé
a slevit ze svého pohodlí a nezájmu.

Jaroslav Řezáč

Jak je na tom naše kultura a kulturnost?
■ Došlo do redakce
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Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 

myslíte, že my skřítci jsme strašidla? Teď na podzim je totiž pro stra-
šidla ten nejlepší čas – dny se krátí, je brzy tma, a tedy spousta času
na strašení. Ale já ani nevím, jak bych měl strašit a proč. Já mám
lidi rád, a hlavně mám rád vás, děti. Jsem skřítek, který nejraději
maluje a prohlíží si barevné obrázky – proto se mi říká Pastelka.
A víte co, nakreslete mi nějaké pořádné strašidlo. Bububu. Ať se ales-
poň můžu bát, když neumím strašit! Na všechny obrázky se moc těším.

Váš Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Chodíme do lesa, chodíme na houby“

Sarah Štěpničková, 5 let, MŠ Na Kopečku, V. Nezvala 12
Zuzanka Kvapilová, 5 let, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Barborka Bílková, 4,5 let, MŠ Slunečnice, Slunečná 9
Pavlík Slabý, 4 roky, Jablonec nad Nisou

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Strašidla a bubáci“ očekáváme do pátku
12. října na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na adrese
redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jabloneckého
měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Strašidla a bubáci. K malování si můžete zazpívat písničku Ivana Mládka „Jožin z bažin“.

Sarah Štěpničková

Barborka BílkováZuzanka Kvapilová Pavlík Slabý
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MUDr. Irena Kreiselová
oznamuje otevření nového stomatologického centra

Centrum v Nádražní ulici (vedle Soliteru) bude poskytovat:
• praktickou zubní péči ve třech ordinacích

• odbornou parodontologickou péči
• ošetření dentální hygienistkou

• CAD/CAM CEREC – nejmodernější technologie výroby 
keramických korunek, inlay a můstků na počkání

telefon 483 313 511, 603 533 379

www.dent4you.cz
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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)

PRODÁVÁME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy
• obkladové panely 

• dfievûné li‰ty, prahy 
• nábytek z masivu

• postele, skfiínû, komody, 
Ïidle, stoly

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

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

Hledáte pro své dítû douãování

ANGLICKÉHO âI âESKÉHO JAZYKA?
(případně další předměty)

Jitka SALABOVÁ, tel. 723 956 120
Jablonec n. N., Mšeno

Věnuji se i dětem s poruchami učení 
(dyslexie apod.) – speciální pedagogika.

Nabízím profesionální

douãování u sebe

doma nebo u Vás,

3 roky praxe, 

reference od rodičů

žáčků ráda poskytnu.

ZpÛsob v˘uky plnû 

pfiizpÛsobuji zájmÛm

a potfiebám Va‰eho 

dítûte (příprava do školy,

gramatika, doplnění 

základů daného učiva).

• 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

STAVEBNÍ POVOLENÍ
zajistím pro jakoukoliv stavbu, rekonstrukci 
ãi pfiístavbu vãetnû pfiípojek. Pfiípadnû i pro
legalizaci ãerné stavby. Vãetnû ve‰ker˘ch

podkladÛ i projektové dokumentace.
e-mail: bukinacom@seznam.cz, tel. 606 068 292

DVE¤E – ZÁRUBNù – KOVÁNÍ – OKNA – HYBNER
DVE¤E vnitfiní, vchodové i bezpeãnostní. 

Stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
AKCE: dvefie protipoÏární od 2 500 Kã

vnitfiní od 690 Kã + SLEVA na ostatní dvefie
+ SLEVA i na montáÏ + nerez kování 150 Kã

Heslo akce: levnûji neÏ jinde! V˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!

âESKÁ okna: dfievo, plast, hliník SLEVA 40%
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

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.interierynovotny.cz, tel.: 604 503 848

JAN REJSEK – PODLAHY
VINYLOVÉ PODLAHY

vzory dfieva, kamene, plechÛ a uni barev odolné
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

VYBÍRAL – REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTÒ
obkladaãské, zednické, malífiské,

sádrokartonáfiské práce
Josef Vybíral, tel.: 777 858 743

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
Provádím ve‰keré dámské a pánské krejãovské
sluÏby, opravy a úpravy odûvÛ, nabízím bohat˘
v˘bûr látek ze vzorníkÛ, více na www.hanar.cz

Hana Rydlová, tel. 724 174 830

NISALAK, s. r. o., JELÍNEK MILOSLAV
malby, nátûry, zednictví, obklady
sádrokarton, vodo a elektro práce

e-mail: nisalak@email.cz
tel.: 603 157 944, www.nisalak.eu

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

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

NOVINKA!!! GOLD ANTI AGE BALÍâEK 
pro Va‰i pleÈ. Kombinace diamantové 

dermabraze, lymfodrenáÏe, RF a séra z 24karát.
zlata Vám pleÈ rozjasní, odstraní pigmentové
skvrnky, malé vráseãky a kruhy pod oãima!! 

Zavádûcí cena po cel˘ fiíjen.
Studio BODYFORM, TF 777 685 550, 

www.studiobodyform.cz

PROVÁDÍME ZEDNICKÉ A POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE 
zamûfiené na opravy a úpravy 

dle poÏadavkÛ zákazníka:
– údrÏba bytÛ, rodinn˘ch domkÛ, chalup a garáÏí

– údrÏba budov, v˘malba bytÛ i nebytov˘ch
a spoleãn˘ch prostor vãetnû úklidov˘ch prací.
Pro soukromé osoby, spoleãenství vlastníkÛ,

druÏstva atp. 
BliÏ‰í info a objednávky na tel.: 732 570 702

e-mail: reslvladislav@seznam.cz

HLÍDÁNÍ DùTÍ OD 1,5 ROKU
nabízím v domácím prostfiedí upraveném 

pro men‰í kolektiv. Péãe a program jako v M·.
Odpovídající vzdûlání a dlouholetou praxi mám.

Tel.: 721 650 721

TùHOTENSKÁ AROMAMASÁÎ 
vhodná ve v‰ech obdobích fyziolog. tûhotenství;

pomáhá pfii bolestech zad, otocích konãetin, 
nevolnosti a mnoha dal‰ích potíÏích; 

prohlubuje vztah mezi tûhotnou maminkou 
a miminkem. Na budoucí maminky se tû‰í 

Iva Stuchlíková, tel. 602 36 11 22, 
Studio CHIC, Mánesova 20.

RELAXAâNÍ A MOTIVAâNÍ PORADNA
MUDr. Igor Skaliãan

info na: www.igorskalican.cz
mobil: 721 958 838 (dennû, 20.00–21.00 hod.)

e-mail: pohodovy.den@email.cz

PRODEJ KRÒT Z DOMÁCÍHO CHOVU 
Farma NA SLUNCI, www.naslunci.cz

pfiíjem objednávek: e-mail: jana.zva@seznam.cz
Tel.: 602 559 006

ÚâETNÍ SLUÎBY JN – âLEN SVAZU ÚâETNÍCH 
nabízí zpracování a vedení 

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

V˘razné slevy pfii dlouhodobé spolupráci. 
Poradenství s v˘dajov˘mi pau‰ály.

tel.: 739 080 921 
e-mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz 

TANEâNÍ KURZY – JARO 213
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

internetov˘ch stránkách www.tanecnisvoboda.cz
Podrobné informace o kurzech

vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

STUDIO FIT
5. 10. v 15.00 hodin SVùTOV¯ DEN UâITELÒ

– dnes kaÏd˘ pedagog získá 90 min WELLNESS
ZDARMA, nutná rezervace

20. 10. v 9.00 hodin MASÉRSK¯ KURZ 
LÁVOVÉ KAMENY – pro vefiejnost, 1200 Kã

5+1 – Akce 5 tûhotensk˘ch masáÏí + 1 hodina 
ukázky kojenecké masáÏe zdarma.

Nahfiátí pfied masáÏí v infrasaunû 50 Kã / 30 min.
www.studiofit.cz, 773 485 800, 

nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N.

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
Akce – novû NÁST¤IK SPODKÒ A DUTIN 

kvalitními pfiípravky zn. DINITROL. Ceny pfiezutí:
osobák (plech) 490 Kã, (hliník) 540 Kã
dodávka (plech) 640 Kã, (hliník) 690 Kã

GEOMETRIE náprav – jen za 390 Kã
Nové pneu – zajímavé ceny!!! Sledujte akce na

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

Letní 22, Jablonec n. N.-Kokonín

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

★ JAZYKY – poslední volná místa v kurzech 
Angliãtina, ‰panûl‰tina, francouz‰tina, konverzace, pfiíprava na zkou‰ky FCE, CAE 
Dále nabízíme douãování, 1+1, firemní v˘uku, pfieklady

★ PC KURZY REKVALIFIKAâNÍ 
Kurzy veãerní, intenzivní i sobotní 

★ PC KURZY – 1 a 2 denní – AKCE aÏ 30% SLEVA!!! 
âÍM VÍC P¤IHLÁ·EN¯CH, TÍM VùT·Í SLEVA! 

★ ÚâETNICTVÍ 
DaÀová evidence (rekvalifikaãní): od fiíjna v so: 8–12.15 nebo po–pá: 8–14.30
Úãetnictví (rekvalifikaãní): 29. 9.–2. 3., nebo 5.– 30. 11. 

KURZY,

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

REKVALIFIKACE

KURZY VAŘENÍ
Nevšední dárek 

pro každého
• 6. 10. 2012
Francouzská kuchyně II, 990 Kč

• 13. 10. 2012 od 10 hodin 
Vaření s dětmi, 350 Kč/dítě 

• KURZ VAŘENÍ S DĚTMI 
leden–květen 2013, 11 lekcí,
vhodné pro děti od 4 let, 1700 Kč 

Kontakt: STUDIO FIT
nám. Dr. Farského 4, Jablonec nad Nisou 
tel.: 773 485 800, info@studiofit.cz
www.studiofit.cz

Dopfiejte si RELAX
po namáhavém dni

� Kvalitní pedikúra, 
pfiírodní manikúra 

a francouzská welness 
kosmetika Thalgo. 

� Nadstardantní sluÏby 
na penzionu UKO v Bedfiichovû. 

� O bjednávky na tel.: 
777 063 070.
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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

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz
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FITNESS STUDIO VILOVÁ
Mgr. ZdeÀky Vitákové

• ve‰keré formy cviãení 
• pfiíjemné prostfiedí 

• skvûlé ceny 
• masáÏe 

• v˘hodné permanentky 
• v˘Ïivové poradenství, 

jídelníãky, hubnutí

FITNESS STUDIO VILOVÁ

• funkãní trénink • kardio trénink • spinning • alpinning walking •
• power yoga • pilates • zádová yoga • fitbox • cviãení na balonech •

• aerobic • stepaerobic • bodybuilding • bosu • bodyform •
Jablonec n. N., Vilová 11 – tel. 602 226 089, 483 315 205

Mûstská hala – spinning – tel. 721 032 018
facebook skupina: fitness studio zdeny vitakove

Závûsn˘ cviãební 

systém TRX

• od 80 Kã/hod.

NOVINKA!
NOVINKA!RÁZOVÁ VLNA

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

Vhodné na:
> zánûty ramene    > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

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

tel. 483 341 275
www.medsix.cz

HORÁK ELEKTRO • www.horakelektro.cz • tel.: 483 312 550 

Akãní nabídka


