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Město nabízí pestrou škálu
vzdělávacích zařízení
Jablonec nad Nisou zřizuje devět základních,
jednu základní uměleckou a 18 mateřských škol
včetně speciální MŠ Palackého a také dům dětí
a mládeže. Co znamená zřizovatelská funkce?
Rozhodně ne zásah do pedagogického procesu.
Zřizovatel se stará mimo jiné o dostatečně a rov-
noměrně rozloženou síť škol na území města
včetně stanovení jejich kapacit, o technický stav
budov a jejich rekonstrukci, zateplení, financuje
provoz a platí energie. Tyto základní povinnosti
zřizovatele tvoří značnou částku v každoročním
městském rozpočtu. 

V průběhu února jsem navštívila všechny zá-
kladní městské školy a byla jsem velmi příjemně
překvapena jejich prostředím, řediteli, zájmem
o nové trendy ve výuce, ale i tím, jak nezapomí-
nají na historii svých škol. Navštívila jsem také
základní uměleckou školu, o které vím, že je
v ČR výjimečná kvalitou výuky, a tím i kvalitou
absolventů, což návštěva jen potvrdila. 

Ačkoliv město není zřizovatelem středních škol,
tím je Liberecký kraj, dotýkají se jejich záleži-

tosti jablonecké samosprávy tím, že jsou na ka-
tastru města a navštěvují je převážně místní.
Proto jistě nemůže být zastupitelstvu lhostejné,
že v roce 2011 rozhodla Rada Libereckého kraje
o útlumu některých oborů zdejších středních
škol. Každý z nás sice chápe, že velmi ubývá počet
středoškoláků, že je kritický nedostatek žáků,
kteří se učí na odborných učilištích, přesto se
domnívám, že s rozhodnutími tohoto druhu by
předem mělo být seznámeno zastupitelstvo a že
k útlumu jednotlivých oborů by mělo docházet na
základě věcného, nikoliv politického přístupu. 

V bývalé pomocné divadelní budově sídlí také
odloučené pracoviště Technické univerzity Libe-
rec. Jablonec tak poskytuje pestrou škálu škol
všech stupňů, což je velmi dobré. Pro město jako
zřizovatele větší části z nich je to velký a vý-
znamný úkol, neboť je chce mít zateplené,
v technicky dobrém stavu i pěkné vzhledem. 

Soňa Paukrtová,
náměstkyně primátora

Foto Radka Baloghová

Ilustrační foto Jiří Endler
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Kdo byl Jan Amos Komenský?
Narodil se v době vlády Rudolfa II., bylo mu 8 let,
když upálili Giordana Bruna, osiřel v témže roce, kdy
Galileo Galilei ověřoval teorii volného pádu na věži
v Pise. Ukončil vysokoškolská studia nedlouho před
skonem W. Shakespeara, do exilu odešel v témže ro-
ce, kdy Wiliam Harvey uveřejnil svůj objev krevního
oběhu. Byl současníkem malířů Rubense, Tintoretta,
El Greca. Mohl se teoreticky setkat s vědci a filosofy
Baconem, Keplerem, Campanellou a dalšími. 

O Janu Amosi Komenském říkáme, že byl Učitelem
národů. Určitě jím byl, ale myslím, že po něm zbylo
mnohem víc. Dodnes je moderní myšlenka globál-
ního učení, zejména jazyků, idea vzdělávání dívek.
Prvenství v požadavku celoživotního vzdělávání.
Několik desítek stále platných didaktických pouček,
věčný princip ekumenismu, tedy zásady snášenlivosti
idejí i lidí různých přesvědčení a národností.

Avšak na prvním místě byl Komenský tvůrcem
představy o proměně konfliktního světa vševýchovou
člověka, programovým sepětím vědění a mravního

zdokonalování. Jeho plán reformy měl být uskutečňo-
ván čtyřmi „cestami světla“, totiž cestou 1. univerzál-
ních knih, 2. univerzálních škol, 3. univerzálního ja-
zyka a 4. sboru moudrých, jehož sídlo umisťoval
Komenský možná překvapivě, možná velmi pochopi-
telně do Londýna. 

Architekt nového světa
Komenský nebyl jen Učitel národů, ale také a možná
především architekt globálně snášenlivého, míru-
milovného, a proto spokojeného budoucího světa lidí.
Dnešní prvňáčci budou za třicet let dospělými lidmi
na vrcholu svých tělesných i duševních sil. Budou jis-
tě řešit závažné problémy „svého světa“. Podle všech
autorů, kteří se touto problematikou zabývají, budou
stejně obtížné a stejně namáhavě řešitelné jako ty
dnešní. Jistě je důležité, aby byli připraveni školou
i rodinným zázemím. 

Položila jsem si otázku, co pro ně budou znamenat
myšlenky J. A. Komenského. Budou důležité, nebo je-
ho jméno bude jen pojmem, o kterém se kdysi učili?
Jsem přesvědčena, že velké myšlenky mají jakousi
absolutní platnost. A nemohou být „zastaralé“, jestliže
prošly testem staletí jako stále živé. 

Jestli Čech Jiřík z Poděbrad byl tvůrcem první
předlohy k Chartě OSN i první společné evropské mě-
ny, pak Moravan Jan Amos Komenský byl nejen tvůr-
cem moderní pedagogiky, ale představoval i jednoho
z prvních myslitelů, jenž koncipoval návod k uskuteč-
nění představy tolerantního, snášenlivého a mírumi-
lovného světa. V něm by pak měla převládat úcta
k člověku, ke vzdělání, k rodině, ke každé tvůrčí čin-
nosti včetně výchovy dětí. Moc bych si přála, aby ta-
kové myšlenky byly důležitou motivací nynějších prv-
ňáčků za těch pomyslných 30 let.

Soňa Paukrtová,
náměstkyně primátora

V tolerantním světě by měla 
převládat úcta k člověku, 
rodině a vzdělání

V únoru se uskutečnil zápis do základních škol, v březnu si připomínáme Den učitelů,
jenž je odvozený od narození Jana Amose Komenského – 28. března 1592. Jaký je jeho
odkaz pro děti, které v letošním roce přišly k zápisu do prvních tříd?

■ Každý prvňáček 
má své místo jisté
K zápisu do prvních tříd devíti zá-
kladních škol zřizovaných statu-
tárním městem Jablonec nad
Nisou přišlo 555 budoucích prv-
ňáčků, rodiče 85 z nich požádali
o odklad školní docházky. 

Kromě těchto vzdělávacích zaří-
zení jsou na katastru Jablonce ješ-
tě dvě školy, jejichž zřizovatelem
není statutární město, a to Svo-
bodná základní škola a Katolická
ZŠ, do nichž se přihlásilo celkem
31 předškoláků. Kolik dětí nako-
nec v září skutečně usedne do la-
vic, je zatím ještě otázkou, neboť
nejsou dosud dořešené všechny
odklady školní docházky a ředitelé
škol mají v rámci správního řízení
na rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
dítěte lhůtu 30 dnů. V některých
školách zájem převýšil kapacitu
zařízení. Zamítavé rozhodnutí do-
stanou rodiče dětí, které do škol-
ského obvodu vybrané školy ne-
patří. 

„Jim a jejich rodičům nabízíme
možnost otevření další první třídy
v ZŠ 5. května v objektu Sokolí.
V této a ještě několika málo ško-
lách můžeme rodičům současně
nabídnout nižší počty dětí v prv-
ních třídách, což je pro zahájení
vzdělávacího procesu velmi pří-
nosné,“ říká vedoucí oddělení
školství, kultury a sportu Zdeňka
Květová a ujišťuje rodiče nepřija-
tých prvňáčků, že nemusí mít žád-
né obavy. „Kapacita jabloneckých
základních škol je dostatečná
a pro každého prvňáčka je místo
v základní škole zajištěné.“ (jn)

Foto Vladimíra Dvořáková

Ilustrační foto Miroslav Gorčík Ilustrační foto 3 x Jiří Endler
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Občanské sdružení FK Jablonec, které za-
koupilo objekt bývalé restaurace Střelnice,
zahájilo demolici bývalé budovy. Na jejím
místě vyroste nové víceúčelové zařízení, jež
bude sloužit široké veřejnosti. 

„Současný objekt byl ve velmi špatném technic-
kém stavu a v podstatě hyzdil areál Střelnice,
jenž patří k nejkrásnějším v České republice.
Proto jsme se rozhodli budovu zbourat a na je-
jím místě postavit nové víceúčelové zařízení, ja-
kési kulturní a malé gastronomické centrum.
Hlavní cílem je vytvořit zázemí pro návštěvníky
areálu a sportovce, kteří na Střelnici působí.
Chceme vytvořit místo pro setkávání nejen při
sportovních akcích,“ vysvětluje Zdeňka
Truhlářová, zástupkyně investora stavby FK
Jablonec, o. s., a doplňuje: „Postupně se rodily
myšlenky, jak by měl nový dům vypadat. Měli
jsme několik variant, architektonických studií
a nakonec zvítězil projekt ing. arch. Borise Šon-
ského.“

Nová budova, která by měla být dokončena
na jaře příštího roku, bude z velké části pro-
sklená, s terasami, jež nabídnou jedinečný výhled
na panorama Jablonce v pozadí s Jizerskými
horami a v popředí s atletickým stadionem.
„Vyhlídková terasa bude napojena na nekuřác-
kou kavárnu s dětským koutkem. Kapacitou
nabídne kavárna 70 míst. Bude zde i gastrono-
mické centrum, víceúčelový sál, který může
sloužit jako přednáškové či konferenční centrum,
divadelní či společenský prostor, jenž pojme

zhruba dvě stovky lidí. V pravé části se počítá
s turnikety pro vstup na stadion, fansshop a po-
kladny. Prostranství bude zdobit skulptura při-
pomínající oštěp Báry Špotákové,“ popisuje no-
vě vznikající stavbu Truhlářová. Vše by mělo
být dostupné zájmovým skupinám, spolkům
a sdružením, aby budova byla co nejvíce využi-
ta. „Chtěli bychom prostory pronajímat za mi-

nimální ceny odpovídající nákladům na pro-
voz,“ prozradila zástupkyně investora.

„Nové zařízení vidím jako důležitou součást
celého sportovního areálu Střelnice, protože
zázemí pro návštěvníky, doprovod či rodiče,
kteří sem vozí své děti na atletické tréninky, ci-
telně chybí,“ podpořil nový projekt náměstek
primátora Petr Vobořil. (end)

Na Střelnici vyroste víceúčelové zařízení

Do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace městských
památkových rezervací (MPR) a městských
památkových zón (MPZ) v Libereckém kraji
za rok 2012 se přihlásilo pět měst, mezi nimi
i Jablonec nad Nisou, jenž v krajském kole
získal 3. místo.

„Přihlásili jsme dva projekty realizované v prů-
běhu roku 2012 – rekonstrukci schodiště před
radnicí a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových,“
říká náměstek primátora Petr Vobořil. Společně
s Jabloncem se soutěže zúčastnila Jilemnice,
která obhájila několikanásobné vítězství, a Lom-
nice nad Popelkou, jež těsně předběhla v umís-
tění Jablonec. Dalšími dvěma soutěžícími byly
Turnov a Zákupy. Jablonec získal 211 bodů, ví-

tězná Jilemnice si na konto připsala bodů 238.
Soutěž o nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace MPR a MPZ a titul Historické měs-
to roku spolupořádají Ministerstvo kultury ČR,
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz histo-
rických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHSČMS)
od roku 1994. Cenou pro vítěze je umělecké dí-
lo z českého křišťálu. Vítězné město zároveň
získá pamětní grafický list a finanční částku
1 milion korun. Slavnostní vyhlášení proběhne
18. dubna ve Španělském sále Pražského hradu
při setkání k Mezinárodnímu dni památek
a sídel.

V Libereckém kraji je celkem 15 městských
památkových zón, z toho v jabloneckém okrese
je taková zóna jen jedna, a to právě v Jablonci. 

(jn)

Schodiště a fara obsadily třetí příčku

Foto Milan Bajer

Vizualizace Boris Šonský

Největší částku si vyžádá 
škola v Liberecké
Největší investiční akcí roku 2013 je zateplení
ZŠ Liberecká. 

Loni si vyžádalo 14 milionů korun, letošní in-
vestice dosáhne téměř 21 milionů. Cenu oproti
plánu navýšil také nález azbestu. „Přes zimu
jsme připravili harmonogram dalšího průběhu
prací s ohledem na odstraňování azbestu ze
stěn zateplovaných objektů a druhou etapu za-
hájíme hned, jak nám to dovolí počasí,“ říká
náměstek primátora Petr Vobořil a dodává, že
letos se zateplí fasáda a střecha centrálního,
vstupního pavilonu. Nová okna k fasádě získají
také pavilony 1. stupně a speciálních učeben.

Plánované stavební náklady činily necelých
33 milionů korun. Přidělená dotace Evropské
unie je 14,2 milionu Kč, Státní fond životního
prostředí ČR přispěje částkou 838 000 Kč.
Zbývající prostředky hradí město jako zřizova-

tel školy. „Aktuální cena stavby je 33,7 milionu
korun. Financování z dotačních prostředků je
průběžné, v roce 2012 jsme obdrželi na účet
města 5 milionů korun,“ vysvětluje Vobořil. 

„V polovině února poskytovatel dotace stavbu
fyzicky zkontroloval. Neshledal žádné nedostatky
a nevznesl připomínky. Zástupci Státního fondu
životního prostředí nás navštíví ještě minimálně
jednou, a to po ukončení realizace celého pro-
jektu,“ konstatuje vedoucí oddělení dotací Iveta
Habadová. Stavba začala v červenci 2012 a skon-
čí nejpozději letos v září. Škola bude mít nová
plastová okna s vyzděnými pilíři mezi nimi a na
jižní straně opatřená žaluziemi, zateplené fasá-
dy s barevnými omítkami, novou střešní kryti-
nu všech pavilonů s tepelnou izolací.

Projekt „Zateplení ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou“ je spolufi-
nancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Plánované investice 
na školské objekty
ZŠ Liberecká není jedinou plánovanou in-
vesticí odboru rozvoje. V rozpočtu se počítá
ještě s dalšími čtyřmi.

V rámci údržby městských staveb chystá od-
bor rozvoje opravy MŠ Hřbitovní, na něž vyčle-
nil částku 856 tisíc korun. Do stejné kategorie
patří také MŠ v nemocnici, kde je ještě třeba
dokončit oplocení.

Součástí rozpočtu odboru jsou také investice
nové. „K největším projektům bezesporu patří
příprava zateplení další základní školy, tento-
krát ZŠ Arbesova. V rozpočtu jsme na ni pama-
tovali částkou 800 tisíc korun,“ sdělil náměstek
primátora Petr Vobořil. 

Dalším chystaným projektem je kanalizační
přípojka k MŠ Tichá za 164 tisíc korun.

(jn)
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Díl 2. – Plán zimní údržby
Druhý díl pořadu Z jablonecké radnice…
jsme věnovali aktuálnímu tématu – zimní
údržbě. 

„Během dvanáctiminutového dílu představuje-
me divákům složitý dokument Plán zimní údrž-
by, hovoříme o potížích, se kterými se během
zimy setkáváme i o financích, bez kterých se
úklid sněhu neobejde,“ přibližuje tisková mluv-
čí magistrátu Markéta Hozová. V premiéře od-
vysílala pořad televize RTM v úterý 19. února.
Seriál Z jablonecké radnice… je ke zhlédnutí
na webu tvrtm.cz nebo mestojablonec.cz

Dva v jednom městě tentokrát v Jablonci
Statutární město Jablonec nad Nisou během
února několikrát navštívili filmaři. Ústecká TV
zde natáčela dokument, jehož cílem je předsta-
vit město netradičním způsobem a pozvat do
něho turisty. 

„Rozhodli jsme se Jablonec představit nejen
jako zimní město plné sportu, natáčeli jsme
s panem primátorem na běžkách na kolečku
v Břízkách i v posilovně, navštívili jsme Českou
mincovnu i obchod s bižuterií. Jak je naším
zvykem, pochutnali jsme si i v jedné z místních
restaurací,“ prozrazuje moderátor Marek Leš-
tina. Hotový dokument bude ve druhé půlce
března na webu www.usteckatv.cz.

■ Z jablonecké radnice…

Je potřeba říci, že město dlouhodobě upírá
svou pozornost na odpovědnou správu své-
ho podílu akcií v JTR. Tato správa je vyko-
návána dvěma zástupci města v pětičlenné
správní radě a jedním zástupcem v dozorčí
radě akciové společnosti JTR. Zástupcem
v dozorčí radě je dokonce právě Jaroslav
Kraus – autor výše uvedeného článku.

Správní rada je pětičlenné těleso rozhodující
o chodu společnosti prostou hlasovací většinou.
Výjimkou dle akcionářské smlouvy je hlasová-
ní o navyšování ceny tepla a rozdělování divi-
dend, zde je potřeba většiny čtyř hlasů. Naši
členové se již více jak rok (od prosince 2011)
snaží přesvědčit zbývající členy představenstva,
že jakékoli navyšování ceny tepla se za dnešní
situace, kdy máme nejdražší teplo v České re-
publice, rovná poškozování konkurenceschop-
nosti společnosti. 

Současně jsme na valných hromadách usilo-
vali o přesvědčení našeho partnera, aby plán
revitalizace systému nespojoval se zrušením
klausule o výše uvedené čtyřhlasé rozhodovací
většině, a tím poškozováním pozice města jako
druhého akcionáře. Máme za to, že cílem je
především hledat a najít úspory ve společnosti
tak, aby zachování stávající ceny nevytvořilo
ztrátu. Bohužel jsme však do dnešního dne ne-
našli společnou řeč.

Stále platí usnesení zastupitelstva z prosince
2011, abychom o odkup akcií usilovali v přípa-

dě, že se s naším partnerem nedokážeme na re-
vitalizaci systému dohodnout. Již téměř rok
probíhá práce na projektu řízeného rozpadu
soustavy na blokové kotelny. Tento projekt za-
dalo naše město. První fáze bude hotová do
konce února a předložena orgánům společnosti.
Pokud bude mít náš partner zájem o spolu-
práci na tomto projektu bez dalších podmí-
nek omezujících naše pravomoci, můžeme
jít dál společnou cestou.

Bohužel situace je příliš vážná, a proto sou-
běžně probíhají i vyjednávání o odkupu větši-
nového podílu akcií, které by městu umožnilo
převzít jak řízení společnosti, tak plnou zodpo-
vědnost za její fungování.

Obě popisované varianty budoucnosti sousta-
vy před nás kladou řadu otazníků a rizik.
Současně jsou podmíněny spoluprací našeho
partnera. Bohužel však již dnes čelíme arbit-
rážní žalobě podané firmou MVV za poškozo-
vání společnosti JTR za strany města na 83,4
milionů korun. To samozřejmě konsenzu v jed-
náních nenapomáhá a je na zastupitelích, aby
potvrdili náš další postup.

Bylo by samozřejmě nejlepším řešením, kdy-
by MVV přistoupila na náš návrh revitalizace,
který předkládáme bez podmínek, a na revitali-
zaci soustavy byly použity finanční prostředky,
jež jsou ve společnosti kumulovány. Stejně tak
můžeme ve druhém případě tyto prostředky
použít k nákupu 100% podílu.

Zadluženost města v roce 2010, kdy jsme do
vedení města vstupovali, činila 450 milionů ko-
run. Za poslední dva roky se nám ji podařilo
snížit o více jak 100 milionů korun a v rozpočtu
roku 2013 je další snížení o téměř 60 milionů.

Je skutečně velmi obtížné řešit tuto strategic-
kou problematiku ve chvíli, kdy příjmy stagnu-
jí, náklady rostou a splácíme závazky z minu-
lých volebních období. Nicméně musíme mít
přijatelné řešení jak pro našeho partnera MVV,
tak pro všechny, kteří jsou na soustavě závislí.

Věřím, že takové řešení, které nenaruší
schopnost našeho města plnit své závazky, na-
jdeme.

Petr Beitl,
primátor

Podíl v JTR – koupit, nebo řádně spravovat?
Nacházíme se již ve třetím roce tohoto vo-
lebního období a situace kolem CZT je stále
nejasná, byť řešení teplárenství patřilo mezi
předvolební priority většiny zvolených za-
stupitelů.

V loňském roce bylo zahájeno jednání mezi
akcionáři (65,78 % vlastní MVV Energie CZ,
s. r. o., 34,22 % vlastní město) o odprodeji podí-
lu MVV Energie CZ, s. r. o., městem, které by se
díky tomu stalo jediným akcionářem. Pak by
město jako jediný akcionář zahájilo dlouhodo-
bě nerealizovanou restrukturalizaci sítě CZT
s cílem vytvoření přijatelných cenových podmí-
nek pro odběratele. Je však nezbytné, aby měs-
to kupovalo akciový podíl od MVV Energie CZ,
s. r. o., z toho důvodu, aby mohlo realizovat svůj
záměr přijatelných cen za teplo z CZT? 

Město v roce 2001 uzavřelo s MVV Energie
CZ, s. r. o., akcionářskou smlouvu, ve které oba
akcionáři deklarovali, že „budou rozhodovat

a působit v JTR tak, aby potřeby spotřebitelů
byly uspokojovány za ekonomicky výhodných
a přijatelných podmínek pro všechny za-
interesované strany, tj. aby cena tepla ze sou-
stavy CZT byla konkurenceschopná ve srovná-
ní s ostatními formami energie“. Dnes však lze
z jedné strany pohlížet na tuto písemnou dekla-
raci jako na cár papíru, protože Jablonec nad
Nisou má nejdražší cenu tepla z CZT v celé re-
publice. Na druhé straně toto ujednání skýtá
možnosti k hledání cest ke zbrzdění hromadné
vlny odpojování od sítě CZT a realizaci její re-
strukturalizace. Jak ale toho dosáhnout? Ve vý-
še uvedené a doposud platné akcionářské
smlouvě se oba akcionáři zavázali, že zpracují
společně dlouhodobou koncepci rozvoje JTR.
Vedle tohoto má město i přesto, že je minorit-
ním akcionářem, další pravomoce, jak význam-
ně ovlivňovat chod JTR (vliv na tvorbu cena
tepla, spolurozhodování o rozdělování zisku).
Město tedy může řádně vykonávanou správou

svého minoritního podílu v JTR a prostřednic-
tvím odborně fundovaných zástupců v orgá-
nech JTR prosazovat ve shodě s druhým akcio-
nářem své cíle s CZT, aniž by muselo utrácet
miliony za odkup akcií. 

Nákup majoritního podílu v JTR městu při-
nese naopak velké riziko realizace restruktura-
lizačního projektu CZT s ohledem na zajištění
financí pro tuto investici. Již dnes je město
předluženo a nemá potřebné finanční zdroje na
vlastní nákup akcií JTR, a tak těžko bude jako
jediný případný budoucí akcionář dávat potřeb-
né garance na úvěry, které si JTR bude muset
vzít na realizaci restrukturalizačního projektu.
Není tedy z tohoto pohledu lépe pro CZT, aby
město upřelo svou pozornost především na od-
povědnou správu svého stávajícího podílu
v JTR včetně nalezení potřebného konsenzu
o způsobu restrukturalizace sítě CZT s druhým
akcionářem, než se kvůli JTR nadále zadlužo-
vat? Jaroslav Kraus, zastupitel

Beitl: Stojíme o spolupráci bez podmínek

Ilustrační foto Jiří Endler

Primátor při natáčení pořadu Dva v jednom městě. 
Foto Markéta Hozová
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■ Naši jubilanti
v březnu
99 let
Marie Daníčková, 
Bohumila Valhová.

97 let
Otilie Dudychová.

96 let
Anna Jančová.

95 let
Václav Adam.

93 let
Anna Černáková, Ida Kešnerová.

92 let
František Černý, Věra Čumpelíková,
František Dražan, Anna Khimlová,
Věra Matyášová, Josef Pavelka,
Stanislav Svoboda.

90 let
Josef Dvořák, Anna Fechtlová,
František Hochman,
Marie Kalinová, Maria Kučerová,
Věra Pavlíčková,
Františka Pokorová, Věra Zdobinská.

85 let
Bačkovská M., Čermáková J.,
Hladíková K., Huková I., Ježková J.,
Kroupová B., Kucharíková J.,
Kyloušek O., Loudová A., Melo A.,
Mroženský F., Nechanický J.,
Nováková V., Švarcová A.,
Tučková E., Vele J., Víšková R. 

80 let
Habová V., Jáklová D., Janků L.,
Karel V., Kysela J., Mojšová M.,
Ouhrabková Z., Pinkas J.,
Poláková L., Sádlo M., Seifert M.,
Šlehofer J., Šourková L.,
Šourková V., Špačková Ch.,
Váňová D., Weiss V., Wünschová H.

75 let
Bennek P., Brož J., Čáchová M.,
Grasslová A., Hille M., Hnilicová T.,
Holanová L., Hušková D.,
Kohlová I., Konak V. V., Kuncová M.,
Ládr I., Mašek F., Millerová S.,
Niepel O., Niklová S., Rajšl J.,
Sekyrová Z., Sochorová E.,
Štědrý V., Tománek J.,
Trejbalová M., Treperová Z.

70 let
Adlof F., Bartoš J., Benda J., Brož J.,
Bystrý K., Cipra F., Drobníková M.,
Dunková A., Eder O., Freyová H.,
Grus J., Hakl M., Hejkalová K.,
Híře J., Hlaváčová J., Chudoba M.,
Jakubková J., Jindřich I.,
Kánská H., Klíma F., Koldovský J.,
Kottková J., Lank J., Leden J.,
Mařanová M., Matějka J.,
Matějková L., Matějková V., Miko M.,
Mysliveček J., Peprle J., Pešek J.,
Pultar R., Svobodová F., Ševčík L.,
Taneček J., Tomeš V., Tomrdle V.,
Vašíček J., Veselá J., Veverková D.,
Vítová M., Vostřák V., Wiener P.,
Žáková S.

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).

Fotografie starostů 
chybí v archivu
Statutární město Jablonec n. N. vy-
tváří databázi představitelů města
od roku 1850 do současnosti. Za-
tím se nepodařilo dohledat foto-
grafie zástupců města v období
(1934–1990): Gustava Petrovského,
Oswalda Wondraka, Karla Šimona,
Karla Šilhána, Josefa Floriána, Ro-
berta Koumara, Bohumíra Zlatní-
ka, Jaroslava Šimáčka, Miloslava
Kouřila, Josefa Michka, Oldřicha
Jonáše, Josefa Fejkla, Jana Mikul-
číka a Jaroslava Čermáka. 

„Pokud někdo z občanů vlastní
fotografii některého z výše uvede-
ných pánů a je ochoten ji poskyt-
nout magistrátu, kontaktujte, prosím,
kancelář primátora – Janu Matě-
chovou (tel.: 483 357 321, e-mail:
matechova@mestojablonec.cz) nebo
Markétu Hozovou (tel.: 483 357 193,
e-mail: hozova@mestojablonec.cz),“
žádá o spolupráci občany primátor
města Petr Beitl.

Fotografická soutěž
K dvacetiletému výročí partnerství
mezi Budyšínem a Jabloncem vy-
hlásilo statutární město fotografic-
kou soutěž na téma: „Partnerská
města očima mladých fotografů“.
Uzávěrka soutěže je 30. června.
Autoři mohou své fotografie dodat
ve fyzické podobě na podatelnu
nebo osobně do kanceláře primá-
tora ve druhém patře. Fotografie
lze také zasílat v elektronické po-
době. 

Koordinátorkou soutěže je Monika
Loupá (loupa@mestojablonec.cz,
tel.: 483 357 184). 

Z vybraných fotografií bude vy-
tvořen kalendář na rok 2014.

Páternoster nejezdí
V budově radnice nejezdí oběžný
výtah tzv. „páternoster“. Důvodem
je porucha, na jejímž odstranění
se intenzivně pracuje. Hůře po-
hyblivým občanům doporučuje-
me, aby využili výtah v zadním
vstupu, napravo vedle vchodu do
kina Radnice. 

Ověřování podpisů 
a Czech point
Ověřování podpisů a služby Czech
point můžete v plném rozsahu vy-
užít kromě vnitřního informačního
střediska v budově radnice nyní
nově i v přízemí budovy magistrátu
Komenského 8. 

Výzva IPRM
na rekonstrukce
končí v dubnu 2013
Jablonec vyhlásil loni v rámci
Integrovaného plánu rozvoje měs-
ta (IPRM) pro vymezenou zónu
Žižkův Vrch a okolí kontinuální
výzvu na regeneraci bytových do-
mů. Dle nového pokynu Minister-
stva pro místní rozvoj, který vy-
chází z nařízení Evropské komise,
muselo město výzvu zkrátit do
konce dubna. Žádosti o dotace
z EU a ČR ve výši 40 % je třeba
předložit na oddělení dotací
(1. patro budovy radnice) nejpo-
zději do 30. dubna 2013 do 15 ho-
din. Vzhledem ke kontinuální vý-
zvě jsou přijaté žádosti hodnocené
průběžně, tedy hned po předlo-
žení. Podrobné informace včetně
kontaktů naleznete v samotném
textu aktuální výzvy na regeneraci
bytových domů na www.mestojab-
lonec.cz v sekci IPRM.

Těšíme se 
na miminko 
Tradiční akce pro budoucí rodiče
se koná v úterý 26. 3. od 15.00 ho-
din v kapli jablonecké nemocnice.
Účastníci se dozvědí vše o kojení
a celkové péči o dítě, o správném
tělesném vývoji a jeho dalším roz-
víjení. Podrobnější informace na-
jdete na www.nemjbc.cz. 

Vítání občánků
sobota 9. 2. 2013
Veronika Kortanová, Meda Valešo-
vá, Maxim Raguzin, Alice Erna Ma-
chová, Jakub a Jan Hercogovi,
Victoria Hasenkopfová, Karolína
Štréglová, Kateřina Marková, Tere-
za Matějková, Jan Vrběcký, Jakub
Žemlička, Dominik Rydval, Josefí-
na Karmášková, Lukáš Loun, Eliš-
ka Rydvalová, Richard Volf, Anna
Zahrádková, Barbora Hašková, Jan
Skála, Nicolas Dušek, David Jelí-
nek, Aly Shams Tolba, Vít Fišer, Ši-
mon Došel, Šimon Sýkora, Kristý-
na Macanová, Liliana Zákoucká,
Petr Pilař, Kristýna a Vojtěch Vaň-
kovi, Veronika Škarvanová, Jan
Hron, Anežka Piklová, Lukáš Chy-
ba, Matěj Holub, Eliška Zmeškalo-
vá, Matěj Rusňák

Rodiče dětí, které mají v Jablonci
nad Nisou trvalé bydliště, ale naro-
dily se jinde, se v případě zájmu
o Vítání dětí mohou nahlásit na te-
lefonním čísle 483 357 292, p. Helena
Roudná. (end)

Bez doteku
Primátor města Petr Beitl převzal záštitu nad
filmovým představením Bez doteku, které bude
uvedeno za účasti jeho tvůrců v kině Radnice
ve čtvrtek 28. 3. od 17.30 hodin. Film je celovečer-
ním debutem nejmladšího českého režiséra
Matěje Chlupáčka (18 let) a vypráví příběh
dospívající dívky Jolany, která je předmětem
sexuální touhy svého nevlastního otce. (mj) 

Vítání dětí Foto Zdeňka Vokatá

Náměstek primátora Petr Vobořil 
na vernisáži výstavy 

Jablonecká rodina 2013. 

Ve středu 20. února byl zahájen další
semestr Akademie seniorů. 

Foto 3 x Radka Baloghová

Slavnostního zahájení výstavy Z Nového
Světa do celého světa zúčastnila i minist-
ryně kultury Alena Hanáková (uprostřed). 



(6)

jablonecký měsíčník / březen 2013 užitečné informace

Stavba protipovodňové štoly ve městě se blí-
ží do finále. Podle slov zhotovitele by do
konce března měla být ukončena ražba no-
vé odpadní štoly, která vede od přehrady
k výzkumnému strojírenskému ústavu. 

Zatímco začátkem roku geologické podmínky
dovolily použití technologie strojního rozpojo-
vání horniny, v polovině února postoupila raž-
ba do míst, kde stavbaři opět narazili na skálu,
kterou je nutno odstřelit, a přistoupili k trhacím
pracím. 

To občané města zaznamenali a do databáze
podnětů přibylo několik připomínek. S koncem
března by měly trhací práce skončit a pak bu-
dou stavbaři pokračovat činnostmi na dokonče-
ní celé stavby. 

Ražbou práce nekončí – dodělává se vtokový
objekt, profiluje se dno, buduje se primární
nebo definitivní ostění – vyztužení štoly arma-
turou.

Při očekávaném jarním tání bude přehrada
dopuštěna na kótu 507 m n. m. a v červnu do-
jde k dopuštění na standardní stav – kótu
510 m n. m. 

Na přelomu června a července bude na dobu
zhruba tří týdnů uzavřena cyklostezka kolem
památného stromu ve Mšeně, budou se opravo-

vat chodníky poničené těžkou technikou a pří-
pojky elektrického vedení budou vráceny do
svých původních tras. U loděnice také přibude
nový ovládací domeček pro vtokový objekt.

(mh)

Stavba protipovodňové štoly finišuje

Cílem plánování skupiny zdravotně znevý-
hodněných osob je nabídnout možnost co
nejdelšího života v domácím prostředí a po-
moc k využívání sociálních aktivit.

Péče o dítě s tělesným, zrakovým, mentálním či
kombinovaným postižením leží na rodině, kte-
rá často neví, jak s ním správně pracovat. Stře-
disko pro ranou péči Liberec pomáhá rodičům
už 18 let. 

Vzniklo v roce 1994 jako součást České unie
nevidomých a slabozrakých. Má 11 odborných
pracovníků – speciálních pedagogů a kapacitu
pro 140 rodin. Poskytuje služby terénní i ambu-
lantní. Jejich klientem je rodina s dítětem do
sedmi let postiženým mentálně, pohybově, zra-
kově, s poruchou autistického spektra nebo kom-
binací těchto typů postižení. Služba v Liberec-

kém kraji je financovaná z projektu IP 1 – Služby
sociální prevence v LK, podporují ji kraj, nada-
ce, města a další sponzoři. 

„Naším cílem je pomoci rodičům, zdravým
sourozencům i ostatním členům rodiny, aby
náročnou situaci spojenou s narozením a péčí
o dítě s postižením zvládli. Dítě tak může vy-
růstat ve své rodině, a tím se buď oddálí, nebo
úplně pomine nutnost ústavní péče. Zároveň
podporujeme vývoj dítěte tak, aby využilo
všechny své možnosti, schopnosti a nadání.
Čím dříve spolupráce začne, tím lépe,“ říká
Lucie Hejralová ze Střediska pro ranou péči.

Poradce rané péče jezdí do rodiny podle po-
třeby zpravidla jednou za měsíc, jinak jsou v te-
lefonickém a písemném kontaktu. Program
vychází z přání rodičů, dohodnutého plánu
podpory a reaguje na aktuální požadavky rodi-

ny a zdravotního stavu dítěte. Středisko organi-
zuje jednou za rok pobytový kurz pro rodiny,
semináře, kluby pro rodiče, dvakrát ročně pak
setkání rodin, kde si mohou všichni vyměnit
zkušenosti z každodenního života. „Rodičům
nabízíme i ambulantní programy, například
rozvoj zrakových funkcí, diagnostiku, muziko-
terapii atd.,“ uzavírá Lucie Hejralová.

Kontakt: Středisko pro ranou péči Liberec,
o. p. s., Matoušova 406, 460 07 Liberec 7, tel.
485 109 564, e-mail: liberec@ranapece.eu,
www.ranapece.eu 

Výčet všech sociálních služeb je na webu města
pod odkazem Komunitní plánování v sekci
Zdravotnictví a sociální služby.

(lh, mč)

■ Plánujeme sociální služby: Skupina zdravotně znevýhodněných

Poslední březnovou sobotu (30. 3. 2013) se
uskuteční svoz nebezpečného odpadu a elek-
trospotřebičů. Další svoz se bude konat
v květnu v roce 2013.

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

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

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

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

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

ky, sporáky, vysavače, mikrovlnné trouby,
žehličky, kávovary, fény, el. nářadí a nástroje,
videopřehrávače, radiopřijímače, videokame-
ry, fotoaparáty, el. hudební nástroje, počítačo-
vé monitory, notebooky, počítače, klávesnice,
telefonní přístroje, faxy, tiskárny, kalkulačky,

elektrické hračky, světelné zdroje (trubice,
úsporky), výbojky a svítidla.

Rozpis zastávek ambulantního svozu nebez-
pečných 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 stanovišti
– při odevzdávání odpadu dbejte pokynů
obsluhy. Je nepřípustné odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny.

Další možnosti odevzdání odpadu jsou po
celý rok:

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

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

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

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

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

Březnový svoz nebezpečného odpadu
a elektrospotřebičů 
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RADA MĚSTA JABLONEC NAD NISOU
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou

Vyhlášení konkurzů na vedoucí pracovní
místa ředitelů/ředitelek základních škol,
mateřských škol a základní umělecké školy

Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje,
v souladu s § 166 zák. č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), a vyhláškou
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech kon-
kurzního řízení a konkurzních komisích, kon-
kurz na obsazení vedoucích pracovních míst

Ředitelů/ředitelek

• Základní školy Jablonec nad Nisou,
5. května 76, příspěvková organizace

• Základní školy Jablonec nad Nisou,
Pasířská 72, příspěvková organizace

• Mateřské školy Jablonec nad Nisou,
Havlíčkova 4, příspěvková organizace

• Mateřské školy Montessori Jablonec nad
Nisou, Zámecká 10, příspěvková organizace

• Základní umělecké školy, Jablonec nad
Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace

Nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/
ředitelky – k 1. 8. 2013

Požadavky:
• splnění předpokladů pro výkon funkce ředi-

tele/ředitelky školy stanovených zákonem
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovní-
cích a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů

• v případě MŠ Montessori bude vyžadováno
i vzdělání zaměřené na metodu Montessori

• znalost problematiky řízení škol a přísluš-
ných právních předpisů

• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• organizační, řídící a komunikační schopnosti

K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie všech dokladů o dosa-

ženém vzdělání
• doklad o průběhu zaměstnání a délce peda-

gogické praxe potvrzený posledním zaměst-
navatelem

• strukturovaný životopis
• lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu

vedoucího pracovního místa ředitele ne starší
2 měsíců

• nástin koncepce dalšího rozvoje školy (max.
4 strany formátu A4)

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

• čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č.
451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve
státních orgánech a organizacích ČR, ve zně-
ní pozdějších předpisů

Příjem přihlášek bude ukončen v úterý
2. dubna 2013 ve 12.00 hodin.

Adresa pro doručení přihlášek:
Statutární město Jablonec nad Nisou
Oddělení školství, kultury a sportu 
– Ing. Zuzana Brodská
Mírové náměstí 19
467 51 Jablonec nad Nisou

Způsob podání přihlášky:
obálku s přihláškou a požadovanými doklady
včetně příloh nutno označit: KONKURZ „ná-
zev“ (dle příslušné školy, kam podáváte při-
hlášku ke konkurzu) – NEOTVÍRAT

Případné dotazy na telefonu 483 357 315, 483
357 270.

Jablonec nad Nisou 7. února 2013

Petr Beitl,
primátor

V březnu a na počátku dubna otevřou jab-
lonecké mateřské školy své brány, aby se ro-
dičům a jejich dětem představily. Chtějí ještě
před zápisem seznámit všechny zájemce
s prostředím, aktivitami i režimem jednotli-
vých školek. 

Statutární město Jablonec nad Nisou zřizuje
18 mateřských škol, které v současné době na-
vštěvuje 1 597 dětí. Mateřské školy díky zvyšující
se poptávce rodičů navíc získávají nová odlou-
čená pracoviště, jež budou pro mnohé rodiče
jistě velmi příjemným překvapením. 

Na počátku letošního roku došlo např. k otev-
ření dvou nových tříd MŠ Lovecká v nově vybu-
dovaném odloučeném pracovišti v ZŠ 5. května.
V září loňského roku otevřela MŠ Mechová jed-
nu třídu v ZŠ Mozartova. 

Koncept odloučených pracovišť mateřských
škol v budovách škol základních je v Jablonci
nad Nisou již léty prověřený a stal se i velmi ob-
líbeným, protože umožnil předškolákům na-
hlédnout do chodu základních škol o rok dříve,
což ve výsledku přispělo ke zcela přirozenému
a nenásilnému způsobu zahájení jejich povin-
né školní docházky.

Od letošního září se připravuje další novinka.
Tou bude otevření nové třídy v MŠ Hláska v ul.
Palackého. Přestože MŠ Hláska je speciální ma-
teřskou školou zaměřenou na děti s logopedic-
kými problémy a se zdravotním postižením či
jiným handicapem, bude nová třída s kapacitou
24 míst určena dětem bez zdravotních komplikací.

(Více informací o všech MŠ naleznete na je-
jich webových stránkách a na stránkách statu-
tárního města Jablonec nad Nisou.)

Dny otevřených dveří jabloneckých MŠ: 

3. dubna 2013 /od 8.30 hodin/ 
MŠ Hláska, Palackého 37, ředitelka Jana
Brethová, www.sweb.cz/spec.ms.jbc/

4. dubna 2013 /15.30–17.00 hodin/
MŠ Kostička, Kokonín, Dolní 3969, ředitelka
Dana Farkašová, www.mskokonin.ic.cz.

9. dubna 2013 /9.00–15.00 hodin/
MŠ Slunečnice, Slunečná 9, ředitelka Taťána
Chvalinová, www.materska-skola.com/slunecna/, 
tel.: 483 711 503.

10. dubna 2013 /8.30–15.30 hodin/
MŠ Pohoda, Jablonecké Paseky, Tichá 19, ře-
ditelka Pavla Macháčková, www.mspohoda.cz.

14. března 2013 /od 10.30 hodin/
MŠ Žlutá školka, Jugoslávská 13, informační
schůzka, ředitelka Renata Kolischová,
www.msjugoslavska.cz, odloučené pracoviště
– Nemocniční 15.

19. března 2013 /15.30–17.00 hodin/
MŠ Pastelka, Nová Pasířská 10, návštěvní
odpoledne, ředitelka Ivana Novotná, 
www.materska-skola.com/pasirska/.

20. března 2013 /14.00–16.00 hodin/
MŠ Čtyřlístek, Švédská 14, ředitelka Zuzana
Lapáčková, www.materska-skola.com/svedska/,
odloučené pracoviště – Vítězslava Nezvala 12

26. března 2013 /9.00–15.00 hodin/ 
MŠ Motýlek, Střelecká 14, ředitelka Eva Čáchová,
www.strelecka.cz 

26. března 2013 /9.00–16.00 hodin/
MŠ Adélka, 28. října 16, ředitelka Světlana
Bartůňková, www.28rijna.materska-skola.com

MŠ, které je možné navštívit 
po telefonické dohodě:

MŠ Pampeliška, Lovecká 11, ředitelka
Kateřina Sýkorová, www.mspampeliska.cz,
tel.: 734 315 545 

MŠ Kapička, Husova 4, 
ředitelka Kateřina Krásná, 
www.materska-skola.com/husova/web/, 
tel.: 483 312 800.

MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4, ředitelka
Jolana Stejskalová, www.mshavlickova.cz, 
tel.: 733 644 370.

MŠ Pod Lesem, Rýnovice, Československé
armády 37, ředitelka Lenka Brunnerová
Jínová, www.msrynovice.cz, tel.: 725 369 911.

MŠ Montessori, Zámecká 10, ředitelka Vlasta
Hillebrandová, www.montessori-jbc.cz, 
tel.: 483 302 625.

MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10, ředitelka Hana
Hušková, www.materska-skola.com/hrbitovni/,
tel.: 483 320 873.

MŠ Muchomůrka, Mšeno, Mechová 10, 
ředitelka Irena Šolcová, www.ms-mechova.cz,
tel.: 725 369 922.

MŠ U Pěti veverek, Mšeno, Arbesova 50, 
ředitelka Magda Svobodová, 
www.materska-skola.com/arbesova/, 
tel.: 483 705 788.

MŠ Mšeňáček, Mšeno, Josefa Hory 31, 
ředitelka Eva Dufková, www.msmsenacek.cz,
tel.: 734 441 722. (end)

Dny otevřených dveří v mateřských školách

Foto Jiří Endler

■ Konkurzy na pracovní místa ředitelů/ředitelek ZŠ, MŠ a ZUŠ
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Daně z nemovitosti 
upravilo město vyhláškou
V současné době dostávají majitelé rodin-
ných domů do poštovních schránek složen-
ky, kterými jsou vyzýváni k placení daně
z nemovitosti. Mnozí z nich se mohou podi-
vovat nad částkou, která je na poukázce uve-
dena. 

„Na složenkách jsou jiné částky, než na které
byli majitelé domů v letech minulých zvyklí
platit. Vzhledem k tomu, že byl Jablonec pový-
šen na statutární město, se automaticky zvýšil
koeficient, a tím i příslušná daň. Ovšem na toto
zastupitelstvo zareagovalo a vydalo Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 10/2012 o stanovení koefi-
cientů pro výpočet daně z nemovitostí,“ říká ta-
jemník magistrátu města Marek Řeháček. Přesné
znění vyhlášky uvedeme v příštím vydání.

Co to v praxi znamená? V letošním roce 2013
se majitelům domů daně zvýší, ale v násled-
ném roce 2014 budou pokráceny tak, aby prů-
měrově daň za rok 2013 a 2014 dosáhla výše
z roku 2012. 

„Uveďme si příklad. Za průměrný rodinný
domek na pozemku cca 700 metrů čtverečních
s garáží a zastavěnou plochou 162 metrů čtve-
rečních zaplatil majitel v roce 2012 částku 1781
korun. V letošním roce mu přijde složenka na
částku 2 348 korun, ale v roce následujícím
(2014) zaplatí na dani pouze 1 271 korun. V ro-
ce 2014 už bude opět platit částku, na kterou
byl zvyklý, a to 1 781 korun,“ konstatuje Řehá-
ček. 

Z výše uvedené skutečnosti vyplývá, že za-
stupitelé města dodrželi slib, který dali svým
voličům, nezvyšovat daně. „Vyhláška je schvá-
lená jako celek až do roku 2015. Mnohokrát
jsme deklarovali, že úsilí o zařazení města me-
zi statutární nepramenilo z důvodu zvýšení da-
ní, ale z důvodů spíše prestižních. I proto budou
lidem zvýšené daně z roku 2013 takto kom-
penzovány,“ vysvětluje tajemník. 

Jistou protislužbou majitelům domů v letoš-
ním roce je fakt, že se nezvýší poplatky za od-
voz odpadků. „Severočeské komunální služby
zvyšovaly ceny o 3,5 %, ale my toto zdražení ne-
přenášíme na občany. Rozdíl v této částce za-
platí město z rozpočtu. Přesněji je tento rozdíl
počítán z vyššího výběru daní,“ prozradil ná-
městek primátora Miloš Vele. (end)

Podnikatelé mohou využít 
slevy na nájmu
Do 31. března mohou žádat právnické a fy-
zické osoby, které podnikají v nebytových
prostorách ve vlastnictví statutárního města
Jablonec nad Nisou, o snížení nájemného.
Rada města schválila podporu podnikate-
lům a ti mohou žádat o snížení nájmu až do
výše 25 %, a to na dobu jednoho roku,“ in-
formuje o rozhodnutí rady náměstek primá-
tora Miloš Vele.

„Jablonec nad Nisou je městem pro byznys
mimo jiné i díky svému vstřícnému postoji
k podnikatelům ve městě. Snažíme se podporo-
vat podnikatelskou činnost různými způsoby,
kromě nabízené slevy na nájmu mohu jmeno-
vat například novou koncepci parkování v Jab-
lonci, která vzešla zejména z požadavků ob-
chodníků a podnikatelů v centru,“ říká primátor
města Petr Beitl.

Zájemci o poskytnutí podpory mohou píse-
mně požádat o snížení nájemného až o 25 % na
dobu 1 roku, tj. od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014.
K žádosti je třeba doložit platnou nájemní
smlouvu včetně dodatků a naposledy podané
daňové přiznání. 

Žádost s požadovanými listinami je nutné
odevzdat do podatelny Magistrátu města Jab-
lonec nad Nisou nejdéle do 31. 3. 2013 s pod-
mínkou, že žadatel nebude ke dni podání
žádosti veden v evidenci dlužníků statutárního
města Jablonec nad Nisou. (end)

„Od roku 2009 byla podnikatelům nabídnuta
podpora formou snížení nájemného již třikrát.
Vždy se jednalo o slevu ve výši 15 %. V roce 2009
a 2010 byla sleva poskytnuta 13 žadatelům. Při
poslední výzvě v roce 2011 požádal o slevu z ná-
jemného pouze jeden nájemce nebytového pro-
storu,“ informuje o využití slev v minulosti Vele. 

(end)

Informace z oddělení 
sociální péče 
Od 1. 1. 2012 byly v důsledku sociální refor-
my převedeny agendy nepojistných dávek,
včetně jejich výplaty, z pověřených obcí a ob-
cí s rozšířenou působností na Úřady práce
České republiky. 

Na obcích však zůstala povinnost přímé soci-
ální práce s lidmi. Vedle sociálních pracovníků
pracuje na oddělení i sociální kurátor pro do-
spělé a pracovníci pověření k výkonu veřejné-
ho opatrovnictví. V Jabloneckém měsíčníku
budeme v průběhu roku čtenáře seznamovat
s náplní práce sociálních pracovníků. 

Sociální kurátor pro dospělé poskytuje pora-
denskou, socioterapeutickou a sociální pomoc
občanům při překonávání obtížných životních
situací a při jejich integraci do společnosti.
Jedná se zejména o pomoc při pracovním
uplatnění, s ubytováním, finančním zajištěním
atd. „Kurátor pracuje především s občany pro-
puštěnými z výkonu trestu odnětí svobody ne-
bo vazby, občany, jimž byl výkon trestu podmí-
něně odložen, závislými na alkoholových nebo
nealkoholových látkách, žijícími nedůstojným
způsobem života, propuštěnými ze školských
zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy
po dosažení zletilosti apod.,“ vysvětluje vedoucí
oddělení Lucie Strádalová. V průběhu roku
2012 pracoval kurátor celkem s 242 klienty, 93
z nich byly osoby propuštěné z výkonu trestu.
V prvních dnech amnestie vyhledalo sociálního
kurátora 75 propuštěných. (end)

Kritický stav mostů ve statutárním městě
Jablonci nad Nisou alarmuje pracovníky
magistrátu k jejich postupným opravám.
Celkem je na území města Jablonce 64 mos-
tů, z nichž je 57 silničních a 7 železničních.
Do stejné kategorie patří také 80 propustků. 

„Ze zákona podléhají mosty dvěma typům kont-
rol – hlavní a běžné. Zákon a odpovídající norma
určuje přesný časový sled a rozsah prohlídek.
Běžné se provádí nejméně jednou až dvakrát
ročně dle zařazení mostu. Hlavní se koná pod-
le typu mostu a jeho zařazení. Tyto prohlídky
provádí certifikované firmy, běžné kontroly
pracovníci magistrátu s oprávněním. Na zákla-
dě těchto kontrol se sleduje postupný stavební
stav mostů a sestavuje se harmonogram oprav,“
říká Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy ko-
munikací.

„Bohužel, v současné době se nachází jedna
třetina mostů v havarijním stavu. Důvodem je
fakt, že se do oprav mostů v minulosti nevklá-
daly žádné investice,“ doplňuje informace ná-
městek primátora Miloš Vele. 

Nedávno se opravil most v Kamenné ulici
a tři propustky, jeden v ulici U Mohelky a dva
v ulici Tyršova stezka. „Letos bychom chtěli
opravit mosty čtyři. Plánujeme opravu mostu
na Paseckém náměstí, kde počítáme s investicí
v řádu 4,6 milionu korun. Další je v Jánské uli-
ci. V současné době je na něm omezen provoz
a mohou po něm jezdit vozidla pouze do 1 tuny.
Třetí most, jenž by měl být letos opraven, se na-
chází při vjezdu na autobusové nádraží v ulici
Luční. Zde je havarijní jedna část nosné kon-
strukce. Museli jsme učinit dopravní omezení,
aby nedošlo k dalšímu poškození mostu. Dále
se plánuje podepření nosné konstrukce mostu

v ulici Pionýrů,“ prozradil plány na letošní rok
Vele.

Celkové investice na opravy mostů dosáhnou
zhruba 7 milionů korun. „V Jánské ulici inves-
tujeme do opravy 730 tisíc korun, v ulici Pioný-
rů vyjdou zhruba na 100 tisíc. Konečná cena
oprav mostu v Luční ulici není dosud pevně sta-
novena, cenová nabídka se tvoří, ale částka by
neměla přesáhnout milion korun. Samozřejmě,
že ve spolupráci s Technickými službami Jablo-
nec řešíme průběžné opravy na dalších mos-
tech během celého roku,“ informoval Pavel Ko-
zák.

Kromě mostních konstrukcí se v letošním ro-
ce plánují další opravy povrchu komunikací,
chodníků a příslušenství na komunikacích, ja-
ko jsou zábradlí, dopravní značky, odvodnění
a podobně.

(end)

Čtyři jablonecké mosty čeká oprava

Foto 3 x archiv magistrát města Jablonec n. N.
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V úterý 15. ledna nabyl účinnosti zákon č.
494/2012 Sb., který mimo jiné novelizoval zá-
kon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném
znění (dále jen „zákona o přestupcích“)
v následujícím znění:

Do ust. § 47 zákona o přestupcích doplňuje no-
vý odst. 3, který zní: Dobou nočního klidu se ro-
zumí doba od 22.00 do 6.00 hodiny. Obec může
obecně závaznou vyhláškou nebo rozhodnutím
vydaným na základě obecně závazné vyhlášky
stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti
nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při
nichž je doba nočního klidu vymezena dobou
kratší nebo žádnou.

Pro orgány posuzující a rozhodující přestup-
ky tzv. rušení nočního klidu je tak konečně tato
doba nočního klidu pevně vymezena záko-
nem. V Jablonci nad Nisou byla doba nočního
klidu určena obecně závaznou vyhláškou.

Zavádí do ust. § 11 zákona o přestupcích vedle
čtyř sankcí (napomenutí, pokuta, zákaz činnosti,
propadnutí věci) sankci novou pod písmenem e)
zákaz pobytu.

Vkládá nový § 15a, který popisuje bližší pod-
mínky pro ukládání sankce zákazu pobytu a po-
stupy s touto sankcí související, ze kterých
stručně vybíráme: 

Lze uložit jen za přestupky uvedené ve zvláštní
části tohoto zákona nebo v jiném zákoně (některé
z přestupků na úseku ochrany před alkoholis-
mem a jinými toxikomaniemi, některé z přestup-
ků proti pořádku ve státní správě a územní sa-
mosprávě, některé z přestupků proti veřejnému
pořádku, přestupků proti občanskému soužití,
přestupky proti majetku).

Lze uložit tomu, kdo byl v posledních dvanác-
ti měsících přede dnem spáchání přestupku pra-
vomocně uznán vinným z přestupku za obdobné
jednání, kterého se dopustil na území stejné obce.

Uložení takové sankce je nezbytné k zajištění
ochrany místních záležitostí veřejného pořádku
na území obce.

Sankce zákazu pobytu se nesmí vztahovat na
místo nebo obvod, v němž má pachatel trvalý po-
byt nebo hlášený pobyt podle zvláštního právní-
ho předpisu.

Sankce spočívá v tom, že se pachatel nesmí po
dobu trvání zákazu pobytu zdržovat na území,
kde přestupkovou činnost páchal, jedná se o úze-
mí vymezeném v rozhodnutí. 

Na žádost pachatele lze udělit povolení ke
krátkodobému pobytu na území, kde má zákaz
pobytu, a to ze závažných osobních důvodů.

Od výkonu sankce lze po uplynutí poloviny do-
by výkonu této sankce upustit.

O sankci zákazu pobytu se vyrozumívá orgán
Policie ČR a obecní úřad obce, na jejímž území
má pachatel hlášen trvalý pobyt. 

V souvislosti s novou sankcí je nutné sdělit, že
ji nelze uložit mladistvému. Sankci lze uložit za
předpokladu kumulativního splnění výše uve-
dených podmínek. Nerespektování sankce zá-
kazu pobytu lze posuzovat jako trestný čin ma-
ření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337 z.č.
40/2009 Sb.). 

OPŘ při MMJ v současné době nemá žádného
adepta na uložení této sankce, pokud se ohléd-
neme do minulosti, dali by se adepti spočítat na
prstech jedné ruky. Nemusí se jednat o zákaz
pobytu na celé území obce, lze vymezit částí, lo-
kalitou, ulicí apod. Termín trvalý pobyt je v sou-
časné době jednoznačně zákonem dán, ale již
dnes se v odborných kruzích hovoří o tom, že
v prostředí zákona o přestupcích se bude jednat
o pobyt faktický, ale vše ukáže až rozhodovací
praxe a možná judikatura NSS, ÚS apod. „Od-
dělení přestupků MMJN by s aplikací této nové
úpravy nemělo mít zásadní problémy“, říká je-
ho vedoucí Lenka Tomková. (end)

Zákaz pobytu – nově ve vyhlášce města

Primátor diskutoval v České televizi

Úkoly a opatření vyplývající z Programu
prevence kriminality na rok 2012 byly splně-
ny. „Statutární město Jablonec nad Nisou
obdrželo v loňském roce dotace ze státního
rozpočtu na sociologický průzkum pocitu
bezpečí obyvatel, jehož výsledky jsou k na-
hlédnutí na webu města, dále na realizaci
dvou plácků pro děti, na uspořádání vý-
chovně vzdělávacího pobytového tábora pro
děti a cyklus přednášek nazvaný Stáří bez
rizika věnovaný seniorům,“ vypočítává Jiří
Vaníček, vedoucí odd. krizového řízení.

Kromě těchto projektů byly splněny i další akce
primární prevence, jako jsou např. přednášky

a besedy pro děti mateřských škol k bezpečné-
mu chování a dopravní výchově, pro žáky zá-
kladních škol k šikaně a kyberšikaně, dopravní
výchově, studentům středních škol byly určeny
přednášky na téma drogy a trestní právo. Tyto
preventivní akce organizují strážníci městské
policie a příslušníci Policie ČR, ale i neziskové
organizace, např. nízkoprahové zařízení Kru-
háč, DDM Vikýř nebo jablonecký spolek České-
ho červeného kříže.

Svou preventivní úlohu s cílem snižovat trest-
nou činnost na území města a pomoci odhalit
pachatele plní i městský kamerový dohlížecí
systém (MKDS). Jeho zavedení má kladnou
odezvu i u veřejnosti. Při provedeném průzku-

mu mezi obyvateli města v lednu 2013 více jak
90 % dotázaných hodnotí MKDS jako nástroj
pro posílení bezpečnosti a podporuje záměr je-
ho rozšíření.

V únoru rada města projednala a schválila
Program prevence kriminality na rok 2013.
„V rámci tohoto programu budeme, kromě jiné-
ho, žádat ministerstvo vnitra o státní účelovou
dotaci na rozšíření MKDS o jeden kamerový
soubor, dále o dotaci na další ročník výchovně
vzdělávacího tábora pro děti, na preventivní ak-
ci pro seniory Bezpečné stáří a také na osvětle-
ní jedné rizikové lokality,“ prozrazuje Jiří
Vaníček.

(mh)

Prevence kriminality: úspěchy a plány

Jablonecký primátor Petr Beitl byl pozván
do pořadu Máte slovo, který moderuje na
České televizi Michaela Jílková. V něm na té-
ma vykázání z obce za opakované přestup-
ky obhajoval spolu s poslankyní Ivanou Řáp-
kovou novelu přestupkového zákona. 

„Pachatelé, kteří se opakovaně dopouští pře-
stupků a nemají v dané obci trvalý pobyt, mo-
hou být podle nové předlohy zákona o přestup-
cích vykázáni na 3 měsíce mimo obec. Zákon
by se měl dotýkat skutečně jen pachatelů drob-

ných trestných činů, kteří se jich dopouští opa-
kovaně, nikoli pouze jednorázově. Jak se
osvědčí v praxi? Má význam? Bude účinný?
A mohl by být označen za protiústavní?“ Tyto
a jiné otázky během pořadu pokládala moderá-
torka Michaela Jílková.

Jabloneckého primátora přítomnost kamer
a živý televizní přenos nijak neznervóznil
a v průběhu celého večera argumentoval fakty
a věcně obhajoval novelu i práci městské poli-
cie a pracovníků správních orgánů. 

„Distribuce alkoholu a drog mladistvým, ka-
pesní krádeže, opakované krádeže do pěti tisíc
korun, ukrývání kradených věcí, znečišťování
veřejných prostranství, vyhrožování újmou na
zdraví, a dokonce i drobné ublížení na zdraví
a obtěžování. To jsou všechno věci, které v na-
šich městech, z některých lokalit, z některých
domů dělají lidem peklo. 

Kromě toho, že jsem primátor, jsem také ve-
litel městské policie. Když za těmito problémo-
vými lidmi policisty posílám, dívají se na mě,
jako kdybych je posílal vybírat vodu čeřenem.
Na tyto lidi totiž neplatí běžné sankce jako na-
pomenutí nebo pokuta. Jenže my jiné sankce

v obci nemáme. Pokud jde o státní správu, zde
bych se velmi důrazně zastal úředníků státní
správy, správních orgánů, protože právě tenhle
správní orgán je dotyčným lidem na ulici nej-
blíže. Oni se znají. V Jablonci to nejsou stovky,
ale desítky lidí. Všichni se znají a zneužívají to-
ho, že na ně úředník nemůže“ řekl v pořadu
Petr Beitl. V téměř hodinové televizní diskuzi
jablonecký primátor svou argumentací a vystu-
pováním důstojně reprezentoval naše město. 

(mh, end)
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■ Stalo se
V ZŠ Pasířské se týden neučilo
Na týden byla přerušena výuka
dětí v ZŠ Pasířská na Žižkově
Vrchu v Jablonci nad Nisou. Dů-
vodem bylo virové onemocnění,
jež postihlo téměř 40 % osazen-
stva, a to nejen děti, ale i většinu
pedagogického sboru. (end)

Iuventus gaude! pojede 
na festival do Francie
Pěvecký sbor Iuventus gaude! ab-
solvoval poslední únorový víkend
soustředění v Oldřichově v Há-
jích. Zde se připravoval na letní
festival Provence, kam na základě
pečlivého výběru umělecké komi-
se obdržel čestné pozvání. Na sou-
středění sbor cvičil povinných 90
minut nejen francouzského reper-
toáru. Součástí festivalu, který se
uskuteční ve dnech 21.–27. 7., bu-
de nejen každodenní koncertní
vystupování po celé jižní Francii
s přejezdem až 150 kilometrů
denně, ale i poznávání této nád-
herné turistické oblasti. (end)

MŠ Lovecká dostala 
od města šek
Statutární město Jablonec nad Ni-
sou odměnilo školku MŠ Lovec-
ká za česko-německý vzdělávací
projekt, na kterém pracovala spo-
lu s německou školkou Inter-
grative Kindergesstätte Knirpsen-
land v Oderwitz. Obě školky za
projekt získaly v závěru loňského
roku Cenu Euroregionu Nisa v ka-
tegorii vzdělávání. Šek v hodnotě
pět tisíc korun převzala od ná-
městků primátora Soni Paukrtové
a Petra Vobořila ředitelka MŠ
Lovecká Kateřina Sýkorová. (jn)

Vítězové prvního ročníku
výtvarné soutěže
Do prvního ročníku výtvarné sou-
těže Jablonecká rodina, kterou vy-
hlásilo statutární město Jablonec
nad Nisou, se zapojily děti z ma-
teřských a základních škol a cel-
kem odevzdaly 82 prací. Odborná
porota následně vybrala pět nej-
lepších autorů, kteří byli oceněni
v rámci promítání filmového
představení v kině Radnice v so-
botu 23. února. 

Vítězi prvního ročníku se stali
Brouzdovi, kteří kromě pomyslné
zlaté medaile od poroty získali
i cenu diváka. Druzí skončili Šu-
binovi, třetí Kočnarovi, čtvrtí
Bílkovi a pátými oceněnými byli
Bělinovi. Všichni ocenění dostali
diplom a volné vstupenky do ba-
zénu, dárkový šek na filmové
představení a deskové stolní hry
pro celou rodinu. (end, jn)

Zima v Jablonci
Od začátku letošní zimy napadlo
v Jablonci 278 cm sněhu. Ve dnech
18.–21. února nasněžilo 39 cm.
Zimní údržbu v těch dnech prová-
dělo 39 vozidel a 81 pracovníků.
„Kromě vlastní techniky jsme
na průtah komunikací povolali
i smluvní dodavatele,“ řekl jedna-
tel TSJ, s. r. o., Milan Nožička.

Zajímavosti z města
Možnost pro nové ředitele
Městští radní na svém posledním zasedání schváli-
li vyhlášení konkurzu na post ředitelů tří základ-
ních a dvou mateřských škol zřizovaných městem.

„Adepti na post ředitelů musí splnit předpoklady
pro výkon funkce stanovené zákonem o pedagogic-
kých pracovnících, v případě MŠ Montessori vyžadu-
jeme také vzdělání zaměřené na tuto metodu,“ kon-
statuje náměstkyně primátora Soňa Paukrtová, kterou
rada vyhlášením konkurzů pověřila. Uchazeči musí
také znát problematiku řízení škol a příslušných práv-
ních předpisů. Více o konkurzech na ředitele základ-
ních a mateřských škol na str. 7.

V roce 2012 vzrostl počet vloupání do bytů
Radní města jednali v únoru i o Programu preven-
ce kriminality na rok 2013. Z analýzy kriminality,
která sloužila jako jeden z podkladů, vyplývá, že
na území města obecně sice v roce 2012 došlo k po-
klesu trestné činnosti o 7 %, ale výrazně se zvýšil
počet vloupání do bytů a stoupl počet trestných či-
nů poškozování cizí věci.

Nejvíce bylo v roce 2012 tzv. prostých krádeží, tedy
kapesních, z automobilů apod., a to celkem 413, o rok
dříve jich policejní složky zaznamenaly 517. Počet
krádeží vloupáním do bytů, obchodů nebo výkladních
skříní se zvýšil z 242 v roce 2011 na 297 v roce 2012.
Násilných trestných činů – loupeží nebo úmyslného
ublížení na zdraví zaznamenali policisté o téměř 40 %
méně. 

Nezměnil se stav případů, v nichž jsou oběťmi se-
nioři. Proto v současné době magistrát ve spolupráci
se sociálními pracovníky a městskou policií připravu-
je v rámci projektu Bezpečné stáří samolepky určené
zejména pro seniory. Samolepky si budou moci lidé
dát zevnitř na dveře bytu. Budou na nich návodné
otázky, jak se má ptát, aby se zabránilo tomu, že vpus-
títe do bytu někoho nebezpečného. Obsah a podoba
samolepek je v současné době konzultována jak se
samotnými seniory v Radě starších, tak v pracovní
skupině komunitního plánování. „Rádi bychom, aby
samolepky splnily svůj účel, proto je dobré, aby se
k jejich podobě vyjádřili ti, jichž se to nejvíce týká,“
říká k projektu primátor Beitl.

„V rámci Programu prevence kriminality na rok
2013 budeme, kromě jiného, žádat ministerstvo vnit-
ra o státní účelovou dotaci na rozšíření MKDS o jeden
kamerový soubor, dále o dotaci na další ročník vý-
chovně vzdělávacího tábora pro děti, na preventivní
akci pro seniory Bezpečné stáří a také na osvětlení

jedné rizikové lokality,“ prozrazuje Jiří Vaníček, zpra-
covatel a předkladatel programu prevence.

Městský dar pro útulek
Na základě souhlasu rady města získá lučanský
útulek Dášenka od Jablonce darem techniku pro
odchyt opuštěných a ztracených zvířat.

Útulek Dášenka podle smlouvy zajištuje na území
města odchyt ztracených a opuštěných zvířat. Proto se
Jablonec rozhodl techniku v hodnotě téměř 11 tisíc
korun útulku darovat. 

Potíže s roznosem měsíčníku
V únoru jsme v redakci zaznamenali vysoký počet
stížností na nedoručení Jabloneckého měsíčníku.
Jeho distribuci do všech domácností ve městě za-
jišťuje Česká pošta. Reklamovali jsme proto únoro-
vou roznášku. 

Podle vyjádření vedoucí oddělení pošty Jablonec
nad Nisou 1 byla převážná část Jabloneckého měsíč-
níku doručena ve stanoveném termínu od 30. 1. do
5. 2. 2013. „Dne 5. 2. 2013 roznáška probíhala do po-
zdně odpoledních hodin. Po prošetření roznášky však
bylo bohužel v některých lokalitách prokázáno ne-
dodržení termínu stanovené roznášky. Jednalo se
o vámi uvedené lokality – část Mšeno a částečně
i v oblasti Paseky, kde byly materiály částečně doru-
čovány ještě dne 6. 2. 2013. Nedoručení materiálu
v žádné z lokalit Jablonce nad Nisou nebylo prokázá-
no,“ stojí v odpovědi České pošty na naši reklamaci.
Nadále podnikáme kroky k vyřešení této nemilé zále-
žitosti. V redakci jsme udělali maximum proto, aby
měsíčník vycházel před koncem měsíce a lidé jej mě-
li ve schránkách během prvních dnů měsíce nového.
Děláme vše proto, aby se podařilo i jeho doručení
ovlivnit natolik, aby se s dostatečným předstihem vy-
tištěný měsíčník dostával k občanům města včas. 

V případě, že nedostanete měsíčník do své schránky
do úterý 5. 3., kontaktujte, prosím, Českou poštu na
tel.: 483 359 942 a sdělte adresu, na kterou nebyl mě-
síčník doručen. Můžete také e-mail s adresou poslat
do redakce JM – mesicnik@mestojablonec.cz. Vaši při-
pomínku poště předáme.

Zastupitelstvo se konalo po uzávěrce
Únorové zastupitelstvo statutárního města Jablon-
ce nad Nisou se konalo 28. 2. 2013, týden po uzá-
věrce Jabloneckého měsíčníku. Informace z jednání
přineseme v dubnovém vydání.

(mh, jn)

Výtěžek 18. plesu města ve výši 25 000 korun předal jablonecký primátor staturního města Jablonec Petr Beitl ředitelce
Hospicové péče sv. Zdislavy Taťáně Janouškové. Město děkuje všem sponzorům i návštěvníkům plesu, kteří nákupem 

vstupenky a programu přispěli na charitu. Foto archiv MMJN
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

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

1. 3. /pátek/
17.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
18.00 /J/ DIVOKÁ STVOŘENÍ

JIŽNÍCH KRAJIN
20.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /J/ LÁSKA
22.45 /R/ JENÍČEK A MAŘENKA:

LOVCI ČARODĚJNIC (3D)

2. 3. /sobota/
15.00 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
17.30 /J/ LÁSKA
17.45 /R/ PARSIFAL

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ DIVOKÁ STVOŘENÍ

JIŽNÍCH KRAJIN

3. 3. /neděle/
14.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
16.30 /J/ ŠVEC A ČERT
17.00 /R/ BABOVŘESKY
18.00 /J/ LÁSKA
20.00 /R/ TERAPIE LÁSKOU

4. 3. /pondělí/
10.00 /R/ JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)
17.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
20.00 /R/ NÁDHERNÉ BYTOSTI

5. 3. /úterý/
10.00 /R/ MADAGASCAR 3 (3D)
17.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
20.00 /R/ JENÍČEK A MAŘENKA:

LOVCI ČARODĚJNIC (3D)

6. 3. /středa/
10.00 /R/ DOBA LEDOVÁ 4: ZEMĚ

V POHYBU (3D)
17.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
19.00 /J/ iSHORTS; KRÁTKÉ FILMY

2013 NOMINOVANÉ
NA CENU OSCAR – HRANÉ

20.00 /R/ BABOVŘESKY

7. 3. /čtvrtek/
10.00 /R/ LEGENDÁRNÍ PARTA (3D)
17.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
19.00 /J/ iSHORTS; KRÁTKÉ FILMY

2013 NOMINOVANÉ NA
CENU OSCAR – ANIMOVANÉ

20.00 /R/ BABOVŘESKY

8. 3. /pátek/
10.00 /R/ LORAX (3D)
17.00 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
18.00 /J/ PIETA
19.30 /R/ BOCELLI: 

LOVE IN PORTOFINO
20.00 /J/ BOHÉMSKÝ ŽIVOT
22.00 /R/ JENÍČEK A MAŘENKA:

LOVCI ČARODĚJNIC (2D)

9. 3. /sobota/
14.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
17.00 /R/ BABOVŘESKY
18.00 /J/ PIETA
20.00 /R/ MARTIN A VENUŠE
20.00 /J/ SEDM PSYCHOPATŮ

10. 3. /neděle/
15.00 /R/ ČTYŘLÍSTEK VE

SLUŽBÁCH KRÁLE
16.30 /J/ POHÁDKY PRO KOČKU
17.30 /R/ MARTIN A VENUŠE
18.00 /J/ SEDM PSYCHOPATŮ
20.00 /R/ TERAPIE LÁSKOU

11. 3. /pondělí/
17.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /R/ TERAPIE LÁSKOU

12. 3. /úterý/
17.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /R/ LET

13. 3. /středa/
14.30 /R/ PÍ A JEHO ŽIVOT (3D)

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
17.30 /J/ EXPEDIČNÍ KAMERA 2013
20.00 /R/ BABOVŘESKY

14. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
19.00 /J/ JUHA
20.00 /R/ SMRTONOSNÁ PAST:

OPĚT V AKCI

15. 3. /pátek/
17.30 /R/ MARTIN A VENUŠE
18.00 /J/ VE STÍNU
20.00 /R/ SMRTONOSNÁ PAST:

OPĚT V AKCI
20.00 /J/ PAŘÍŽ–MANHATTAN
22.15 /R/ JENÍČEK A MAŘENKA:

LOVCI ČARODĚJNIC (3D)

16. 3. /sobota/
14.00 /R/ HLEDÁ SE NEMO (3D)
16.45 /R/ FRANCESCA DA RIMINI

Přímý přenos MET NY
18.30 /J/ PAŘÍŽ–MANHATTAN
20.00 /J/ VE STÍNU

17. 3. /neděle/
15.00 /R/ ČTYŘLÍSTEK VE

SLUŽBÁCH KRÁLE
16.30 /J/ KRTEK A KALHOTKY
17.30 /R/ MARTIN A VENUŠE
18.00 /J/ VE STÍNU
20.00 /R/ SMRTONOSNÁ PAST:

OPĚT V AKCI

18. 3. /pondělí/
17.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /R/ NEPOUŽITELNÍ

19. 3. /úterý/
17.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /R/ NEPOUŽITELNÍ

20. 3. /středa/
17.30 /R/ TERAPIE LÁSKOU
20.00 /R/ SMRTONOSNÁ PAST:

OPĚT V AKCI

21. 3. /čtvrtek/
17.30 /R/ MARTIN A VENUŠE
20.00 /R/ SMRTONOSNÁ PAST:

OPĚT V AKCI
20.00 /J/ MUŽ BEZ MINULOSTI

22. 3. /pátek/
17.30 /R/ HLEDÁ SE PREZIDENT
20.00 /R/ MOCNÝ VLÁDCE OZ (3D/T)
20.00 /J/ BARBARA A JINÉ

KRÁTKÉ FILMY
22.30 /R/ MAMA

23. 3. /sobota/
14.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK

VE SLUŽBÁCH KRÁLE
17.00 /R/ MOCNÝ VLÁDCE OZ (3D/D)
17.30 /J/ MIZEJÍCÍ VLNY
20.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /J/ POST TENEBRAS LUX

24. 3. /neděle/
14.30 /R/ CROODSOVI (3D)
16.30 /J/ ZA KAMARÁDY

Z VEČERNÍČKŮ 2
17.00 /R/ MOCNÝ VLÁDCE OZ (2D/D)
18.00 /J/ POST TENEBRAS LUX
20.00 /R/ MAMA

25. 3. /pondělí/
17.30 /R/ MARTIN A VENUŠE
20.00 /R/ HLEDÁ SE PREZIDENT

26. 3. /úterý/
17.00 /R/ MOCNÝ VLÁDCE OZ (3D/D)
20.00 /R/ TENKRÁT NA ZÁPADĚ

27. 3. /středa/
20.00 /R/ MOCNÝ VLÁDCE OZ (3D/T)

28. 3. /čtvrtek/
15.00 /R/ CROODSOVI (2D)
17.30 /R/ BEZ DOTEKU – Slavnostní

premiéra s delegací tvůrců
19.00 /J/ SVĚTLA V SOUMRAKU
20.00 /R/ HOSTITEL

29. 3. /pátek/
14.30 /R/ CROODSOVI (3D)
17.00 /R/ BABOVŘESKY
18.30 /J/ BEZ DOTEKU
20.00 /R/ HOSTITEL
20.00 /J/ LE HAVRE
22.30 /R/ MAMA

30. 3. /sobota/
14.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK VE

SLUŽBÁCH KRÁLE
17.00 /R/ MOCNÝ VLÁDCE OZ (3D/D)
18.30 /J/ BEZ DOTEKU
20.00 /R/ HOSTITEL
20.00 /J/ RENOIR

31. 3. /neděle/
15.00 /R/ CROODSOVI (3D)
16.30 /J/ ŠROUBKOVO

DOBRODRUŽSTVÍ
17.30 /R/ HOSTITEL
18.00 /J/ RENOIR
20.00 /R/ MARTIN A VENUŠE

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

8. 3. /pátek/ 19.00 hodin
PÁTÁ DOHODA
Volné pokračování představení 
Jaroslav Duška Čtvrtá dohoda. Účinkují:
Jaroslav Dušek, Alan Vitouš, Pjér la
Šé’z a Viktor Zboník. Improvizace.

12.–14. 3. /úterý–čtvrtek/
RODÁCI JABLONECKA, XIII. ročník 
Hudebně dramatický cyklus. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013,
za finanční podpory statutárního
města Jablonec nad Nisou a Státního
fondu kultury ČR.

12. 3. /úterý/ 19.00 hodin
HRÁČI
Nikolaj Vasiljevič Gogol. 
Divadlo V Dlouhé Praha. 
Hrají: Jan Meduna, Jiří Wohanka,
Miroslav Táborský a další. Klasická
komedie. Činohra. Skupina DS.

13. 3. /středa/ 19.00 hodin 
HARALD – HVĚZDA SE VRACÍ
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Tančí: Andrey Bayniyazov, Šárka
Brodaczová, Veronika Fišerová, Ondřej
Hajný, Marika Hanousková a další.
Tanec. Skupina ND.

14. 3. /čtvrtek/ 19.00 hodin
KONCERT RODÁKŮ JABLONECKA
Anežka Suchánková – klavír, 
Denisa Ulmanová – klavír, 
Jan Krajník – kytara, 
Jablonecký komorní orchestr pod
vedením Luboše Lachmana. Hudba.
Skupina H prémie.

17. 3. /neděle/ 15.00 hodin
TRAMPOTY BROUKA PYTLÍKA
Ondřej Sekora, Pavel Kraus,
Miroslav Pokorný. 
Divadlo Lampion Kladno. 
Úsměvné a napínavé příhody Brouka
Pytlíka. Pohádka. Skupina RD.

20. 3. /středa/ 19.00 hodin
SMETANOVO TRIO
Jitka Čechová – klavír, Jiří Vodička –
housle, Jan Páleníček – violoncello.
Koncert jednoho z nejvýznamnějších
komorních souborů. Hudba, Skupina H.

22.–23. 3. /pátek–sobota/ 
TANEC SRDCEM 2013
Regionální přehlídka dětských
a dospělých tanečních skupin
scénického tance a pohybového diva-
dla. Pořádá Taneční studio Magdaléna
Rychnov u Jablonce n. N., Městské
divadlo Jablonec n. N., Nipos Artama
Praha a Statutární město Jablonec n. N. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013
za finanční podpory statutárního
města Jablonec n. N, Ministerstva
kultury ČR a Libereckého kraje. 

22. 3. /pátek/ 17.00 hodin
I. PŘEHLÍDKOVÝ VĚCER
Přehlídka dětských skupin.Tanec. 

23. 3. /sobota/ 17.00 hodin
II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER
Přehlídka dospělých skupin. Tanec.

23. 3. /sobota/ 20.00 hodin
TANEC SRDCEM – INSPIRATIVNÍ
PŘEDSTAVENÍ
NANOHACH & Tanec Praha uvádí
Orbis Pictus. Lenka Bartůňková/
Michal Záhora. Tanec. 

24. 3. /neděle/ 19.00 hodin
IRENA DOUSKOVÁ – DARDA
Divadlo na Jezerce Praha. 
Hrají: Bára Hrzánová, Lenka Vlasáková,
Miluše Šplechtová, Petr Vacek a další.
Činohra. Skupina DB.

26. 3. /úterý/ 19.00 hodin
KEN DAVENPORT – SARAH SALTZ-
BERG SLEČNA ABIGAIL
Mertopol Art Production Praha. 
Hrají: Jitka Asterová a Lukáš Pavlásek.
Činohra. 

28. 3. /čtvrtek/ 19.00 hodin
DEALER’S CHOICE 
(KDO ROZDÁVÁ, ROZHODNE)
Dejvické Divadlo Praha. 
Hrají: David Novotný, Václav Neužil,
Jaroslav Plesl, Ivan Trojan, Hynek
Čermák a Martin Myšička. 
Hra současného britského autora.

VÝSTAVA
8. 3.–16. 4.
JABLONEC VE SBÍRCE DOBOVÝCH
MATERIÁLŮ VÁCLAVA VOSTŘÁKA
Vernisáž 12. 3. od 17 hodin. Výstava ve
spolupráci se Spolkem přátel města
sekce pro regionální historii. Výstavy
ve foyer divadla jsou zpřístupněny
v době divadelních představení.

Andrea Bocelli: Love in Portofino

8. 3. /pátek/ 19.30 hodin – Kino Radnice
Exkluzivní záznam koncertu jednoho z nejpopulárnějších světových teno-
ristů Andrea Bocelliho z malebného přímořského městečka Portofino. 
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

13. 3. /středa/ 20.00 hodin
VLASTA REDL
& NAŠE NOVÁ KAPELA

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

16. 3. /sobota/ 20.00 hodin
SLAVNOSTI SV. PATRIKA
Nejnovější choreografie tanečních
skupin Irské sestry, Keltský tygr
a Divokej Ir, kapela Alastair (GB/CZ),
výuka irských tanců.

17. 3. /neděle/ 15.00 hodin
BROĎANKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem.

21.–22. 3. /čtvrtek–pátek/ 
10.00–18.00 hodin
23. 3. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
EUROREGION TOUR 2013
13. ročník veletrhu cestovního ruchu.

23. 3. /sobota/ 20.00 hodin
MŇÁGA & ŽĎORP
VYPSANÁ FIXA
Tugedr tůr 2013. Koncert v rámci akce
Euroregion Tour 2013.

24. 3. /neděle/ 15.00 hodin
A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Taneční akce s Orchestrem Rudy
Janovského a melodiemi 30.–60. let.

PŘIPRAVUJEME
4. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ ZPÍVÁNÍ 
S IUVENTUS, GAUDE!
Účinkují: Iuventus, gaude!, Amici, gau-
dete!, Liberi, gaudete!, Pueri, gaudete!
Sbormistr: MgA.Tomáš Pospíšil, 
klavírní doprovod: 
Mgr. Jana Lišková-Kvochová
Pořádá ZUŠ Jablonec n. N. a SRPDŠ
při ZUŠ Jablonec n. N.

5. 4. /pátek/ 20.00 hodin 
BUTY: DUPERELE
Jedinečný tříhodinový koncert skupiny

VÝSTAVA
6. 3.–3. 4. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer 
BARVY TOKIA
Výstava fotografií Henryka Dumina (PL).
Vernisáž: 6. 3. v 17.00 hodin.

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

4. 3. /pondělí/ od 10.00 hodin
BAROKNÍ PRAHA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5. 3. /úterý/ 14.00 hodin
6 000 km PO AMAZONCE
Pravidelné promítání.

5. 3. /úterý/ 17.00 hodin
KOMETA PanSTARRS
Astronomické okénko Martina Gembece.

7. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ČESKOSLOVENSKÉ OPEVNĚNÍ
Z ROKU 1935–38, TVRZE
Vyprávění v podání Jiřího Duška, 
člena Klubu vojenské historie Praha.

12. 3. /úterý/ 8.30 hodin
ŽIVOTOPISY SLAVNÝCH
SPISOVATELŮ BEZBOLESTNĚ
Besedovat s žáky jabloneckých škol
bude spisovatelka Ivona Březinová.

12. 3. /úterý/ 17.00 hodin
STŘEDNÍ POLABÍ
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

14. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
ČTENÁŘ ROKU
Vyhlášení nejlepšího čtenáře do 15 let
s největším počtem výpůjček za rok 2012.

14. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
CO SE NEVEŠLO DO SBÍRKY
Komponovaný pořad veršů a hudby.
Recituje autorka Olga Novotná; 
hudba skupina Duro Nux. 

19. 3. /úterý/ 16.30 hodin
TOMÁŠ SEDLÁČEK
Beseda s naším známým českým
ekonomem, členem Národní
ekonomické rady vlády a bývalým
poradcem prezidenta V. Havla.

21. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JAK VZNIKÁ ZÁMECKÁ EXPOZICE
Povídání s Petrem Weissem
a Vladimírem Tréglem o tom, jak
vzniká prohlídková trasa.

21. 3. /čtvrtek/ 13.30 hodin
POEZIE A PRÓZA ČESKÝCH
AUTORŮ
Prezentace audioknih z fondu MMO
v DPS Novodvorská.

26. 3. /úterý/ 14.00 hodin
HNĚV PŘÍRODY – NEBEZPEČNÉ
OBLASTI
Pravidelné promítání (laviny, požáry,
povodně, písečné bouře).

26. 3. /úterý/ 17.00 hodin
OD HUSÍHO BRKU K POČÍTAČI
ANEB DĚJINY JABLONCE
POHLEDEM MÍSTNÍCH KRONIK
Beseda s Janem Kašparem, ředitelem
Státního okresního archivu Jablonec n. N.

28. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
KORSIKA
Cestopisný pořad Petra Schlindenbucha.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ
PŘESMYČKOVÁNÍ 
aneb Hledej ukryté slovo.
Malá soutěž pro každého probíhá
po celý měsíc březen.

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
JARNÍ TEMATICKÉ BALÍČKY
Sestavení balíčků knih na přání čtenářů
na téma: Květomluva, Jaro na zahradě,
Milostná poezie, Humoristické příběhy.
KOLO ŠŤĚSTÍ
Každou středu losování o malá
překvapení.

ZNÁTE DOBŘE KNIHOVNU?
Elektronický kvíz o ceny. Vyhlášení
vítězů proběhne 2. dubna 2013.

STUDOVNA A ČÍTÁRNA
ČÍTÁRNA NA NETU
Nenajdete-li u nás svá oblíbená perio-
dika, poradíme, jak na to přes internet.

KÁVA A ČAJ V ČÍTÁRNĚ ZDARMA.
Každé pondělí podáváme našim
návštěvníkům tyto nápoje zdarma.

MULTIMEDIÁLNÍ ODDĚLENÍ
ZNÁTE MĚ? JSEM
ELEKTRONICKÁ ČTEČKA!
Možnost prezenční výpůjčky včetně
názorného seznámení s jejím používá-
ním.

ROK NA VSI
5. ročník amatérské fotografické soutěže.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013 

TOULKY PO EUROREGIONU NISA
Startuje nová pravidelná soutěž
v oddělení mládeže.

O ZLATOU MAKOVICI
Pokračuje již 7. ročník luštitelské soutěže.

NOVÉ VÝSTAVY
OKRUŽNÍ CESTA MAROKEM
Své fotografie v prostoru schodiště
představí Jaromír Smetana.

KNIHOVNA V PROUDU ČASU
Výstava k 90. výročí otevření německé
městské knihovny, na chodbě
u multimediálního oddělení.

PŘIPRAVUJEME
5. 4. /pátek/ 19.00 hodin
VEČER S ANDERSENEM

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

9 3. /sobota/ 9.00 – 13.00 hodin
FIMO III. – KALEIDOSKOP
Tvořivá dílna z polymerové hmoty, 
cena 120 Kč, informace do 7. 3. 
A. Tauchmanová.

12., 19. a 26. 3. /úterý/ 15.00–17.00 hodin
DESKOVÉ HRY PRO KAŽDÉHO
Ukázky tradičních i netradičních her
pro všechny věkové kategorie, 
informace A. Tauchmanová.

13., 20. a 27. 3. /středa/10.00–12.00 hodin
DOVOLENKÁŘI
Výroba náušnic, cena 60 Kč/rodič a dítě,
40 Kč/rodič nebo dítě, informace 
A. Tauchmanová.

14. 3. /čtvrtek/ 14.30–17.00 hodin
KLUBOVÁ ZÁBAVA PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
Pouštění hudby, filmů, hraní her,
kulečníku, šipek a jiné aktivity pro děti
od 8 let, cena 20 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

16. 3. /sobota/ 9.30–16.00 hodin
SETKÁNÍ S KRAKONOŠEM
A DOBÝVÁNÍ HRADU
HARRACHŠTEJNU
Akce pro děti i celé rodiny, 
výlet do Harrachova za Krakonošem,
cena 100 Kč/dítě, 
150 Kč/dospělý, informace a přihlášky
do 13. 3., A. Tauchmanová.

17. 3. /neděle/ 14.00 hodin
VODA A BYLINKY PRO ZDRAVÍ
Povídání o vodě, očistných kúrách,
využití bylin v kuchyni, 
cena 40 Kč/osoba, 
informace A. Francová.

19. 3. /úterý/ 18.30–20.30 hodin
TVOŘIVÉ VEČERY SE SKLEM
Pravidelně se opakující kurz pro jedince
od 15 let, seznámení se s různými
technikami, výroba šperků dárečků,
cena celého kurzu 800 Kč (čtyři úterky
1× měsíčně), cena za jednotlivou
dílničku 300 Kč, přihlášky S. Příhonská.

21. 3. /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
POHÁDKOVÝ ORIENTAČNÍ BĚH
Vítání prvního jarního dne pohybem,
krátká trasa pro celou rodinu spojená
s plněním úkolů pro malé i velké, cena
30 Kč/tým, informace A. Tauchmanová.

23. 3. /sobota/ 8.30 hodin
DĚTSKÁ SCÉNA
Recitační soutěž
od 8.30 hodin 0, I. a II. kategorie, 
od 11.30 hodin III., IV. kategorie, 
informace a přihlášky do 20. 3. 
S. Příhonská.

23.–24. 3. /sobota–neděle/ 
16.30–9.00 hodin
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Party plná líčení, česání, tancování,
hraní her a dalšího tvoření, 
cena 200 Kč, informace a přihlášky 
do 20. 3., A. Tauchmanová.

24. 3. /neděle/ 9.00–12.00 hodin
JARNÍ DÍLNY NA ROZKVETLÉ
LOUCE
Akce vhodná pro rodiče s dětmi i děti
samotné, výtvarné dílničky s jarními
a velikonočními motivy, cena 60 Kč,
informace A. Tauchmanová.

24. 3. /neděle/ 13.30–16.00 hodin
MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ
Akce se koná na Městském zimním
stadionu, soutěže, volba MISS
MAŠKARA 2013, cena 25 Kč/děti, 
35 Kč/dospělí, informace P. Dostál.

24. 3. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
DISKOTÉKA VE WOKU
Zábavné odpoledne pro děti 
bez ohledu na věk, cena 10 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

Vlasta Redl & Naše nová kapela

13. 3. /středa/ 20.00 hodin – Eurocentrum
Do Jablonce přijede skladatel a multiinstrumentalista Vlasta Redl, kte-
rý ve své tvorbě dokázal osobitě skloubit folk, rock a lidovou hudbu.
Redl přiveze svůj poslední projekt a skupinu složenou z vynikajících
muzikantů, kteří doprovázejí Janu Kirschner, Richarda Müllera, Pe-
tera Lipu. Všichni mají za sebou účinkování s mnoha špičkovými svě-
tovými hvězdami, jako jsou např. Mike Stern, Dave Weckl, Victor
Bailey nebo Bobby McFerrin.
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■ DDM Vikýř
OLYMPIÁDY
1. 3. /pátek/ 8.00 hodin
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIE D
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky ZŠ 8. a 9. tříd a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, 
místo konání ZŠ Pasířská.

14. 3. /čtvrtek/ 8.30 hodin
ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky 6.–9. tříd ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, 
místo konání Gymnázium Dr. Randy.

26. 3. /úterý/ 8.15 hodin
FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA 
KATEGORIE E, F
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky 8.–9. tříd ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, 
místo konání ZŠ Mozartova.

JARNÍ PRÁZDNINY
Podrobnosti naleznete v únorovém
Jabloneckém měsíčníku.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Přihlášky do 26. 3.

28. 3. /čtvrtek/ 9.00–14.00 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Rukodělná dílna s pletením pomlázek,
cena 50 Kč, informace P. Dostál.

28. 3. /čtvrtek/ 8.00–15.00 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Výtvarná dílna pro děti a mládež, 
cena 100 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

28.–29. 3. /čtvrtek a pátek/ 
9.00–16.00 hodin
VELIKONOCE V POHYBU
Praktické vyzkoušení tradičních 
i netradičních sportů, hry, soutěže,
rukodělné dílny, cena 400 Kč/oba dny,
informace A. Tauchmanová.

29. 3. /pátek/ 8.00–15.30 hodin
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Rukodělné výtvarné tvoření, netradiční
malování vajíček, výzdoba, 
cena 150 Kč, informace S. Příhonská.

Informace na: www.vikyr.cz nebo
na tel. čísle: 483 711 725

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

20. 3. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ

26. 3. /úterý/ 17.00 hodin
ROZUM A CIT
Vernisáž výtvarného oboru – II. část.
Druhá část výtvarného projektu inspiro-
vaného obdobím renesance a baroka.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

6.–22. 3. 
SEVERSKÁ KOMBINACE
Vystavují posluchači a vedoucí ateliéru
SKLO doc. ak. mal. Ilji Bílka z Fakulty
umění a designu Univerzity J. E.
Purkyně z Ústí n. L. Vernisáž výstavy
se uskuteční v úterý 5. 3. 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.

Do 26. 5.
Z NOVÉHO SVĚTA DO CELÉHO
SVĚTA – 300 let harrachovského skla
Sklárna Nový Svět v Harrachově si
za dlouhá léta své existence získala
celosvětový věhlas.

Muzejní program:
Do 26. 5.
STROM ŽIVOTA
Pro objednané školy. 
Výtvarný ateliér k výstavě 
Z NOVÉHO SVĚTA DO CELÉHO SVĚTA
– 300 let harrachovského skla.

19.–22. 3.
JARNÍ DÍLNY PRO ŠKOLY
Tvořivé dílny, ve kterých si děti zhotoví
vlastní bižuterní doplňky. Jen na
základě předchozí objednávky.
Informace Jaroslava Vaňová.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

22. 3. /pátek/ 13.00–17.00 hodin
JARNÍ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Výtvarná dílna, ve které si návštěvníci
zhotoví vlastní oděvní doplňky. Origi-
nální výrobky obohatí jejich jarní šatník. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

30. 3. /sobota/ 10.00–13.00 hodin
VÝTVARNÝ BIŽUTERNÍ KURZ
PRO DOSPĚLÉ 
Kurz je zaměřený na výrobu bižuterie
ze skleněných perlí a perliček. Nutná
rezervace do 22. března 2013 

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

Do 3. 5.
KRÁLOVSTVÍ ZA OPONOU
Výstava loutek, která je zapůjčená
z chebského muzea seznámí 
návštěvníky s historií loutkového 
divadla v Čechách od 18. století 
až po současnost.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 3. /pátek/ 20.00 hodin
ELECTRO PARTY A HOSTÉ
Zahrají Mydy Rabycad, Kapitola 22,
Junkaspect. Afterparty Nèro Scartch.

2. 3. /sobota/ 19.00 hodin
ROCKOVÁ PÍPA RÁDIA BEAT
Support: Joe Satriani Revival

6. 3. /středa/ 19.30 hodin
VÝCHODNÍ GRÓNSKO NA LYŽÍCH
Výpravu do liduprázdných hor spolu
s inuitskými lovci a psími spřeženími,
tamní prvosjezdy přiblíží Petr Novotný.

7. 3. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Z BABIČČINY ZAHRÁDKY 
DO DĚDOVA SKLÍPKU
Hovory s Vladimírou Jakouběovou
o tradiční podomácké výrobě nápojů
a lidové stravě Pojizeří.

8. 3. /pátek/ 20.00 hodin
M.A.D. BAND (RUSKO) 
Koncert skvělé ska punkové kapely
z Moskvy.

9. 3. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2013 
Ve 2. kole soutěžního festivalu vystoupí
Voliéra, JunkAspect, Era Vulgaris, 
Ba Naopank! a Bonebroke.

12. 3. /úterý/ 19.30 hodin
PACIFIC CREST TRAIL (USA) 
Petr Kosek o nádherném 4 200 km treku. 

13. 3. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Úpravy fotografií v programu Zoner.

14. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin
HUNDRED SEVENTY SPLIT (UK)
Energické blues rockové power trio
s členy Ten Years After. Poprvé v ČR!

15. 3. /pátek/ 20.00 hodin
ZNOUZECTNOST + KOHOUT
PLAŠÍ SMRT
Punk rockový koncert.

16. 3. /sobota/ 20.00 hodin
POHROMADĚ NA PŘEHRADĚ
Koncert liberecké bluesové kapely. 

17. 3. /neděle/ 17.00 hodin
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Pohádku pro děti od dvou let zahraje
Dřevěné divadlo Jana Hrubce. 

23. 3. /sobota/ 20.00 hodin
MŇÁGA & ŽĎORP + VYPSANÁ FIXA
Tugedr Tůr. Pořádáme v Eurocentru.

23. 3. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT UPGRADE
Rock s trochou punku i skáčka.

28. 3. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Haló. Hra o spojení mezi lidmi.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

29. 3. /pátek/ 20.00 hodin
JASNÁ PÁKA
Koncert legendární rockové kapely.

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

31. 3. /neděle/ 21.00 hodin
TUNES ON TOUR
DJs ANS a DaRoot. V hospodě.

3. 4. /středa/ 19.30 hodin
JEDNOU NOHOU KAMERUNCEM
S Martinem Mikešem, o. s., Kedjom-
Keku o kráse horského mlžného lesa,
přívětivosti lidí a stavbě školy.

Duben–červen 
NOVÉ BUBENICKÉ DÍLNY 
Zájemci hlaste se již nyní!

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

1. 3. /pátek/ 10.00 hodin
KOSMETIKA PRO MAMINKY

2., 16. a 30. 3. /sobota/ 10.00 hodin
HRY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

2., 16. a 30. 3. /sobota/ 17.00 hodin
SEMINÁŘ O MANŽELSTVÍ

4.–8. 3.
JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
V JABLÍČKU
Pro děti 5–10 let

11. 3. /pondělí/ 10.00 hodin
ZDRAVÁ VÝŽIVA

12. 3. /úterý/ 10.00 hodin
NOVÉ PRODUKTY VZP

14. 3. /čtvrtek/ 10.00 hodin
ZELENÉ ZDRAVÍ

15. 3. /pátek/ 10.00 hodin
KOSMETIČKA PRO MAMINKY

16. 3. /sobota/ 10.00 hodin
JARNÍ PEDIG

18. 3. /pondělí/ 9.00–12.00 hodin
HRABÁK
Nepotřebné oblečení poslouží ještě 
jiným.

23.–24. 3. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
VÍKEND PLNÝ PEČENÍ 
perníkových a velikonočních vajec.

26. 3. /úterý/ 10.00 hodin
AUTOPATIE – AUTOIMUNITA

28. 3. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK
Zábavné odpoledne pro děti
s velikonočním zajíčkem.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Hotel Petřín
Tel. 731 159 729

8. 3. /pátek/ 19.00 hodin
TANEČNÍ ZÁBAVA K MDŽ

15. 3. /pátek/ 20.00 hodin
PLES HOTELU PETŘÍN

Rozum a cit k vidění v ZUŠ

26. 3. /úterý/ 17.00 hodin – ZUŠ v Podhorské ulici
Pro rok 2013 připravil výtvarný obor ZUŠ Jablonec nad Nisou výtvar-
ný projekt Rozum a cit inspirovaný obdobím renesance a baroka.
Veřejnosti je projekt představován ve třech komponovaných progra-
mech spojených s vernisážemi výstav. Na každém se budou podílet
všechny obory ZUŠ – hudební, výtvarný, taneční i literárně-dramatický.
První část se konala 28. 2. 2013 v prostorách ZUŠ na Horním náměstí.
Vernisáž druhé části se uskuteční v ZUŠ v Podhorské ulici a celý pro-
jekt uzavřou v prosinci 2013 „barokní Vánoce“.
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■ Studio FIT
nám. Dr. Farského 4, JBC
www.studiofit.cz

7. 3. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BESEDA O METODĚ RUŠ
Rychlá a Účinná změna Skutečnosti –
vědomá a logická práce s lidským
podvědomím, vstup 50 Kč, 
nutná rezervace.

15. 3. /pátek/ 17.30 hodin
S KOUČINKEM K ŽIVOTNÍ
ROVNOVÁZE
Kouč: Zorka Rossmannová, 
vstup 100 Kč, nutná rezervace.

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

1. 3. /pátek/ 20.00 hodin
DEEP N MASSIVE 
UNDERGROUND SYMFONIEZ!
Unikátní live párty, Cafone
(Rumrokerz)/LBC RAP, Beazet live
music/JBC RAP, DJ Ruka scratch,
Konzik hrál bicí, Jezus bazkytara,
Zak a Shaman aka troolifecroo scratch
lesson.

8. 3. /pátek/ 20.00 hodin
HELL SESSION 4
DJ’s Australan, Lathis,Mehay, Break
dance battle 3vs.3, Porota: Mandy
(Shotazz crew), Sigi (Survivals crew),
Honza (Pentifull crew), 2 bary, 2 stage

16. 3. /sobota/
SKLIZEŇ
Nejnavštěvovanější česká reggae party.
Dr. Kary + selector Boldrik
reggae/dancehall, Dj Hazeflow/Dr. X.

22. 3. /pátek/ 20.00 hodin
WITCH HAZARD
Sound systém.

29. 3. /sobota/ 20.00 hodin
COLOUR GROOVE
Dj Maniac djmaniac.cz, Official world
Vestax Dj, hip hop-funk-latino-dubstep,
Dj Daroot funky-break beat.

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka
fcb: La Kavárna, tel.: 604 468 538

7. 3. /čtvrtek/ 18.30 hodin
DO PRÁCE NA KOLE
Jakub Hradílek představí aktivity Do
práce na kole nebo Zažít město jinak
a další projekty věhlasné pražské cho-
decké a cyklistické iniciativy Auto-mat.

15. 3. /pátek/ 19.00 hodin
KLEZMEROVÁ KAPELA
DER ŠENSTER GOB
Veselé a živé písně v nejbazálnějším
složení. (Jiří – flétna / klarinet, Vojtěch
– akordeon, Jan – kontrabas.) 
Vstupné dobrovolné!

16. 3. /sobota/ 18.00 hodin
VEČER PO FRANCOUZSKU
Průvodkyně večera Lucie Halamová
bude vyprávět o francouzském šarmu,
líčení, oblékání. Vstup zdarma.
Rezervace doporučena.

21. 3. /čtvrtek/ 18.30 hodin
DEGUSTACE
Z věhlasné oblasti Bordeaux!
Rezervace doporučena.

■ Knihkupectví 
Serius
Mírové náměstí 11, tel. 601 581 591
e-mail: info@serius.cz

15. 3. /pátek/ 19.00 hodin
TÁTOLOGIE 2
Křest knihy s autorem Pavlem
Bryzcem.

22. 3. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA
Doc. Petr Kratochvíl.

■ ZŠ Kamenná
Kamenná 404/4 1.p.

20. 3. /středa/ 19.30 hodin
MIROSLAV HRABICA
Přednáška autora knih o zdraví. 
Téma: Co nám tělo nemocí a bolestí
říká, rady, jak přispět k vyléčení.

■ ZŠ Liberecká
Liberecká 31.

21. 3. /čtvrtek/ 8.30 hodin
ZLATÉ KLADÍVKO 
A ZLATÁ JEHLA 2013
Pořádá sdružení rodičů a přátel dětí
a školy při ZŠ Liberecká 31. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

■ Dětský koutek 
Pohádka
Tel. 608 711 768
Centrum 28. říjen JBC

HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 3 MĚSÍCŮ
Po–čt 7.30–16.00 hodin,
Pá 7.30–15.30 hodin.
Možnost zakoupení výhodných
permanentek.

Atletická hala Na Střelnici
2. a 3. 3. /sobota a neděle/ 14.00 hodin
MČR ŽACTVA
V neděli začíná program v 9.00 hodin.
Pořádá Atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec n. N. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

9. 3. /sobota/ 10.00 hodin
ČESKÝ POHÁR DRUŽSTEV MUŽŮ
A ŽEN

16. 3. /sobota/ 10.00 hodin
VELIKONOČNÍ HALA ŽACTVA
Pořádá Atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec n. N. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Chance aréna
3. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – FC BRNO
Gambrinus liga, 18. kolo.

17. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK TEPLICE
Gambrinus liga, 20. kolo, 
změna termínu možná.

Městská hala
www.sportjablonec.cz

FLORBAL
9. 3. /sobota/ 18.00 hodin
1. FbK JABLONEC 
– TJ BANÍK SOKOLOV
II. liga mužů, centrkurt.

FOTBAL
9. 3. /sobota/ 18.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, centrkurt.

HÁZENÁ
9. 3. /sobota/ 13.30 hodin
ELP JABLONEC – ÚVALY
II. liga mladšího dorostu, centrkurt.

9. 3. /sobota/ 15.30 hodin
ELP JABLONEC – SPARTA K. HORA
II. liga mužů, centrkurt.

24. 3. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – LOKO LOUNY
II. liga mladšího dorostu, centrkurt.

24. 3. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – ŠROUBÁRNY
ŽATEC
II. liga mužů, centrkurt.

JUDO
16. a 17. 3. /sobota a neděle/
10.00 hodin
MEZINÁRODNÍ VELKÁ CENA
JABLONCE N. N. – ČESKÝ POHÁR
Pořádá Judo klub Jablonec. Český
pohár mladších a starších žáků
a žákyň, dorostenců a dorostenek,
juniorů a juniorek. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

MODERNÍ GYMNASTIKA
30. 3. /sobota/ 9.00 hodin
JABLONECKÝ KORÁLEK
TJ Sokol Jablonec n. N. –
Sportcentrum. Závod jednotlivkyň
v moderní gymnastice s netradiční
náplní – ZPMG, KP, veteránky,
handicapované gymnastky.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

TANEC
10. 3. /sobota/ 9.00 hodin
TANEČNÍ SOUTĚŽ
Pořádá Taneční a pohybová škola
ILMA Turnov.

VOLEJBAL
2. 3. /sobota/ 10.00 hodin
TJ JABLONEX – RUMBURK
KP žen, kurt č. 4.

9. 3. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE B – VARNSDORF
KP žen, kurt č. 4.

9. 3. /sobota/ 11.30 hodin
TJ BIŽUTERIE A – STRÁŽ N. N.
KP žen, kurt č. 4.

24. 3. /sobota/ 9.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A – ROKYTNICE
KP žen, kurt č. 3.

24. 3. /sobota/ 9.00 hodin
TJ BIŽUTERIE A – ŽELEZNÝ BROD
KP juniorek, kurt č. 4.

30. 3. /sobota/ 9.00 hodin
TJ JABLONEX – TJ BIŽUTERIE A
KP žen, kurt č. 4.

Plavecký bazén Jablonec
16. 3. /čtvrtek/ 14.00 hodin
CENA TJ BIŽUTERIE A MĚSTA
JABLONCE N. N.
Plavecký oddíl TJ Bižuterie pořádá
v plaveckém bazénu 24. ročník závodů
plaveckých oddílů z celé republiky.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Sportovní areál Břízky
BIATLON
22. a 23. 3. /pátek a sobota/
MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU
MUŽŮ A ŽEN
OV Biatlon pořádá v biatlonovém
areálu Břízky. Pátek 22. 3. rychlostní
závod (start v 16.30), sobota 23. 3.
supersprint (start v 9.30). 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

FOTBAL
16. 3. /sobota/ 10.15 hodin
JISKRA MŠENO – JIRNY
Divize skupiny C, 17. kolo, 
UMT Břízky.

30. 3. /sobota/ 10.15 hodin
JISKRA MŠENO 
– TURNOV/PĚNČÍN
Divize skupiny C, 19. kolo, 
UMT Břízky.

Sportovní areál Čelakovského
11. 3. /pondělí/ 14.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – PLZEŇ
Juniorská liga, 21. kolo.

25. 3. /pondělí/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC – LIBEREC
Juniorská liga, 23. kolo.

Sportovní hala SOŠOŘ
Jablonec n. N.
Podhorská ulice

16. 3. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BANÍK MOST
U 15 – liga st. žákyň.

16. 3. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – DBaK PLZEŇ
U 19 – liga juniorek.

17. 3. /neděle/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – KLADNO
U 15 – liga st.žákyň.

17. 3. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – BC KLATOVY

SOKOL Jablonec n. N.
Fügnerova 5, tel. 728 761 563

Jarní prázdniny v sokolovně
4.–7. 3. /pondělí–čtvrtek/ denně
DÍVKY A CHLAPCI 7–14 LET
9.00–10.30 hodin: Stolní tenis.

10.00–11.00 hodin: Míčové hry,
všestrannost.
11.00–13.00 hodin: Florbal, cvičení
s hudbou.
poplatek 1 den á 40 Kč.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

5.–7. 3. /úterý–čtvrtek/ 9.30–10.30 hodin
PŘEDŠKOLÁCI, 
RODIČE S DĚTMI
Hry a všestrannost, přihlášky přímo
před cvičením.

4.–7. 3. /pondělí–čtvrtek/ denně
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ PRO SENOIRY
9.30–11.00 hodin, 
stolní tenis 10.30–12.00 hodin, 
přihlášky přímo před cvičením.

■ Nabídka sportovních pořadů
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13. ročník veletrhu 
cestovního ruchu

21.–23. března 2013
V polovině března patří areál Eurocentra tra-
dičně jedné z nejvýznamnějších regionálních
akcí roku – veletrhu Euroregion Tour 2013. 

Motto letošního veletrhu: 
„Proměny času“

Zahrnuje zejména historické a technické pa-
mátky. Záštitu nad veletrhem převzal ministr
pro místní rozvoj České republiky Kamil
Jankovský a Albrecht z Valdštejna, který na
veletrh se svou družinou také dorazí.

Veletrh již tradičně přináší pestrou turistickou
nabídku krajů, regionů, měst a obcí, cestov-
ních a dopravních kanceláří, lázní a well-
ness, památek, center volnočasových aktivit
a dalších subjektů z oblasti cestovního ruchu. 

Mezi vystavovateli se představí mimo jiné např.
Královehradecký kraj, Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, památník Lidice či
německý region Neisseland. Těšit se můžete
i na odborný doprovodný program, který je le-

tos zaměřen na využití památek v cestovním
ruchu, zážitkovou turistiku a technické památ-
ky. Víte, kde najdete technotrasu a co to vůbec
je? Jak se stavěl Ještěd? Co je 13. komnata?
Přijďte na veletrh a dozvíte se více, přednášející
Jiří Křížek, Richard Žabka či Petr Weiss vám to
prozradí. 

Návštěvníky čeká bohatý kulturní program, od-
borné přednášky, ochutnávky, řemeslníci
a prodejci regionálních produktů, zábava pro
děti i dospělé, filmový festival, výstava papíro-
vých modelů, historických kostýmů a fotografií. 

Lákadlem bude jistě koncert skupin Mňága
a Žďorp a Vypsaná Fixa, který se uskuteční
v sobotu 23. 3. 2013 v Eurocentru v Jablonci
nad Nisou. O vstupenky na koncert se bude
v průběhu veletrhu soutěžit.

Vstup na veletrh zdarma

Euroregion Tour 2013
doprovodný program
Kulturní program – Eurocentrum
21. a 22. 3. /čtvrtek–pátek/
• přednášky 
• soutěže o ceny 
• hudební vystoupení
• barmanská show 
• módní přehlídka historického spodního prádla

a šperků

23. 3. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
SOUTĚŽ V BŘIŠNÍCH TANCÍCH

23. 3. /sobota/ 20.00 hodin
KONCERT SKUPIN MŇÁGA A ŽĎORP
A VYPSANÁ FIXA 
Tugedr tůr 2013, vstupné 240 Kč.

Po celou dobu veletrhu: 

Ekocentrum – prezentace dvou nových pro-
gramů pro děti: Vlnění a Ruční papír – dílna
pro děti i dospělé s ukázkami výroby ručního
papíru a zpracování vlny. 

Pavilon S4 – doprovodný sportovní program
pro děti – nafukovací hrad, lezecká stěna.

Filmový minifestival Cestou necestou
– Kino Junior

21. 3. /čtvrtek/ 16.00 hodin
BLANKA NEDVĚDICKÁ – putování po Jižní
Americe; 
RADKA TÁČIKOVÁ – Himálaj

Odborný program – Klub Na Rampě

21. 3. /čtvrtek/ 12.30 hodin
SEMINÁŘ TECHNICKÉ PAMÁTKY
V EUROREGIONU NISA

22. 3. /pátek/ 9.00 hodin
PŘEDNÁŠKA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
S OBOREM CESTOVNÍ RUCH

22. 3. /pátek/ 10.30 hodin
SEMINÁŘ HRADY A ZÁMKY
V EUROREGIONU NISA

22. 3. /pátek/ 13.00 hodin
Tradiční setkání podnikatelských subjektů
a obcí Libereckého kraje u kulatého stolu

Více najdete na webových stránkách veletrhu
www.euroregiontour.cz

Veletrh cestovního ruchu potřinácté

Veletrh v Eurocentru
21. 3. /čtvrtek/ 10.00–18.00 hodin
22. 3. /pátek/ 10.00–18.00 hodin
23. 3. /sobota/ 9.00–12.00 hodin

Foto 4 x Iva Mošnová
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Letošní sezona se vám mimořádně daří i přesto, že
jste předcházející dva roky vzhledem k zdravot-
ním problémům příliš nezávodila. Čím to je? 
Nad touto otázkou také často přemýšlím. Před dvěma
lety jsem závodila v IBU cup a myslím, že jsem tehdy
měla také dobrou sezonu, protože se mi podařilo zís-
kat stříbro na ME, umisťovat se na stupních vítězů
v IBU a také jsem vyhrála celkové pořadí IBU ve
sprintu. 

Světový pohár jsem začala jezdit pravidelně až le-
tos. Loňská sezona pro mě moc úspěšná nebyla.
V přípravě jsem měla problémy se zády a před loň-
ským MS jsem musela předčasně ukončit sezonu
kvůli EB – viróze, což je v podstatě něco jako mono-
nukleóza. Proto jsem dostala na 4 měsíce volno
a dlouho trvalo, než jsem mohla začít trénovat ales-
poň v pomalé intenzitě pod dohledem lékaře M. Kol-
dovského. 

Od léta jsem se začala připravovat v reprezentač-
ním družstvu s děvčaty. To pro mě byla velká změna,
protože mě od malička připravovali rodiče, kteří se ži-
ví jako trenéři biatlonu už spoustu let. Myslím, že pro
moji výkonnost bylo velmi důležité, že jsem zůstala
od léta zdravá. Po střelecké stránce jsem letos uvítala
trénink v kolektivu.

V prosinci jste během tří dnů v závodech světové-
ho poháru stanula třikrát na stupních vítězů.
Když se k těmto dnům vrátíte, jaké to byly oka-
mžiky?
Víkend v Pokljuce byl pro mě něco jako splněný sen
a ohromné překvapení. Nikdy jsem nevěřila, že bych
mohla v individuálních závodech dosáhnout takových

výsledků, hlavně když si vzpomenu na tu nevydaře-
nou přípravu.

Na výkon ze světového poháru jste navázala na
MS v Novém Městě na Moravě, kde jste byla člen-
kou bronzové štafety. Věřila jste před MS v medai-
li, ať už ze štafetového závodu, nebo jste doufala,
že se podaří získat cenný kov i ze závodu indivi-
duálního?
Doufala jsem v první šestku ve štafetách. Dobře jsem
si uvědomovala, jak obrovská bude konkurence a ni-
kdo z nás ani na chvíli nepodceňoval soupeře. Proto
pro mě bylo medailové umístění překvapením. V indi-
viduálních závodech jsem doufala, že bych se mohla
umístit dvakrát do patnáctky. Bylo mi jasné, že po těch
zdravotních výpadcích, které jsem měla během Vá-
noc, a potom těsně před mistrovstvím světa, se zázra-
ky nedějí a ostatní závodnice přijedou ve formě.

Domácí MS mělo skvělou atmosféru, zažila jste
něco podobného?
Musím říct, že lepší atmosféru jsem ještě nikdy neza-
žila. Příjemné pro mě bylo, když jsme stejné názory
slyšeli i od několika zahraničních závodníků.

Kromě sportovních výkonů a bronzové medaile
vás diváci šampionátu vybrali jako nejkrásnější
biatlonistku MS. Potěšilo vás to?
Ano, potěšilo mě to a myslím, že by to potěšilo každou
ženu.

Na závěr šampionátu jste všem vyrazila dech pís-
ní, kterou jste před zaplněným hledištěm zazpíva-
la. Měla jste velkou trému?
Pohled do zaplněné tribuny ve mně nejdřív vyvolával
velkou nervozitu, ale když začala hrát hudba, byl to
podobný pocit, jako když stojím na startu závodu
a nervozita mě naštěstí opustila. Bylo to ale těžší, než
jsem si myslela, protože stadion nebyl kvalitně ozvu-
čen, takže jsem slyšela tu píseň dvakrát, jaká tam by-
la ozvěna, a k tomu ještě svým vlastním hlasem. To
bylo zpočátku trochu nepříjemné.

MS skončilo, co vás čeká v následujících dnech? 
Po MS jsme dostali dva dny odpočinku a v následují-
cích dnech nás čekají tréninky doma v Jablonci a za-
čátkem příštího týdne odletíme do norského Osla na
světový pohár. (end)

Gabriela Soukalová
■ Osobnost Jablonecka

Gabriela Soukalová je česká reprezentantka v biatlonu. Pochází ze sportovní rodiny, maminka je
bývalá reprezentantka v klasickém lyžovaní, majitelka stříbrné medaile ze ZOH 1984 v Sarajevu.
Původně se Gabriela věnovala klasickému lyžovaní, ale v 9. třídě přešla k biatlonu. V sezoně
2008–2009 vyhrála juniorské MS v Kanadě jako členka českého štafetového týmu. V roce 2010
reprezentovala Česko na ZOH ve Vancouveru. Od sezony 2012–2013 přešla do tréninkové skupiny
Jindřicha Šikoly a po boku české jedničky Veroniky Vítkové do světové špičky. Dne 14. prosince 2012
vyhrála první závod ve světovém poháru ve sprintu, následující den skončila ve stíhacím závodě 
na druhém místě. Třetí den pak obsadila třetí místo v hromadném závodě. 

■ Krátce
Poděkování
Nevím přesně, na jakou adresu se
obrátit, ale musím poděkovat ve-
řejně Nemocnici Jablonec za odbor-
nou a přitom velice lidsky vstříc-
nou péči. Před několika dny jsem
byl na jablonecké chirurgii s tako-
vou drobností, ale přístup k pa-
cientovi byl stejně pěkný jako před
několika lety, kdy mé dceři nejspí-
še zachránili život poté, co jsme
neuspěli v Liberci. Také manželka
raději vyhledala zdejší ortopedii.
Lékařům a sestrám patří náš sr-
dečný dík. penzista Vladimír

Anketa k přesunu pošty 
Výsledky ankety ohledně přesunu
pobočky České pošty ze Mšena do
prostoru OC Rýnovka (Interspar)
nebyly v době uzávěrky březnového
čísla JM známy. K vyhodnocení
ankety, která probíhala do 28. 2.,
dochází až začátkem března. Hla-
sování Jablonečanů má sloužit ja-
ko podpůrný argument pro jedná-
ní s Českou poštou. Vedení města
si uvědomuje komplikace, které
v důsledku přesunu pobočky řadě
občanů vzniknou, a proto jsme
přistoupili k anketě. Statutární
město Jablonec n. N. nemůže roz-
hodovat o umístění pobočky, ko-
nečné rozhodnutí je plně v kompe-
tenci České pošty. (mh)

Sportovní páťáci do Pasířské
Základní škola Pasířská na Žižko-
vě Vrchu pořádá výběrové testy
pro zařazení do sportovní třídy se
zaměřením na atletiku pro děti
z pátých tříd. Při testech děti před-
vedou dovednosti v hodu medi-
cinbalem (1 kg), skoku dalekém
z místa, v počtu leh-sedů za jednu
minutu, v běhu na 50 m a v běhu
na 6 minut. Výběrové testy se budou
konat ve středu 10. dubna v 16 ho-
din na atletickém stadionu Zá-
kladní školy Pasířská 72. Cvičební
úbor s sebou. Podrobnější infor-
mace na webových stránkách ško-
ly www.zspasirskajbc.cz. (jn)

Nábor nových kuželkářů není
věkově omezen
Oddíl kuželek TJ Bižuterie pořádá
stálý nábor nových členů. „Rádi
mezi námi přivítáme děti od 10 let
a dospělé bez ohledu na věk,“ láká
nové členy zástupkyně oddílu
Jitka Šklíbová. Tradiční kuželkář-
ské dráhy v Pražské ulici v Jab-
lonci, které využívá sportovní od-
díl TJ Bižuterie, jsou k dispozici
také veřejnosti. „Nabízíme ne-
všední sportovní vyžití s možností
posezení v nekuřáckém prostředí
pro rodiny, pracovní kolektivy,
školy i pro širokou veřejnost. Stačí
předem zavolat a domluvit si ter-
mín,“ říká Šklíbová. 

Zájemci si den a čas mohou do-
mluvit na tel.: 720 668 168 v době
od 9.00–18.00 hodin. (end)

Ocenění pro dárce krve 
Jablonecká pobočka Českého čer-
veného kříže ocení ve spolupráci
s Magistrátem statutárního města
Jablonec n. N. ve středu 13. břez-
na od 16.00 hodin zlaté a stříbrné
dárce. Akce se uskuteční v obřad-
ní síni MSMJ. (end)Foto Petr Zbranek

Foto archiv GS
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Mírové náměstí
Kulturní program:

Škaredá středa 27. března
Jablonecké soubory se představují
10.00 ZDOBENÍ MÁJEK (děti z jab-

loneckých MŠ)
VÍTÁME JARO (pásma písní
a říkadel dětí z pěveckých sborů
z jabloneckých mateřských
a základních škol)

10.00 DPS POD PEŘINKOU 
– MŠ Havlíčkova

10.15 SPECIÁLNÍ MŠ 
10.30 DPS JABLÍČKO 

– MŠ Hřbitovní
10.45 MŠ SLUNEČNICE 

– MŠ Slunečná
11.00 DPS SKŘIVÁNEK 

– MŠ Mšeňáček
11.15 ŽLUTÁ ŠKOLKA 

– MŠ Jugoslávská
11.30 MŠ ADÉLKA 

– MŠ 28. října
12.45 HUDEBNÍ STUDIO KOKOS –

pod vedením Aleny Vítové se
představí jablonecké začínající
kapely K.A.P., Proti Proudu,
Prosím? a zpěvačka Vendulka
Salabová.

14.00 JAZZTET – jazzový žákovský
soubor ZUŠ Jablonec n. N.
pod vedení Vladimíra Vláška.

15.15 GAUDÍCI A PUERI, GAUDETE!
– velikonoční říkadla a písničky
předvedou nejmenší děti a pří-
pravný sbor ze ZUŠ Jablonec n. N.

16.00 OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 
– Velikonoční slavnosti zahájí
primátor statutárního města
Jablonec nad Nisou Petr Beitl.

16.05 NISANKA A MALÁ NISANKA 
– vystoupení folklorních souborů.

Zelený čtvrtek 28. března
10.00 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

– pohádka pro děti v podání
Divadlo pro malý z Prahy.

11.15 DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA – chodská lidová
dudácká hudba z Domažlic.

13.30 ČERVENÁ KARKULKA -
pohádka pro děti v podání
Divadlo pro malý z Prahy.

14.45 TALIESYN – osobitá akustická
fúze lidové hudby, folku, blues,
jazzu i rocku v podání pražského
hudebního uskupení.

16.00 BRAN – hudba keltské Bretaně
přiveze nové CD Le karnet noir.

Na náměstí dr. Farského se uskuteční
5. ročník Celonárodního čtení Bible.
Na organizaci se podílí církve působící
v Jablonci nad Nisou. Akce se uskuteční
od 12.00 do 17.00 hodin.

Velký pátek 29. března
10.00 JANEK MLUVKA a JAK SE

VÍLY NAPRAVILY – dvě pohádky
představí Téměř divadelní
společnosti z Českých Budějovic.

11.30 HUMĚV – lidové písně starého
Žižkova v podání jablonecké
hudební skupiny.

13.30 ČARODĚJNICE Z KUMBÁLU
a DVA KLÍČE – dvě pohádky
představí Téměř divadelní
společnosti z Českých Budějovic.

14.30 HUMĚV - lidové písně starého
Žižkova v podání jablonecké
hudební skupiny.
SPOLEK JABLONECKÝCH
DAM A PÁNŮ – kramářské
písničky ze sbírky Josefa
V. Scheybala.
BARREL BATTERY – bubenická
kapela z Prahy hrající brazilské
rytmy.

16.15 CIMBÁLOVÁ MUZIKA SYLVÁN
– moravské lidové písně zahraje
hudební skupina z Brna.

STYLOVÝ STÁNKOVÝ PRODEJ
Denně 9.00–18.00 hodin
Mírové a Farského náměstí, pěší zóna
Velikonoční zboží – vyřezávané
i soustružené dřevěné výrobky (lžíce,
talíře, misky, naběračky apod.), zdobené
perníčky, keramika, bylinné polštářky,
batikované výrobky, kožená galanterie,
ručně malované obrázky na skle,
dřevěné hračky, maňásci, velikonoční
zboží (kraslice i pomlázky), sušené
květiny i velikonoční vazby, medovina,
víno, mazance, jidáše, med, pečené sele,
turecký sekaný med, marcipán, sýrové
speciality, šperky, cukrovinky,
velikonoční ubrusy a dečky, loutky,
formičky, proutěné košíky apod.

V rámci programu Velikonočních
slavností bude v hlavním stanu
na Mírovém náměstí probíhat
Velikonoční výtvarná dílna v režii
Mateřského centra Jablíčko ve středu,
čtvrtek a pátek vždy od 10.00 do 17.00
hodin. V případě velmi nepříznivého
počasí dílna nebude.

Na čtvrtek a v pátek 28. a 29. 3. Eko-
centrum připravilo velikonoční dílnu
zdobení vajíček, pletení pomlázek atd. 
Otevřeno od 9.00 do 18.00 hodin.

Občerstvení s posezením 
v hlavním stanu před radnicí 
denně od 9.00 do 18.00 hodin.

Vstup zdarma. Akci financuje statu-
tární město Jablonec nad Nisou.
www.slavnosti.mestojablonec.cz

Bratrská jednota baptistů
Kostel v Máchově parku

29. 3. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Velkopáteční bohoslužba

31. 3. /Velikonoční neděle/ 9.30 hodin
Slavnost vzkříšení

Církev bratrská
Smetanova 26, Jablonec
www.cbjablonec.cz

29. 3. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohuslužba

31. 3. /Neděle vzkříšení/ 9.30 hodin
Bohuslužba

1. 4. /Velikonoční pondělí/ 8.00 hodin
Rodinný výlet 

Církev Československá husitská
Chrám Dr. Farského

24. 3. /Květná neděle/ 9.00 hodin
Bohoslužba

28. 3. /Zelený čtvrtek/ 12.00–17.00 hodin
Celonárodní čtení Bible, Farského
nám. – venku

28. 3. /Zelený čtvrtek/ 19.00 hodin
Modlitby matek za mladou generaci

29. 3. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Pobožnost

31. 3. /Neděle Vzkříšení/ 9.00 hodin
Vzkříšení – bohoslužba, obnova
křestních slibů

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
tel.: 608 141 044, www.ksdz.cz 

31. 3. /neděle/ 15.30 hodin
Velikonoční shromáždění 
ve velkém sále Spolkového domu

Ochranovský sbor při ČCE
Máchova 29
http://www.jednotabratrska.cz/

25. 3. /středa/ 18.00 hodin
Pašijní čtení

27. 3. /pátek/ 18.00 hodin
Velkopáteční shromáždění

31. 3. /neděle/ 9.30 hodin
Rodinné bohoslužby s vysluhováním
Večeře Páně

Českobratrská církev evangelická
Pod Baštou 10
tel.: 483 314 051 
jablonec@evangnet.cz

28. 3. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Pašijové bohoslužby

29. 3. /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

30. 3. /Bílá sobota/ 18.00 hodin
Velikonoční vigilie

31. 3. /Neděle Boží hod velikonoční/
9.30 hodin
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně 
1. 4. /Velikonoční pondělí/ 9.30 hodin
Bohoslužby

Římskokatolická farnost
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
www.farnostjablonec.cz

24. 3. /Květná neděle/ 7.30 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

24. 3. /Květná neděle/ 
9.00 hodin
Žehnání ratolestí – kostel sv. Anny
a následně průvod městem do kostela
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.00 hodin – Mše svatá

24. 3. /Květná neděle/ 14.00 hodin
Mše sv. – Rýnovice

25. 3. /pondělí/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
17.30–18.00 hodin – Zpovídání

26. 3. /úterý/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
9.00–18.00 hodin – Zpovídání

27. 3. /středa/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
9.00–18.00 hodin – Zpovídání

28. 3. /Zelený čtvrtek/ 16.00 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

28. 3. /Zelený čtvrtek/ 16.00 hodin
Mše sv. – Lučany n. N.

28. 3. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Mše svatá Jablonec n. N.
Po mši sv. je příležitost k adoraci
do 20.00 hodin.

29. 3. /Velký pátek/
8.00 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály – Jablonec n. N. (kaple)
12.00 hodin – Modlitba během dne –
Jablonec n. N. (kaple)
17.15 hodin – Křížová cesta v Jablonci
18.00 hodin – Obřady Velkého pátku
Po obřadech možnost tiché adorace
do 20.15

29. 3. /Velký pátek/ 16.00 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

29. 3. /Velký pátek/ 16.00 hodin
Mše sv. – Lučany n. N.

30. 3. /Bílá sobota/
8.00 hodin – Modlitba se čtením
a ranní chvály – Jablonec n. N. (kaple)
8.00–18.00 hodin – Možnost tiché
adorace u Božího Hrobu
12.00 hodin – modlitba během dne
– Jablonec n. N. (kaple)
20.00 hodin – Obřady Velikonoční
vigilie v Jablonci

30. 3. /Bílá sobota/ 18.00 hodin
Obřady Velikonoční vigilie – Rychnov
u Jablonce n. N.

30. 3. /Bílá sobota/ 18.00 hodin
Obřady Velikonoční vigilie – Lučany n. N.

8. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
7.30 hodin
Mše sv. – Rychnov u Jablonce n. N.

8. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
9.30 hodin – Slavná mše svatá s obřa-
dem žehnání pokrmů, Jablonec n. N.
18.00 hodin – Mše svatá

8. 4. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
14.00 hodin
Mše sv. – Rádlo

9. 4. /pondělí oktávu velikonočního/
9.30 hodin a 18.00 hodin – Mše svatá

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže
nám. Boženy Němcové
www.starokatolici-jablonec.cz

24. 3. /Květná neděle/ 10.00 hodin
Eucharistická slavnost se svěcením
ratolestí

26. 3. /úterý/ 15.00 hodin
Velikonoční výtvarná artedílna

28. 3. /Zelený čtvrtek/ 18.00 hodin
Památka Poslední večeře Páně
eucharistická bohoslužba

29. 3 /Velký pátek/ 18.00 hodin
Bohoslužba památky umučení Páně

30. 3. /Bílá sobota/ 19.00 hodin
Velikonoční vigilie

31. 3. /neděle Zmrtvýchvstání Páně/
10.00 hodin
Eucharistická slavnost vzkříšení Ježíše
Krista

Velikonoční slavnosti 27.–29. března 2013 /středa–pátek/

Velikonoční bohoslužby

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

1. března 1913, číslo 51, strana 1
Válka na Balkáně. Turecko je pro mír. V poli-
tických kruzích se mluví o tom, že se Mahmud
Šehesket Paša obrátil na ruského vyslance
s prosbou, aby zprostředkoval mírová jednání
s bulharskou vládou.

4. března 1913, číslo 53, strana 5 
Tragická událost v Rýnovicích. Dnes ráno oko-
lo 9. hodiny mířila nákladní tramvaj s dvěma
vlečňáky z Brandlu do Janova. V blízkosti pily
Möller a syn (nyní Interspar) přejela tramvaj
sedmnáctiletého praktikanta Ericha Skolaude-
ho, jenž měl také namířeno do Janova. Mladík
chtěl naskočit do posledního vozu, který vezl
100 q žita, ale uklouzl a spadl pod kola, ta ho té-
měř přeřízla vejpůl. Zůstal při plném vědomí
ještě 3 hodiny, než v místní nemocnici zemřel.

4. března 1913, číslo 53, strana 5
Polubný. Předevčírem bylo nalezeno v Černé
Říčce mrtvé tělíčko čtyřměsíčního kojence. Po-
licie zahájila pátrání po jeho matce.

9. března 1913, číslo 58, strana 4
Desná – Potočná. Včera dopoledne táhlo nad
obcí neobyčejně velké hejno vran – přelet trval
asi 15 minut. Hejno letělo od jihozápadu na se-
verovýchod. Ptáci letěli ve spořádaných šicích,
přičemž někteří fungovali jako pořadatelé: po-
hybovali se nahoru a dolů a do všech stran.

11. března 1913, číslo 59, strana 5
Ze soudní síně. Liberecký soud projednával pří-
pad rytíře Alfonse von Zellera a Rudolfa Řezá-
ře, kteří prováděli své rejdy především v jablo-
neckém okresu. Pozváno je 300 svědků, kterým

podvodníci slibovali uveřejnění adres a inzerci
ve velkém obchodním a živnostenském adresá-
ři na rok 1909. Podle velikosti inzerátu vybírali
20 až 120 korun. Adresář měl obsahovat 355
speciálních odvětví v 31 skupinách, ale nikdy
nevyšel. Podvod odhalil náš list. 

13. března 1913, číslo 61, strana 8
Netradiční materiály v odívání. Posledním hi-
tem sezóny jsou skleněné šaty v barvách bílé,
zelené, fialové a růžové. Anglické noviny popi-
sují látku jako lesklou a měkkou jako hedvábí.
V sibiřských dolech se prý nachází vláknitý mi-
nerál, z něhož se vyrábějí téměř nezničitelné
tkaniny. Z ocelových špon se vyrábějí vlákna
pevná jako koňské žíně. Papírové uniformy měli

japonští vojáci v poslední válce s Ruskem, byly
prý velmi praktické a teplé.

19. března 1913, číslo 66, strana 6
New York. Nový Edisonův vynález „KINETO-
FON“ nikdy nemůže nahradit divadlo! Je sice
faktem, že se dosáhlo spojení obrazu s hlasem
herců, ale zvuk je slabý a hlas zní jakoby z dál-
ky. Je to patrně proto, že se rychlost promítané-
ho filmu musí přizpůsobit magnetofonu. Přesto
na tom Edison vydělá mnoho peněz, protože
pochopitelně každý bude kinetofon chtít vidět!

20. března 1913, číslo 67, strana 4
V Liberci se bude stavět první krematorium
v Rakousku! Peníze na stavbu shromažďuje ví-
deňský spolek „FLAMME“ (Plamen) a poskyt-
ne je městu v podobě půjčky. Pohřeb žehem je
stále populárnější!

23. března 1913, číslo 70, strana 4
Nebezpečný žert v Schicketanzově sklárně.
Sklář Anton Seidel měl se svým kolegou Wen-
zelem Plestilem táhnout tyče. Sklo chladlo pří-
liš pomalu, a proto Seidel zavolal na Plestila,
aby ho ofukoval. Ten však dostal záchvat kašle.
Rozzuřený Seidel mrštil píšťalou žhavou tyč po
Plestilovi tak, že dopadla okolo jeho krku jako
smyčka. Plestil však duchapřítomně sklo odho-
dil a utrpěl jen lehké spáleniny, které se rychle
zahojily. Vzhledem k polehčujícím okolnostem
dostal Seidel jen 24 hodin vězení a trest směl
nahradit pokutou ve výši 10 korun. 

27. března 1913, číslo 72, strana 4
Smrt českých lyžařů při závodě v Krkonoších.
Závod na 50 kilometrů se odehrával ve sněhové
vánici. Dva závodníci byli nalezeni na trase me-
zi Kotlem a Zlatým návrším. Jeden z nich je
známý závodník Hanč z Hrabačova. Tragickou
událost vyšetřuje komise.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

MMeezziinnáárrooddnníí  mmiissttrroovvssttvvíí  zzeemmíí  KKoorruunnyy  ččeesskkéé  sskkoonn--
ččiilloo  ttrraaggiicckkyy.. Při závodu v běhu na 50 km, pořáda-
ném pražským Ski klubem, zahynuli 24. 3. 1913
Bohumil Hanč (Ski klub Jilemnice) a jeho kamarád
Václav Vrbata (Sokol Mříčná), který jej chtěl za-
chránit. Svaz lyžařů RČS a Krkonošský ski klub
v Jilemnici postavili roku 1923 na místě tragédie
na cestě ze Zlatého návrší k Labské boudě oběma
sportovcům mohutný památník ve tvaru mohyly.

Foto archiv Graphis

Během celého roku se Městská policie v Jab-
lonci nad Nisou setkává se značnou naivi-
tou, neopatrností a důvěřivostí seniorů, kte-
rá nahrává kriminálním aktivitám. Cílovou
skupinou jsou v tomto případě senioři a osa-
měle žijící osoby staršího věku. Preventisté
městské policie zaměřují proto svoji činnost
mimo jiné i na tuto věkovou skupinu. 

V rámci městského programu prevence krimi-
nality připravuje MP řadu seminářů a přednášek,

se kterými navštíví v roce 2013 kluby seniorů,
domovy důchodců a centra denních služeb, kde
se senioři schází.

Největší rizika, kterým musí senioři v sou-
časné době čelit, se odráží v tématech připrave-
ných přednášek: Aktivní ochrana před okrade-
ním; Jak předejít přepadení; Jak se vyhnout
podvodu; Zabezpečení majetku; Bezpečné cho-
vání v silničním provozu.

„Velký důraz klademe v prevenci kriminality
na uzamykání bytů, vybavení vchodových dveří
bezpečnostními prvky – kukátko, řetízek, přídav-
ný zámek. Starší lidé by neměli v žádném pří-
padě otevírat dveře bytu, neví-li, kdo za nimi
stojí,“ varuje ředitel MP Jablonec Luboš Raisner.

Neopatrností a důvěřivostí přišla již řada se-
niorů o majetek, peníze a cennosti. „Rozhodně
by měli odmítat jakékoliv nabídky podomních
obchodníků, služby typu výměny zámků, brou-

šení nožů nebo sepisování nových smluv na
odběr energií. V případě, že zazvoní cizí osoba,
je vždy na místě vyžádat si nejprve služební či
jiný doklad totožnosti. Nabízenou službu lze
odmítnout, eventuelně nejprve telefonicky ově-
řit, zda organizace opravdu vyslala svého pra-
covníka k danému úkonu (např. odpočet vody,
plynu, elektřiny apod.),“ doporučuje ředitel.

V případě pochybností je vždy možnost obrá-
tit se na tísňovou linku Policie ČR nebo Městské
policie Jablonec nad Nisou. (end)

Městská policie připravuje preventivní
program pro seniory – Bezpečné stáří

Seniory a osamělé osoby městští
strážníci nabádají, aby byli velmi
opatrní, nedůvěřovali cizím lidem
a nepouštěli je v žádném případě
do bytu.

Foto Miloslav LejsekFoto Miloslav Lejsek
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Co nabízí Centrum 
sociálních služeb 
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.

Ve Spolkovém domě najdou senio-
ři zázemí pro pohybové aktivity
v podobě herního dopoledne, cvi-
čení s Hankou, vzdělávacích pro-
gramů – kurzů PC. Zahájen byl
další semestr Akademie seniorů:
Připraveny jsou i zájmové progra-
my, např. páteční hudební odpo-
ledne 8. března, výstavy, společen-
ské akce, ale je zde umožněn i ve-
řejný přístup k internetu. Zdaleka
to ovšem není vše. CSS v březnu
připravil pro seniory trénink kuže-
lek, cvičení v bazénu a společen-
ské setkání s velikonočními zvyky
a tradicemi. V rámci Národního
týdne trénování paměti je připra-
vena Osvětová přednáška o využí-
vání mozkové kapacity a možnos-
tech posilování paměti, a to za
účasti předsedkyně České společ-
nosti pro trénování paměti a moz-
kový jogging Dany Steinové. 

Další novinkou a společenskou
událostí, která je připravena na pá-
tek 22. 3., je Krojový bál. Na středu
27. 3. se připravuje ve Spolkovém
domě Velikonoční potravinová sbír-
ka pro Naději, o. s., jež pomůže li-
dem, kteří se ocitli v tíživé životní
situaci.

Podrobnější informace o akcích
získáte na www.centrumjablonec.cz
nebo u Markéty Jeníčkové, specia-
listy pro volnočasové aktivity, tel.

774 722 942, e-mail: marketa.jenic-
kova@centrumjablonec.cz

Rada starších, 
poradní orgán 
ředitelky CSS
Rada starších poprvé zasedla ke
svému jednání 19. 4. 2011 jako po-
radní orgán ředitelky CSS. Pracov-
ní setkání zástupců klubů seniorů,
zástupců vedení města a pracovní-
ků CSS se konala v pravidelných
měsíčních intervalech s cílem za-
stupovat a hájit zájmy jablonec-
kých seniorů. Zástupci vedení
města seznamovali členy RS
s koncepčními materiály města
v oblasti péče, bytové politiky, do-
pravy i bezpečnosti. Hlavním cí-
lem je podpora aktivit seniorů, ko-
ordinace volnočasových a zájmo-
vých aktivit a informovanost o pří-
padných změnách a novinkách, tý-
kajících se života ve městě.
Zástupci si vyslechli i připomínky
seniorů a pomáhali při jejich řeše-
ní. Díky spolupráci RS, CSS a zá-
stupců města bylo v minulém roce

vyřešeno několik konkrétních žá-
dostí seniorů, např. úprava vstupu
do městského bazénu, úprava
místnosti na oddělení správy byto-
vých domů, umístění lavičky na
hřbitově v Kokoníně aj. I když se
jedná o problémy, které se v rámci
problematiky města jeví jako
okrajové, seniorům jejich vyřešení
zpříjemnilo a zjednodušilo každo-
denní život. RS ve své činnosti po-
kračuje s úkolem zvýšit integraci
seniorů do společenského dění
a podnítit mezigenerační diskuzi.

Blanka Svobodová, 
předsedkyně RS

Platné zásady 
zdravé výživy
Diabetes mellitus je nevyléčitelné
onemocnění, které se v počáteč-
ním stadiu nijak výrazně neproje-
vuje. Rostoucí počet diabetiků je
způsoben částečně dědičností, ne-
zdravým životním stylem, tj. špat-
nými stravovacími návyky, nárůs-
tem tělesné hmotnosti a stresu.
Pokud by počet diabetiků přibýval
podobným tempem jako dosud,
bude v roce 2035 každý desátý ob-
čan ČR postižen touto nemocí, a to
bez ohledu na věk. K základním
léčebným prostředkům patří dieta
s platnými zásadami zdravé výživy
s dostatečným množstvím přiroze-
ných antioxidantů, vitamínů, mi-
nerálních látek a kontrolovaný
příjem soli. Základní doporuče-
ním je nejen vhodná strava, ale
i pohyb.

Hana Korcinová, 
vedoucí Dia-club senior

■ Z bloku seniorů
Informace z CSS
Znáte přehrady Jablonecka a Li-
berecka? Přijďte si prohlédnout
výstavu fotografií, které zapůjčila
jejich autorka Ludmila Carán-
ková. Jsou vystaveny v malém sá-
le Spolkového domu. Ze souboru
vystavených fotografií přehrad
vznikl i kalendář pro rok 2013

Oslava svátku žen
V první polovině března se usku-
teční tradiční setkání zástupců
vedení města s obyvateli domů
s byty zvláštního určení a klubů
seniorů Kokonín, Opletalka a Bo-
ženka u příležitosti svátku Mezi-
národního dne žen.

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Spolkový dům CSS

5., 12., 19., 26. 3. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou

26. 3. /úterý/ 13.00 hodin
Výtvarná dílna – Kraslice 
a velikonoční motivy

27. 3. /středa/ 14.00 hodin 
Velikonoční tradice a vítání jara 
– literárně-hudební pásmo

Dia-club senior
5., 12., 19., 26. 3. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

29. 3. /pátek/ 8.00 hodin
Výlet na Hrubý Rohozec

Svaz důchodců ČR
6. 3. /středa/ 14.00 hodin
MDŽ na Petříně

13. 3. /středa/ 
Vycházka

20. 2. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

27. 3. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška Mgr. Svobody z oblasti
práva

Ohlédnutí 
Už sa fašank krátí…
Měsíc únor proběhl ve znamení
masopustních radovánek. Jablo-
nečtí senioři oslavili masopust
s hudbou, písničkami a tradičním
občerstvením. Setkání, které při-
pravili pracovníci CSS, letos dopl-
nil masopustní průvod masek
organizovaný MC Jablíčko. Maso-
pust slavili i obyvatelé DZU a čle-
nové dalších klubů seniorů. Všude
vládla masopustní nálada, zpívalo
se i tančilo a hodovalo. Masopust
se vydařil a účastníci budou na
masopustní oslavy určitě rádi
vzpomínat. 

■ Aktivní věk

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

Senior plus
Foto Radka Baloghová
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Již více než dva roky seznamuje Muzeum
energie ve Velkých Hamrech veřejnost s pří-
klady obnovitelných zdrojů výroby elektric-
ké energie, a to vodní, větrné, bioplynové
i solární. 

Muzeum je v provozu díky nadšení Tomáše
Gärtnera. „Muzeu jsem věnoval spoustu hodin,

zajišťoval jsem exponáty, mnoho jich mám za-
půjčených od kamarádů. Pro návštěvníky jsme
připravili interaktivní výstavu,“ říká Tomáš
Gärtner.

Výstava je určena všem generacím, na své si
přijdou dospělí, ale i děti, pro které je v rámci
expozice připraven vzdělávací cyklus s názvem
Objevování energie. Realizovat se ale mohou
i při výtvarné dílně. 

„V rámci tohoto cyklu se účastnící seznámí
s tím, jak energie vzniká, jak se správně užívá,
jak by se s energií mělo nakládat. Součástí výu-
ky je množství interaktivních pokusů, které
umožní dětem zažít si na vlastní kůži získané
poznatky. Pro malé návštěvníky z MŠ je připra-
ven program, kde si mohou pod odborným
vedením sami vyzkoušet, jak jednoduchým
způsobem vyrobit svíčku – zdroj světla,“ upo-
zorňuje Gärtner.

A právě Zdroj světla je názvem nové expozice
hamrovského muzea. Otevřena byla 1. února.
„V naší nové expozici můžete projít cestou umě-
lého osvětlení od svíčky, přes petrolejovou

lampu až k nejmodernějšímu osvětlení. Můžete
zhlédnout sbírku různých druhů osvětlení dle
svého určení. Poznat lze rovněž vývoj důlního
osvětlení. 

Dále mohou návštěvníci zhlédnout historii
a současnost veřejného osvětlení. Tato sbírka
byla zapůjčena našemu muzeu sběratelem
p. Frühaufem,“ vysvětlil Gärtner. (end)

Muzeum energie otevřelo novou expozici

Veřejná architektonická soutěž na novou
radnici se uzavřela 15. března 1929. Zúčast-
nilo se jí celkem 177 architektů z celé střední
Evropy. Jejich práce posuzovala odborná po-
rota poprvé 19. dubna. Novodobé projekty
podobu Winterovy stavby lehce pozměňují,
hlavně však rekonstruují nedobrý stav nebo
vnáší do historické budovy další funkci.

V posledních pěti letech vzniklo šest projektů,
které se opírají o ověřovací studii: vestavba ar-
chivu, rekonstrukce infocentra, respektive pře-
stavba parteru radnice (viz lednové vydání JM),
modernizace sociálního zařízení, obnova zase-
dacích sálů, studie kanceláře náměstka primá-
tora ve 4. patře a studie úprav severní chodby
ve 2. patře.

Archiv ve vinárně
Nový archiv stavebního úřadu k ukládání papí-
rových dokumentů včetně badatelny pro veřej-

nost vzniká v prostorách bývalé vinárny
Boccaccio od září minulého roku podle návrhu
architekta M. Rösslera. Je vybavený moderními
regály s pojezdy na kolejničkách, navazuje na
vnitřní schodiště v severozápadním nároží rad-
nice a přístupný je také z výtahu. Náklady na
stavební úpravy a vybavení činí kolem sedmi
milionů korun. 

I kouty neveřejné stárnou
Všech 14 sociálních zařízení v budově včetně
dvou veřejných po obou stranách šatny obřadní
síně modernizuje další projekt. Radnice by tak
získala lepší dispoziční řešení a ekonomičtější
užívání. Náklady na přestavbu jedné toalety se
odhadují na 800 tisíc Kč. 

Zasedačky v novém hávu
Naprosto dožilé jsou také čtyři zasedací sály –
tři ve 2. patře, jeden o patro výš. Velký sál s bal-
konem má pouhé čtyři zásuvky, zastupitelé své

notebooky připojují prostřednictvím prodlužo-
vacích šňůr. Proměnou, na níž přispěla i dotace
z ministerstva kultury, prošla dubová okna
v zasedačkách 2. patra. V únoru zmizela před-
síň sálu ve 3. patře, a chodba tak získala své pů-
vodní symetrické proporce a světlost. Studii na
kancelář náměstka primátora včetně jeho se-
kretariátu ve 4. patře si vynutily technické ne-
dostatky místností, do kterých silně zatékalo.
Realizovala se jen částečně. Na svou realizaci
čeká také studie úprav severní chodby ve 2. pat-
ře, podle které by se i zde měla radnice co nej-
více vrátit k původnímu stavu. (jn)

■ Zajímavosti z historie
V odborné porotě 25. března zasedli:
Dr. K. R. Fischer, starosta (předseda), R. Priebsch,
místostarosta, Ing. A. Klamt, ředitel stavebního
úřadu, A. Zasche, předseda městského staveb-
ního výboru, Dr. K. Kühn, architekt, stavební
rada a zemský konzervátor, Praha, R. Hemm-
rich, architekt, ing. J. Ulbrich, městský stavební
rada (nahradil architekta J.Zasche) a s hlasem po-
radním dr. K. Utischil, ředitel městského úřadu.

V prvním kole porota vyřadila 38 návrhů, kte-
ré neodpovídaly, ve druhém 80 návrhů a ve tře-
tím 39. Čtvrté kolo ukončilo soutěž ještě devíti
návrhům.

Dne 1. května určila porota dvě ceny s 20 000 Kč
pro K. Wintera z Liberce a K. Lehrmanna s K.
Kotratschekem z Mödlingu u Vídně. Tři třetí ce-
ny a po 12 000 Kč dostali J. Bothe z Mimoně s F.
Doleschalem z Nového Boru, H. Fanta a E.
Tranquillini z Brna a drážďanský P. Voges. Tři
další projekty porota doporučila koupit.

Žádný projekt nebyl dostatečný pro realizaci,
a tak podle připomínek zadavatele měl dopra-
covat projekt jeden z oceněných architektů –
Karl Winter.

Zdroj: Jablonecká radnice 1931–1933 – Příběh
stavby architekta Karla Wintera: J. Strnad,
Z. Lukeš, J. Křížek, J. Jaros

Radnice je stále živá stavba
■ Jablonecká radnice slaví 80 let

Foto Jiří EndlerFoto Jiří Endler

Soutěžní návrh Heinricha Fanty a Emila Tranquilliniho
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Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 

minulý měsíc jsme společně doletěli až na Měsíc – to byla jízda!
Za obrázky vám moc děkuji. Další malování bude určitě hodně
veselé a barevné. Má totiž název „Přijela k nám pouť“. A vy mů-
žete všechny ty kolotoče, houpačky, klouzačky, autodráhy, vláč-
ky, skákadla, lochnesky, střelnice, strašidelné domy – a kdoví co
všechno ještě – nakreslit! Obrázky mi nezapomeňte poslat, rád
si je všechny prohlédnu.

Váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Poletíme na Měsíc“
Dáda Hašková, 6 let, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Lukášek Holubec, 6,5 let, MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10
Adámek Koňák, 6,5 let, Žlutá školka, Jugoslávská 13
Přemysl Hásek, 4,5 let, z Lučan nad Nisou 

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Přijela k nám pouť“ očekáváme do pátku
15. března 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: Přijela k nám pouť. K malování si můžete zazpívat písničku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka „Na té naší pouti“.

Dáda Hašková

Adámek KoňákLukášek Holubec Přemysl Hásek
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Lukrativní
reklamní plochy

k pronájmu

Kontakt
Petr Balák, e-mail: p.balak@email.cz, mob: 731 106 899

v ulici PraÏská 22, Jablonec n. N.
K dispozici: bok budovy, plot a pfiedek budovy

Volné prostory 
k pronájmu

Eurocentrum Jablonec n. N., s. r. o. nabízí 

pronájem v centru města
Jiráskova 7 

89 m2, 44 m2, 21 m2

Kontakt: 
Ondřej Bašus, mob. 774 225 527

e-mail: o.basus@eurocentrumjablonec.cz 

CENÍK INZERCE 
(platný pro rok 2013)

Uvedené ceny jsou bez DPH

Další podmínky:

• V ceně za inzerci je zahrnuto grafické zpracování
inzerátu v tiskárně (při dodání zpracovaného
inzerátu se sleva neposkytuje).

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

Množstevní slevy:

• Množstevní sleva může být poskytnuta pouze
při úhradě sjednaného počtu inzerátů najednou
a před vydáním prvního inzerátu, na který
se sleva vztahuje.

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

vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm

2 400 Kč

B1
108 x 70 mm

4 800 Kč

C1
108 x 145 mm

9 600 Kč

D1
220 x 145 mm

19 200 Kč
––––– –––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm

2 900 Kč

B2
108 x 70 mm

5 800 Kč

C2
108 x 145 mm

11 600 Kč

D2
220 x 145 mm

23 200 Kč

E2
220 x 42 mm

4 800 Kč

F2
108 x 42 mm

2 400 Kč

A B C D E F

–––––

G2
220 x 117 mm

16 400 Kč

G

zadní
strana
plno-

barevná
inzerce

––––– ––––– –––––

D3 
plnobarevná inzerce
220 x 145 mm

27 200 Kč

––––– –––––

G3
plnobarevná inzerce
220 x 117 mm

18 400 Kč

R1
řádková

do pěti řádků 

(šíře 52 mm)

170 Kč

S1
řádková

do deseti řádků 

(šíře 52 mm)

330 Kč

vnitřní
strana

Inzerce na počet měsíců Sleva

3 měsíce 5 %

4 měsíce 7 %

5 měsíců 8 %

6 měsíců 10 %

7 měsíců 11 %

8 měsíců 12 %

9 měsíců 13 %

10 měsíců 14 %

Na jeden rok (11 měsíců) 15 %

Kontakt: 

Jana Fričová
Inzerce Jabloneckého měsíčníku
Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 19
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: + 420 483 357 185 
Mobil: + 420 775 371 889
e-mail: fricova@mestojablonec.cz
www.mestojablonec.cz 

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE
zamûfiené na opravy a úpravy dle poÏadavkÛ

zákazníka. Napfi. opravy komínÛ, údrÏba 
budov, bytÛ, rodinn˘ch domkÛ, 

chalup a garáÏí. Opravy fasád a fasádní 
nátûry, v˘malba bytÛ i nebytov˘ch 

a spoleãn˘ch prostor vãetnû úklidov˘ch prací.
Pro soukromé osoby, spoleãenství vlastníkÛ,

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

e-mail: reslvladislav@seznam.cz

NABÍZÍM V·ESTRANNOU PÉâI
dûtem od 1,5 roku

v pfiizpÛsobeném prostfiedí bytu.
Vzdûlání a praxi mám. 

Tel.: 721 650 721
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• Autoservis, pneuservis, prodej náhr. dílÛ, 
ãi‰tûní interiérÛ a exteriérÛ vozidel, 

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

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

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

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

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

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

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

Autocentrum Nisa s.r.o.

www.autocentrumnisa.cz

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

Nový obchod Palackého 7
proti letnímu kinu nabízí:

• první boty, bačkůrky 
a obuv pro zdravý vývoj 
dětských nožiček

• chytré hračky 
od 1 roku do 99 let

Prodejna je pro vás otevřena:
po—pá 9—12 a 13—17, so 9—12

Tel. 777 264 922

www.misakov.cz 

DĚTSKÁ CERTIFIKOVANÁ OBUV
OD PŘEDNÍCH ČESKÝCH VÝROBCŮ

ZDARMA NÁV·TùVA OPTIC. PORADCE 
u vás vám umoÏní zakoupit dioptrické br˘le

víc jak o 50 % levnûji 
neÏ v kamenn˘ch oãních optikách. 

tel.: 602 870 941 
www.levnebryle.webnode.cz

JAN REJSEK – PODLAHY
Nová vzorkovna pro vás:

RÛÏová 633, Jablonec n. N. 
(u Pneu Hnídek)

Vinylové dílce, PVC, koberce, korek,
dfievûné, antistatické, kauãukové podlahy.

Laky, tmele, renovace.
Poradenství zdarma.

www.rejsek-podlahy.cz
mobil: 724 119 523

EDUCA – VZDùLÁVACÍ CENTRUM
Místa v kurzech: angliãtina, ‰panûl‰tina, 

ital‰tina, ru‰tina, francouz‰tina
Novû!!! INTENZIVNÍ KURZY 

ANGLIâTINY – mûsíãní 
1. 3.–29. 6. Kurz úãetnictví 

– rekvalifikaãní
4. 3.–29. 3. Intenzivní kurz úãetnictví 

– rekvalifikaãní
Kurz Mzdové úãetnictví v kostce 

– pfieloÏen na bfiezen
Máme více neÏ 20 let zku‰eností, v˘borné

lektory a záleÏí nám na Vás!
483 318 621, 602 505 288 

www.educa-jbc.cz

DVE¤E – ZÁRUBNù – KOVÁNÍ – OKNA
HYBNER

DVE¤E vnitfiní, vchodové i bezpeãnostní. 
stavební pouzdra, posuvné 

a shrnovací dvefie. 
AKCE: âESKÉ BEZPEâNOSTNÍ dvefie, 

vnitfiní od 690 Kã
akce B¤EZEN komplet: 
vnitfiní dvefie, zárubnû, 

kování SLEVA 20 %
Heslo akce: levnûji neÏ jinde! 

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

âESKÁ okna: dfievo, plast, 
hliník SLEVA 40 %

www.dverehybner.cz
tel.: 604 404 861

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí 

– byty, nebytové prostory, rodinné 
a bytové domy, chaty, chalupy, pozemky.

tel.: 724 953 484, 
www.kopacikova.cz

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2013
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 na telefonu:

603 512 887

STUDIO FIT, NÁM. DR. FARSKÉHO 4
ZaÏijete extázi chuÈov˘ch bunûk! 

Profesionální kurzy vafiení: 
latinskoamerická kuchynû – 3. 3. od 16 h, 

francouzská kuchynû I – 9. 3. od 14 h, 
speciality ze zvûfiiny – 16. 3. od 14 h, 

sushi – 13. 4. od 10 h.
Dárkov˘ poukaz k MDÎ - sauna a masáÏ 

za 495 Kã.
Akce! Pedikúra za 235 Kã + lakování zdarma,

manikúra za 180 Kã + lakování zdarma.
www.studiofit.cz, 773 485 800

POSPÍCHAL, s. r. o.
Prodáváme: palubky, podlahová prkna,

plovoucí podlahy, obkladové panely,
dfievûné li‰ty, prahy,

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

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

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

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s.r.o.
nabízí:

– jednorázové i pravidelné úklidy kanceláfií,
penzionÛ, bytÛ atd.

– profesionální hloubkové ãi‰tûní ãalounûného
nábytku, kobercÛ a sedacích souprav

– mytí oken
– ãi‰tûni interiérÛ vozÛ osobních 

i uÏitkov˘ch, autobusÛ atd.
– sekání trávy, úklid snûhu

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
Kontakt: 776 593 264, 
e-mail: info@rekra.cz

NAJLA – ORIENTÁLNÍ STUDIO S TRADICÍ
www.brisnitancejablonec.cz
NEJLEVNùJ·Í KURZY V JBC

cviãení tûhulek 
kaÏdou stfiedu 18.30–19.30 hodin

objednávky na 737 866 455
cviãení kojencÛ do 1 roku
stfiedy 10.30–11.30 hodin

objednávky na 775 081 124!

PORADENSTVÍ V AUTOPATII 
v centru Jablonce n. Nisou.

Jednoduchá a úãinná samoléãba.
KaÏd˘ v sobû nosíme svÛj lék.
www.autopatiejablonec.cz, 

737 545 801
www.marketavajskebrova.cz, 

605 414 819

METODA RU· 
(Rychlá, Úãinná zmûna Skuteãnosti)

je jednoduchá, praktická, emocionálnû
odblokovací metoda s trval˘mi v˘sledky 

vhodná pro ‰irokou vefiejnost. 
¤e‰í nepfiíjemné pocity ze situací, 

které ubírají energii a psychickou pohodu. 
Pavlína RÁLI·OVÁ

603 340 491
Janáãkova15, Jablonec nad Nisou

e-mail: pavlina.ralisova@centrum.cz

PROFESIONÁLNÍ âI·TùNÍ KOBERCÒ
a sedacích souprav strojem 

znaãky Kärcher.
Nízké ceny, doprava v Jablonci 

a okolí zdarma.
Tel.: 728 361 635

e-mail: cisteni.kobercu.jana@seznam.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

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE,
dekoraãní techniky, mramory, batiky,

malba bytÛ, firem, ‰kol,
zdravotnick˘ch zafiízení atd.

R. First, 607 886 687, 483 714 042
e-mail: first.r@centrum.cz

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 

AUTOSERVIS–PNEUSERVIS MOKO·ÍN
Jsme brzdové centrum ATE.

Certifikovan˘ specialista na brzdy zn. ATE 
- brzdy montované v˘robci do nov˘ch vozÛ.

U nás tato kvalita za naprosto 
bezkonkurenãní ceny!!!

Profesionální sluÏby, osobní pfiístup, 
kvalitní znaãkové díly, 

spolupráce s poji‰Èovnami.
www.autoservismokosin.cz

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

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ 
IRENA KUTTLEROVÁ

nabízí kompletní správu SVJ, bytov˘ch 
druÏstev a nájemních bytov˘ch objektÛ.

–  vedení úãetnictví SVJ a bytov˘ch druÏstev
–  evidenci vlastníkÛ, ãlenÛ druÏstev a nájemcÛ
–  pfiedpisy, vyúãtování a správní poradenství

–  vymáhání dluhÛ
–  opravy, údrÏby, revize

–  poji‰tûní
www.kuttler.cz, e-mail: irena@kuttler.cz

483 306 482, 777 264 922

PRONÁJEM NEBYTOV¯CH PROSTOR
v tfiípodlaÏním domû 

v centru Jablonce n. N.
V˘hodné cenové podmínky.

Tel.: 606 745 431

ZAJISTÍM STAVEBNÍ POVOLENÍ
pro jakoukoli 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

AUTODOPRAVA SVOBODA TRANSPORT
Jablonec nad Nisou:

–  mezinárodní a vnitrostátní doprava a sluÏby
–  expresní dodávková doprava 

do 1,5 t – 18 cbm
–  stûhování

tel: 483 722 221, 724 025 721
e-mail: svoboda.transport@centrum.cz
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

Nabízíme 

VOLNÉ PROSTORY 
K PRONÁJMU 

v centru Jablonce nad Nisou

Novû zrekonstruované nebytové
prostory vã. pfiíslu‰enství 

– vhodné pro lékafie, 
sluÏby i kanceláfie

BliÏ‰í informace: Petra Brunnerová 
tel. 483 310 885 nebo 602 626 169 

e-mail: brunnerova@medsix.cz

Poliklinika I
Po‰tovní 2428/8
Jablonec nad Nisou

➧ zabezpeãovací 
a kamerové systémy

➧ kamerová 
a televizní technika 
➧ poãítaãov˘ servis 
➧ elektroinstalace, 

revize
➧ hromosvody, revize

604 215 868
www.kpsystem.cz
Pfii pfiedloÏení tohoto kupónu 
10 % sleva na práci.

KPsystem

KPsystem

✄

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií (od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro náv‰tûvy) 

• Zabezpeãení kanceláfií
• Nízké ceny nájemného (800 Kã/m2 za rok + sluÏby)

www.jakob.cz
tel. 603 161 915, 732 108 472

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

•
e-mail: fricova@mestojablonec.cz 
Tel.: 483 357 185, mobil: 775 371 889 

Radnice –> 1. patro –> 131
Mírové náměstí 19 

466 01 Jablonec nad Nisou
•

DA≈OV¯ PORADCE Bc. Gabriela Sedláková 

DA≈OVÁ A ÚâETNÍ KANCELÁ¤

Číslo osvědčení: 04719
Tel.: 603 233 148
sedlakova.g@seznam.cz

Zastupování na úřadech
Zpracování 
daňových přiznání

w w w . d a n o v y p o r a d c e C Z . c z

Nejzdravûj‰í cesta 
ke zhubnutí

Záleží nám na tom, abyste byli 
sami se sebou spokojeni. 
Vyzkoušeli jsme pro vás, 
úspěch je zaručen.
Colo-Vada Plus – očistná kúra, kterou si zamilujete.
Anticelulitidní kúra pomocí thermoiodosalových zábalů 
(8 týdnů).
Zašlete nám svůj kontakt a my Vám rádi 
naprosto nezávazně poskytneme bližší informace.

STUDIO FIT • nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N.
www.studiofit.cz


