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Jarní signály
Duben bývá v Jablonci prvním měsícem, který
alespoň připomíná jaro. Přívětivějšího počasí
je potřeba rychle využít a pustit se do pláno-
vaných stavebních akcí. Jednou z těch rozsáh-
lejších, co se týče investic ve městě, je vybu-
dování kanalizace v Krkonošské ulici. 

To je určitě dobrá zpráva pro tamní obyvatele
i ty, kteří berou ohled na životní prostředí.
Méně nadšení budou pravděpodobně řidiči.
Rozsáhlé práce si vyžádají úplnou uzavírku
části ulice Krkonošská, a to v místech od kři-
žovatky s ulicí Pražskou po Letní ulici. Pod-
robnější informace najdete uvnitř Jablonec-
kého měsíčníku na straně 2. Stavební úpravy
potrvají až do listopadu a já bych rád na tom-
to místě poděkoval za trpělivost, která za vo-
lantem bude při objížďkách často potřeba. 

Další známkou, že jaro už je definitivně tady,
je zvýšený výskyt cyklistů. Právě pro ně mám
pozvánku na akci s názvem Do práce na kole,

která začíná 24. dubna. Čím nás bude víc, tím
lépe. Možná se takový způsob cestování nesta-
ne pravidlem, ale určitě to bude zážitek
a vlastně i společenská událost, protože do
cyklistické kampaně se letos zapojí kromě
Jablonce další města jako Praha, Brno, Ostra-
va, Plzeň, Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice,
Jihlava, Uherské Hradiště nebo Olomouc.

Dejte dohromady tým složený z kolegů z prá-
ce a můžete navíc vyhrát některou z cen.
Podrobnosti se dozvíte na straně 15.

Na závěr jednu pozvánku pro všechny: 30. dub-
na večer rozzáří hladinu jablonecké přehrady
ohňostroj. Děti mohou tradičně vyrazit s lam-
piony. Při průvodu je doprovodí mažoretky
a bubeníci.

Hodně sil z jara přeje
Petr Vobořil,

náměstek primátora

Zlatá medaile prof. MUDr. Jana Janského. 
Dobrovolní dárci krve byli ocenění 

za 20 a 40 bezpříspěvkových odběrů. Více 
informací na straně 7. Foto Miroslav Gorčík

Foto Graphis
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Setkání se budou v úterý konat pravidelně, a to
až téměř do konce května. Místo konání se mění.
Každé ze setkání je totiž určené pro jinou měst-
skou lokalitu. 

Právě tak je šance, že se sejdou lidé s podobnými
zkušenostmi a problémy a mohou společně hledat
řešení, vyslechnout argumenty. Ze společných dis-
kusí v minulosti vyplynula například potřeba vybu-
dování kanalizaci v Krkonošské ulici. „Měli jsme
projekt, ale neměli jsme dostatek financí. To se ko-
nečně změnilo a tento měsíc se v Krkonošské ulici
začne se stavbou,“ říká náměstek primátora Petr
Vobořil (o stavbě kanalizace píšeme více na jiném
místě této stránky). 

První byly jesle
V roce 2009 se začalo v Jablonci komunitně pláno-
vat, město získalo titul Obec přátelská rodině, a to
vše vyústilo v potřebu získat informace od občanů
i v jiných souvislostech a rovinách. A tak se komu-
nitní plánování a pro-rodinná politika spojily
a vzniklo první setkání na jediné téma: Chybí vám
jesle? Tehdy jsme prověřovali, zda by rodiče o zaří-
zení typu jeslí měli zájem, kolik by byli ochotní za
něj zaplatit, kde by ve městě mělo být,“ vzpomíná
náměstek Vobořil. 

Diskutovalo se v jídelně ZŠ Sokolí, na webu měs-
ta proběhla anketa. Většina účastníků besedy i an-
kety se shodla, že v Jablonci chybí mateřská škola
pro děti mladší tří let. V ideálním případě by měla
být v centru města, obklopena zahradou, snadno
dostupnou městskou dopravou a doplněna o parko-
viště. „Tehdy se jako dobré řešení jevilo zřídit jednu
třídu pro děti mladší tří let při některé z mateřských
škol. A tak vznikla mateřská škola v nemocnici na
místě bývalé laboratoře,“ konstatuje Vobořil.

Připomínky k projektům
Školka, která přijímá děti mladší tří let, nebyla jedi-
ným výstupem veřejných diskusí zastupitelů s ob-

čany. Proběhla projednávání nad jednotlivými pro-
jekty v rámci integrovaného plánu rozvoje městské
části Žižkův Vrch, obyvatelé této lokality mohli vná-
šet do projektů své připomínky a měnit je, některé
nezískaly podporu vůbec, a tak se neuskutečnily. To
je třeba případ parkovacích míst v oblasti sídliště
Nová Pasířská. 

Tématem dalšího setkání byla mšenská přehrada,
její rozvoj, budoucí charakter a bezpečnost v okolí. Vý-
sledkem jsou nová sportoviště za Slunečními lázněmi,
zázemí pro nejmenší, letní trasa policisty okrskáře
i zbržďující prvky v ulici Sportovní. Důležitá jsou
setkání s informacemi o nakládání s odpadem. 

Nová řada od 2. dubna
Projednáváním s veřejností prošel Tyršův park,
Lesopark na Žižkově Vrchu, veřejné plochy sídliště
Na Vršku, chodníky, silnice, hřiště, parkování, více-
účelový park v Nové Pasířské i koncept nového
územního plánu. Mají však občané o podobná set-
kání zájem?

„Zpětná vazba od občanů je pro vedení města zá-
sadní, ale stává se, že odezva není velká,“ shrnuje
náměstek primátora. Podle účasti by se dalo často
říci, že Jablonečané jsou se životem ve městě spo-
kojení. Nebo mnoho lidí nezajímá, co se bude
v příštích letech dít. Ale možná se to tento rok změ-
ní. Startuje další řada veřejných setkání, a to větši-
nou v úterý v 17.00 hodin. (jn)

Názory v šuplíku nekončí 
Zajímá vás, co se děje ve vaší čtvrti? Máte dotazy, podněty k vylepšení nebo vás
v okolí něco trápí? Pak nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak se do řešení zapojit,
je přijít na Setkání s občany, která jablonecká radnice pravidelně pořádá. 
Další cyklus začíná právě v měsíci dubnu, a to už v úterý po Velikonocích.

■ Duben odstartuje 
stavbu kanalizace 
v Krkonošské
Se začátkem dubna se uzavře část ulice
Krkonošská, aby se v ní mohla rozeběhnout
stavba kanalizace a rekonstrukce vodovo-
du. Dílo za téměř 18 milionů korun by mě-
lo být dle plánu hotové v listopadu.

„Kromě rekonstrukce vodovodního řa-
du chceme vybudovat kanalizační stoku
včetně veřejných částí kanalizačních i vo-
dovodních přípojek,“ vysvětluje náměstek
primátora Petr Vobořil a dodává, že sta-
vební práce završí oprava povrchu celé
komunikace v ulici Krkonošská. „Na ka-
nalizaci se nám podařilo získat státní do-
taci ve výši 3,2 milionu korun z minister-
stva zemědělství.“ 

Práce začnou hned po Velikonocích na
Vrkoslavicích od ulice Pražská, skončit by
měly v listopadu tohoto roku. „Majitelé
domů, kteří takto získají kanalizační a vo-
dovodní přípojky, budou mít s dvoutýden-
ním předstihem informace o průběhu
stavby a hlavně o krátkodobých omeze-
ních, které si vyžádá,“ upozorňuje Vobo-
řil. Úplně bude od 1. dubna uzavřená uli-
ce Krkonošská od Pražské po Letní ulici.
Vjíždět sem bude moci pouze dopravní
obsluha. Městské i meziměstské autobusy
budou jezdit po objízdné trase ulicemi
Pražská, Rychnovská a Letní.

Kvůli propojení inženýrských sítí
v Pražské ulici na Vrkoslavicích plánované
na srpen a část stavby mezi ulicí Letní
a koncem zástavby v Krkonošské bude
doprava svedená do jednoho jízdního pru-
hu a řízená semafory. (jn)

Kontakty na odpovědné pracovníky
Za zhotovitele (EVOSA spol. s r. o.):
Lukáš Barč – stavbyvedoucí 

tel.: 724 046 158
e-mail: barc@evosa.cz

Za objednatele (statutární město 
Jablonec nad Nisou): 

Ing. Pavel Zemler
(technický dozor stavebníka)
tel.: 777 756 829
e-mail: zemler@atelier4.cz

Radka Poprová
(pracovník oddělení investiční výstavby)
tel.: 483 357 165
e-mail: poprova@mestojablonec.cz

Změny v dopravě
Po dobu úplné uzavírky komunikace v uli-
ci Krkonošská budou jezdit linky MHD
a PAD následovně:

535013
Směr Kokonín – autobus ze zastávky
Janáčkova v ulici Janáčkova pojede ulicí
Pražská – Rychnovská do náhradní za-
stávky Horní Kokonín a dále do zastávky
Kokonín, pošta, kde většina spojů dle JŘ
končí. Pokračující spoje pojedou dále po
své trase do zast. Kokonín, sokolovna.
Zastávka Krkonošská v ulici Krkonošská
nebude obsluhována.
Směr AN – ze zastávky Kokonín, pošta
v ulici Rychnovská pojede autobus na
okružní křižovatku, kde se otočí a stejnou
ulicí pojede již po své trase do zast. Horní
Kokonín.

535090
Ze zast. Kokonín, pošta v ulici Rychnov-
ská pojede autobus na okružní křižovat-
ku, kde se otočí a pokračuje ulicí Rych-
novská a Pražská a dále již po své trase do
zastávky Malé Vrkoslavice, has. zbroj.
Zastávka Krkonošská v ulici Krkonošská
nebude obsloužena.

530851/24
Spoj ze zastávky Pěnčín, Dolní Černá Stud-
nice pojede po své trase až do ulice Krko-
nošská, dále Letní, Rychnovská a Pražská
do zast. Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice.

Setkání s občany
2. 4. Rýnovice – jídelna ZŠ Pod Vodárnou

11. 4. Mšeno – jídelna ZŠ Mozartova
16. 4. Šumava a Jablonecké Paseky – jídelna ZŠ Šumava
23. 4. Proseč – Hasičská zbrojnice Proseč

7. 5. Kokonín a Vrkoslavice – KD Kokonín
14. 5. Žižkův Vrch – jídlena ZŠ Pasířská
21. 5. centrum města – malý sál Eurocentra
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V srpnu loňského roku byly instalovány čty-
ři kamery, tzv. fotopasti, které pomáhají při
odhalování přestupků, jichž se Jablonečané
dopouštějí při nakládání s odpadem. 

„Mnozí nechávají odpadky volně ležet mimo
nádoby a do kontejnerů na separovaný odpad
hází věci, které tam nepatří. A právě k odhalo-
vání těchto přestupků slouží tzv. fotopasti,“ říká
Jitka Lochovská, vedoucí oddělení správy ve-
řejné zeleně. „Místa, na kterých jsou kamery
umístěny, se mění dle potřeby. Pokud je mi zná-
mo, do 12. března bylo podáno 45 podnětů
k prošetření protiprávního jednání občanů, kte-
ré je v rozporu s Obecně závaznou vyhláškou
o odpadech,“ sdělil náměstek primátora Miloš
Vele, do jehož resortu správa zeleně náleží.

Z pětačtyřiceti případů bylo 12 odloženo.
Podle slov vedoucí oddělení přestupků Lenky
Tomkové byly důvody odložení různé: „Od oso-
by blízké až po ne zcela kvalitní foto, jež by
mohlo posloužit jako důkaz. Šestnáctkrát byla

ovšem uložena sankce pokuty, a to forma blo-
kového řízení, příkazního a správního. Sedm-
náct případů je v šetření a nejsou ještě ukončeny,
problém je v tom, že vozidla jsou sice evidová-
na v registru vozidel na konkrétní osobu, ta je
ale prodala, na základě kupní smlouvy oslovu-
jeme a předvoláváme dalšího možného majite-
le, který má zase kupní smlouvu atd. Celkem
jsme na prohřešcích vybrali 52 800 korun.“

Částka je to jistě nezanedbatelná, ale město
za neukázněné občany zaplatí za úklid a odvoz
mnohem více. „V roce 2012 město za úklid, tzn.
pouze za práci a dopravu, nikoli za odstranění
odpadu, zaplatilo 385 000 korun, nemalou částku
ušetřilo za práci lidí, kteří vykonávají zdarma
veřejně prospěšné práce. Pokud by tyto práce
byly prováděny prostřednictvím firmy, částka
by byla mnohonásobně vyšší,“ upozorňuje Jitka
Lochovská. 

V loňském roce se z města odvezlo 235 tun
odpadu. „Ten byl ,nasbírán‘ na černých sklád-
kách na okraji města, kolem stanovišť s odpa-
dem, na zeleni po jarním úklidu. Na nepořádku
se podílí zejména Jablonečané, nikoli rekrean-
ti. Sami lidé si špiní svoje město a netuší, že
město vynakládá velké prostředky na to, aby ho
udrželo čisté, přitom by peníze mohlo investo-
vat do jiných užitečných věcí,“ tvrdí Nikola Ště-
pánová z oddělení správy veřejné zeleně.

(end)

Klimatické podmínky, které v Jablonci pa-
novaly na konci března, komplikují zaháje-
ní jarního úklidu. Ten navazuje na zimní
údržbu. „Plánovaný termín, kdy jsme chtěli
s úklidem začít, bylo pondělí 25. března.
Ovšem vzhledem k vývoji počasí se bude ter-
mín posouvat,“ říká náměstek primátora
Miloš Vele.

Jarní úklid se provádí každoročně a probíhá
podle vyhlášky o pozemních komunikacích.
„Důvodem jarního úklidu je odstranění zbytku
zdrsňovacích materiálů, nečistot a komunální-
ho odpadu na komunikacích všech tříd, včetně
chodníků, parkovišť, schodišť, ale týká se to tře-
ba čištění dopravních značek nebo uličních
vpustí,“ vysvětluje Pavel Kozák, vedoucí oddě-

lení správy komunikací. Jarní úklid provádí
Technické služby Jablonec, s. r. o., které při or-
ganizaci dopravy úzce spolupracují s Městskou
policií Jablonec. 

„Vše musí být dokončeno do 31. května. Na
čištění města se podílí cca 20 pracovníků a de-
set mechanizačních prostředků. Technologie
jarního úklidu spočívá ve strojním čistění, my-
tí tlakovou vodou, ručním dočištěním a čištění
uličních vpustí,“ informuje dále Kozák. Město
je rozděleno do 11 oblastí (tabulka oblastí na
www.mestojablonec.cz). „Pořadí daných lokalit
každoročně obměňujeme. Délka prací závisí na
náročnosti, většinou jednu oblast stihnou tech-
nické služby uklidit za týden,“ tvrdí vedoucí od-
dělení správy komunikací, které po celou dobu
provádí kontroly jarního úklidu. Odpovědnými

osobami za jarní úklid jsou Jarolav Šálek, ma-
nažer provozu TSJ, s. r.o., a Lucie Holubová, ve-
doucí střediska čištění, úklid a zahradnické
služby TSJ . „V případě dotazů se mohou obča-
né obracet na oba pracovníky, a to i po telefonu
(483 369 911),“ uzavřel Kozák.

Kromě komunikací bude zahájen také jarní
úklid zeleně. Zde byl termín plánován na 25.
března, ale ani ten nebyl vzhledem k počasí do-
držen. „Úklid začíná od středu města. Jedná se
o úklid odpadu ze zelených ploch, kontejnero-
vých stání a dětských hřišť. Sběr odpadu bude
vykonáván prostřednictvím deseti pracovníků
společnosti SKS, s. r. o., a několika pracovníků
určených na veřejně prospěšné práce,“ sdělila
Jitka Lochovská, vedoucí oddělení správy ve-
řejné zeleně. (end)

Zastupitelstvo města Jablonec schválilo na
podzim roku 2012 novou metodiku prodeje
bytů. Do privatizace zařadilo objekty v uli-
cích Pobřežní 19, 21, Palackého 40, 42, Na
Vršku 10, Na Vršku 16, Liberecká 23–29, Pod-
horská 16a, 18, Podzimní 54 a Skelná 12. 

„Zastupitelstvo rozhodlo, že prodej těchto ob-
jektů bude realizován formou družstva,“ říká
náměstek primátora Miloš Vele. Nájemníci bytů
tak mají možnost vytvořit družstvo s tím, že
město bude prodávat celý objekt nově založe-
nému bytovému družstvu. „Výhodu takovéto
privatizace pro město spočívá zejména v tom,
že městu nezůstanou v objektech jednotlivé ne-
prodané byty, což se stávalo v minulých vlnách
privatizace. Město tyto byty doprodává dodnes,“
konstatuje Libuše Pavízová, vedoucí oddělení
majetkoprávního. 

Vzhledem k velkému počtu bytů, nabízených
k prodeji, bylo nutné stanovit harmonogram
prodeje objektů. „V první řadě budou nabízeny
k prodeji objekty, u kterých již v minulosti pro-
jevovali nájemci bytů o koupi zájem. Jedná se
o objekty Pobřežní 19, 21 a Palackého 40, 42, Na
Vršku 10 a Na Vršku 16. 

Na podzim roku 2013 obdrží výzvy k vyjá-
dření o koupi objektů nájemci bytů v objektech
Liberecká 23-29, Podhorská 16a, 18, Podzimní
54 a Skelná 12,“ vyjmenovává objekty určené
k prodeji Pavízová.

Co bude následovat v nejbližších týdnech? 
Každému z nájemců, který není dlužníkem vů-
či městu, bude zaslán dopis – VÝZVA K VYJÁD-
ŘENÍ KOUPĚ OBJEKTU FORMOU DRUŽ-
STVA – společně s NÁVRATKOU. Výzva bude
obsahovat zejména kupní cenu objektu, kde
kupní cena pro družstvo představuje součet cen
všech bytových jednotek v objektu. „Město pro
účely privatizace zadalo vyhotovení znaleckých
posudků s tím, že znalec ocení byty podle sou-
časně platné cenové vyhlášky. Metodika prodeje
bytů schválená zastupitelstvem města stanovu-
je kupní cenu pro nájemce bytů ve výši polovi-
ny ceny bytu stanovené znaleckým posudkem,“
upřesňuje podmínky, za které budou byty nabí-
zeny Vele.

Po obdržení výzvy má každý nájemce lhůtu
měsíc k vyjádření zájmu o koupi objektu.
Během této lhůty budou svolávány schůzky za
účasti nájemců jednotlivých objektů, vedení
města, zástupců dotčených odborů MMJN
a realitní kanceláře.

„V současné době výzvy k vyjádření o koupi
objektu již obdrželi nájemci objektu Pobřežní
19, 21. Do poloviny dubna budou výzvy zaslány
nájemcům objektu Palackého 40, 42 a nájemci
bytů v objektech Na Vršku 10 a Na Vršku 16 ob-
drží výzvy do konce dubna,“ informuje dále
Pavízová.

Založení družstva
K založení družstva je nutné, aby na výzvu
kladně reagovalo minimálně 60 % oslovených
nájemců bytů v daném objektu. Po vyhodnoce-
ní výzev bude všem nájemcům bytů písemně
oznámeno, zda došlo k dohodě, a tím nájem-
cům bytů vznikla možnost založit družstvo.
„Družstvo musí být založeno (a zapsáno v ob-
chodním rejstříku) nejdéle do 3 měsíců od
uplynutí jednoměsíční lhůty dané nájemcům
k volbě způsobu prodeje,“ upozorňuje vedoucí
odboru majetkoprávního.

Kupní cena za celý objekt musí být složena
na účet města před projednáním prodeje objek-
tu v zastupitelstvu města a nejdéle do devíti
měsíců od převzetí výzvy prvním z nájemců
bytů daného objektu. (end)

Prodej bude realizován formou družstva

Fotopasti odhalily čtyři desítky přestupků

Jarní úklid měl začít, zima je proti

Ilustrační foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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Od čtvrtka 21. března do soboty 23. března se
konal v jabloneckém Eurocentru 13. ročník vele-
trhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2013.

Veletrh tradičně znamená vhodnou příležitost
seznámit návštěvníky i odbornou veřejnost
s nabídkou krajů, regionů, měst a obcí i jejich
přeshraničních sousedů, Německa, Polska
a Slovenska. Nejinak tomu bylo i letos, kdy
v Jablonci vystavovalo kolem padesátky firem
z oblasti cestovního ruchu a stejný počet výrob-
ců regionálních produktů.

Veletrh Euroregion Tour mimo jiné shrnul
nabídku turistických aktivit v Libereckém kra-
ji a nabídl možnost aktivního kulturního, spor-
tovního i společenského vyžití rekreantů, turis-
tů či jen náhodných návštěvníků.

Slavnostní pásku přestřihli postava Albrechta
z Valdštejna, náměstkyně hejtmana LK Hana
Maierová, primátor statutárního města Jablo-
nec nad Nisou Petr Beitl, náměstek liberecké
primátorky Jiří Rutkovský, ředitel NPÚ na
Sychrově Miloš Kadlec a další hosté. (end)

Úspěšný Euroregion Tour 2013

Revitalizace stávajícího systému CZT
Zastupitelé schválili na svém březnovém za-
sedání materiál, který podrobně rozpraco-
vává revitalizaci stávajícího systému sou-
stavy centrálního zásobování teplem (CZT)
v Jablonci nad Nisou. 

Schválený materiál navazuje na dokument
„Návrhy variant budoucího zásobování města
teplem“, kde byla zpracovaná varianta označe-
na č. 1 – jedná se o revitalizaci stávající sousta-
vy CZT rozdělením na 9 centrálních a 11 ob-
jektových kotelen. 

Svůj plán revitalizace statutární město
Jablonec nad Nisou představí druhému akcio-
náři JTR, a. s., společnosti MVV Energie CZ.
„Soustava CZT revitalizaci nutně potřebuje,
současný stav je neudržitelný. Toto je první
technické řešení, které se týká celé soustavy.
Jsme připraveni na jeho realizaci spolupraco-
vat s naším dosavadním partnerem MVV nebo
sami jako jediný vlastník JTR,“ říká primátor
města Petr Beitl.

Současný stav
V současné době jsou hlavní zdroje tepla insta-
lovány ve dvou výtopnách – Brandl a Rýnovice.
Z páteřního rozvodu mezi oběma výtopnami
jsou vedeny parní odbočky do jednotlivých na-
pojených lokalit. Celková délka parní sítě činí
17 km, část je vedena topnými kanály pod zemí,
část v nadzemním provedení a v objektech. Na
parní síť jsou napojeni průmysloví odběratelé
a veřejný sektor. Průmyslový odběr ovšem v po-
sledních letech značně poklesl. Významná je
část drobných odběratelů – domácností. Ti jsou
na primární rozvod CZT napojeni prostřednic-
tvím 21 centrálních výměníkových stanic, kde
se pára transformuje do teplovodních a horko-
vodních rozvodů. Celková délka těchto sekun-
dárních rozvodů je 20 km. Odhadem je v sou-
časné době na síť CZT připojeno necelých 9 tisíc
domácností. Všechny zdroje CZT spalují zemní
plyn. 

Plán revitalizace
K umístění nově navrhovaných 20 blokových
kotelen budou využity některé stávající výmě-
níkové stanice, částečně také budou využity
stávající sekundární rozvody. Blokové kotelny
budou na plynových kotlích vyrábět teplo pro

dodávku do bytových domů a dalších připoje-
ných objektů. Předložený projekt detailně
zpracovává jednotlivé kotelny včetně údajů
o teplotě dodávané vody, spotřebě zemního ply-
nu, příkonu v zimním i letním období nebo for-
mě údržby. 

Celkové údaje za každou kotelnu pak shrnují
množství vyrobeného tepla, jeho množství do-
dané do sítě, spotřebu zemního plynu i množ-
ství vyprodukovaných emisí oxidů dusíku.
Investiční náklady na vybudování každého jed-
notlivého zdroje jsou samozřejmou součástí
každé kotelny.

Projekt revitalizace je rozsáhlý a nelze jej
provádět v příliš dlouhém časovém úseku. Z to-
hoto důvodu je nutné dobře vše připravit – sítě-
mi zemního plynu počínaje, přes rekonstrukci

stávajících tepelných sítí, výstavbu nových pro-
pojek a velmi podstatnou součástí – řešení trasy
z hlediska věcných břemen konče. V první etapě
se počítá s odstavením části parovodu do oblasti
Janovská, Mšeno a Paseky, kde dojde k výstav-
bě zdrojů a sítí. Ve druhé etapě pak dojde k vý-
stavbě ostatních zdrojů. K realizaci celého pro-
jektu by mělo dojít zhruba v období tří let.

Možnosti uskutečnění revitalizace:

• JTR, a. s., v současné podobě (MVV Energie CZ,
a. s., + statutární město Jablonec nad Nisou)
s využitím vlastního kapitálu společnosti a do-
tačních titulů

• JTR, a. s., v 100% vlastnictví statutárního měs-
ta s využitím dotačních titulů

• JTR, a. s., v 100% vlastnictví statutárního měs-
ta s podporou jednoho strategického partnera

• JTR, a. s., v 100% vlastnictví statutárního měs-
ta s více partnery. Těmito partnery mohou být
i jednotlivá společenství vlastníků jednotek
nebo bytová družstva.

Plán revitalizace CZT v jednotlivých čás-
tech města bude podrobněji představen na
Setkáních s občany, která začínají 2. dubna
v Rýnovicích – více o nich na str. 22.

Celkové investiční náklady na revita-
lizaci CZT jsou kalkulovány ve výši
473 milionů korun.

Předpokládaná cena tepla po uskuteč-
nění revitalizace bude nižší o 20 %. 

Revitalizací systému se kromě ceny za
teplo významně sníží i množství emisí
oxidů dusíku a oxidu uhličitého. 

Foto Jiří Endler

odpojované objekty se žádostí o stavební povolení
odpojované objekty se stavebním povolením
odpojované objekty s kolaudačním souhlasem
předpokládané místo napojení na vysokotlaký rozvod 
zemního plynu

Modelová situace pro oblast Z8 – Mšeno

E34, E29, E24 
– stávající výměníky,
které budou zrušeny

napojení rozvodu plynu 
poblíž Hotelu 

Zlatý Jelen 

Z8 – označení pro blokovou
kotelnu s 3 horkovodními kotli 

vybudovanou ve stávajícím 
výměníku v ul. Mechová 

– ZŠ Mozartova
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Magistrát statutárního města Jablonec, od-
dělení správy bytových domů má na starosti
správu bytů, které jsou v majetku města.
Oddělení vede Jana Kratochvílová, která
v těchto týdnech spolu se svými spolupracov-
níky připravovala vyúčtování služeb, které
nájemníci platí. 

„Do konce dubna by měli nájemníci městských
bytů již znát vyúčtování služeb za uplynulé ob-
dobí,“ potvrzuje náměstek primátora Miloš Vele,
pod jehož resort oddělení patří. Do konce dubna
všichni nájemníci bytů, které jsou v majetku
města, dostanou vyúčtování, na kterých najdou
detailně rozepsané ceny za poskytované služby.
V případě, že na vyúčtování shledají nejasnosti,

mohou do 21 dnů uplatnit reklamaci. Postup, jak
reklamaci uplatnit, je uveden na vyúčtování.
„K reklamacím se vyjádříme v zákonem stano-
vené lhůtě, tedy do 30 dnů. Těm, kteří uplatní re-
klamaci, se automaticky posunuje termín vy-
účtování o jeden měsíc,“ upozorňuje Marcela
Schäferová,“ z oddělení správy bytových domů.

Oddělení správy bytových domů se o městské
byty stará od června 2011, kdy byty převzalo od
Městské správy nemovitostí, jež v minulosti na-
hradila realitní kanceláře. Nájemníci hledají na
oddělení, které sídlí z boku radnice, řešení nej-
různějších problémů. 

„Lidé se na nás obrací i s problémy, které si
musí zajišťovat v bytech sami nájemníci.
Například, když cítí zápach plynu nebo jim

praskne hadička u toalety, nejede výtah apod.
Přitom by měli zavolat na plynárnu, obrátit na
odbornou firmu či na výtahovou službu, jejíž
číslo je uvedeno v každém výtahu. Na nás by se
měli obracet pouze v záležitostech týkajících se
správy domů a služeb. Pokud si nájemníci přesto
myslí, že jejich problém je neodkladný, a už je
po pracovní době, mohou se obracet na tzv. ha-
varijní linku, která byla pro tento účel zřízena.
V pracovní době by měli výhradně využívat na-
ši kancelář. Volat by měli ale opravdu pouze
v krajních případech, při vážných poruchách,“
upozorňuje Jana Kratochvílová.

Důležitá telefonní čísla: Havarijní linky: oddě-
lení správy bytových domů (724 675 830), ply-
nárna 1239, vodárna 840 111 111. (end)

Vyúčtování lze reklamovat do 21 dnů

V polovině dubna bude zahájena demolice
domu v ulici 5. května č.p. 690/9, který více
jak jedenáct let bránil dostavbě tzv. Velkého
bulváru. Letitý spor s majiteli loni zdárně
vedení města Jablonec vyřešilo. „V neděli
2. dubna by měly být zahájeny přípravné
práce pro demolici objektu, dříve patřícího
manželům Musilovým,“ říká náměstek pri-
mátora Miloš Vele.

Objekt získalo město od Musilových výměnou
za dům ve Skřivánčí ulici a doplatek. Následně
dům odkoupilo Ředitelství silnic a dálnic. Poté
se čekalo, až bude budova přepsána v katastru
na nového majitele, který by ji mohl následně
zdemolovat. 

„Vlastní stržení je plánováno na 14. dubna
a vyžádá si určitá dopravní omezení,“ vysvětlu-
je Vele.

Poté co, bude budova srovnána se zemí a od-
vezena suť, bude provedena dostavba tzv. Vel-
kého bulváru. „Ta je plánována v rozmezí dubna
až července letošního roku. Rozpočet na celou
akci, demolici domu, rozšíření silnice, položení
nového povrchu činí 8 mil korun. Město bude fi-
nancovat realizaci chodníků, veřejného osvětle-
ní a parkovací plochy v ceně 4 mil. korun,“
upřesňuje částky, které budou vynaloženy, ná-
městek.

Termíny demoličních prací: (za předpokladu
získání všech potřebných povolení).
2. 4. – zahájení přípravných prací (oplocení, lešení).
3.–13. 4. - vyklizení objektu, odstranění střechy
a ostatních materiálů, příprava k demolici.
14. 4. – vlastní demolice objektu (stržení).
15.–19. 4. – odvoz sutí, dokončovací práce, terén-
ní úpravy. (end)

Demolice domu stanovena na 14. dubna

Od nového roku může každá domácnost
v Jablonci nad Nisou, která si platí nádobu
na směsný komunální odpad, odevzdat větší
množství odpadu než v roce minulém. 

„Každý člen domácnosti, který dovršil 15 let vě-
ku a má hlášen trvalý pobyt v Jablonci, může na
sběrných dvorech odevzdat 200 kilogramů vel-
koobjemového odpadu nebo bioodpadu. Je to
o 50 kilogramů více než v roce 2012. Zároveň
může domácnost odevzdat 8 pneumatik z osob-
ního automobilu,“ sděluje novinky náměstek
primátora Miloš Vele.

Komunální odpad je veškerý odpad, který
produkují domácnosti a všichni občané mají
povinnost jej třídit podle jeho vlastností. Odpad
se třídí do několika skupin.

1. Využitelné složky komunálního odpadu
Statutární město má na svém území několik sto-
vek kontejnerů na tříděný odpad. „Tyto nádoby
slouží na ukládání tzv. využitelných složek ko-
munálního odpadu – jinak nazývaný tříděný
odpad. 

Jsou to modré kontejnery na papír, žluté na
PET lahve, zelené na barevné sklo, bílé zvony
na čiré sklo a bílé kontejnery na textil. Po Jab-
lonci je rozmístěno 5 červených kontejnerů,
které slouží na ukládání elektrozařízení,“ sdělu-
je Jitka Lochovská, vedoucí oddělení správy
veřejné zeleně. Jablonečané mohou na tříděný
odpad využívat také pytlový systém. „Pytle je

možné si vyzvednout v sídle SKS, Smetanova
ulice 31, nebo v budově radnice ve vnitřním in-
formačním centru. 

Po naplnění je nutné pytel uložit u stanovišť
na separovaný odpad, nebo do dřevěných ohrá-
dek u stanovišť,“ vysvětluje další možnost, jak
třídit odpad Lochovská. Také pytle jsou rozděle-
ny podle typů odpadu. Žlutý pytel je na směsné
plasty, oranžový pytel na nápojové kartony a še-
dý pytel je určen na kovové obaly z domácností.

Výše uvedený systém je určen výhradně pro
občany města, živnostenský odpad do těchto ná-
dob nepatří. 

2. Bioodpad
Jedná se o odpad ze zahrad, například tráva, lis-
tí, větve. Tento odpad lze odvážet na sběrný
dvůr Proseč.

3. Velkoobjemový odpad
Do této kategorie patří např. matrace, koberce
nebo nábytek. Tyto odpady se ukládají na sběr-
ný dvůr Proseč nebo na sběrné místo v ulici
Dalešická. Dvakrát ročně, o Vánocích a na jaře,
jsou přistavovány velkoobjemové kontejnery.

4. Nebezpečný odpad
Do této skupiny patří barvy, zbytky herbicidů
i léky. Nebezpečný odpad se ukládá v sídle SKS
ve Smetanově ulici, třikrát ročně je prováděn
ambulantní svoz, vždy poslední sobotu v břez-
nu, v květnu a v říjnu.

5. Směsný komunální odpad
Jedná se o zbytek odpadu, který zůstane po vy-
třídění všech výše uvedených složek. Ten je
ukládán do popelnic, při nahodilé zvýšené pro-
dukci odpadu, případně pro rekreanty jsou
k těmto účelům určeny modré pytle s černým
nápisem.

Kontakty a otvírací doba sběrných dvorů:
• SKS, Smetanova 91, Jablonec n. N., 483 312

403, po–pá 8.00–17.00 hodin.
• Sběrný dvůr Proseč, 483 318 826, po, út, st, pá

7.00–14.30 hodin, čt 7.00–17.00 hodin, so 9.00–
13.00 hodin.

• Sběrné místo, Dalešická, Kokonín, so 8.00–
12.00 hodin.

• Další informace na MMJN, oddělení správy
veřejné zeleně 483 357 121. (end)

Občané mohou odevzdat více odpadu

Foto Graphis
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Díl 3. – Bydlení
Třetí díl pořadu Z jablonecké radnice… jsme
věnovali problematice bydlení v bytech ve
vlastnictví statutárního města Jablonec nad
Nisou. 

„V pořadu vysvětlujeme, jak podat žádost o byd-
lení v městském bytě, vysvětlujeme systém tzv.
sociálního bydlení a podrobněji se věnujeme
aktuální záležitosti – prodeji městských bytů,“
přiblížila tisková mluvčí magistrátu Markéta
Hozová. 

V premiéře pořad odvysílala televize RTM
v úterý 26. března. Pořad Z jablonecké radni-
ce… je ke zhlédnutí na webových stránkách
tvrtm.cz nebo mestojablonec.cz.

RTM na kabelové televizi
Regionální televize RTM v těchto dnech rozšíři-
la působnost. Ti diváci, kteří do této chvíle ne-
měli možnost sledovat vysílání RTM TV, vzhle-
dem k využívání služeb společnosti UPC, mají
nově na svých TV přijímačích k dispozici kanál
pod názvem regionalnitelevize.cz, kde v pravi-
delných čtyřhodinových intervalech mohou sle-
dovat (premiéra od 17.00, další v 21.00 atd.)
15min. vstupy regionální televize RTM. Divá-
kům, kteří RTM TV doposud neznali, se násled-
ně „otevře“ další možnost sledovat dění, které
se týká jejich regionu. Veškeré informace divá-
ci také naleznou na zpravodajském portálu
www.tvrtm.cz, který se, s blížícím se jarním roz-
pukem, oblékl do nového grafického kabátku.

■ Z jablonecké radnice…

Začátkem roku byl primátor města Petr
Beitl informován o záměru České pošty pře-
sunout pobočku ve Mšeně z objektu, ve kte-
rém sídlí prodejna Albert, do prostor OC
Rýnovka. Nová pobočka má sloužit zároveň
i pro oblast Rýnovic. O zrušení tamní po-
bočky již bylo rozhodnuto před dvěma lety. 

„Bylo nám jasné, že přesun pošty způsobí potí-
že zejména starším a hůře pohyblivým obyva-
telům Mšena. Snažili jsme se také poště nabíd-
nout jiné prostory z městského majetku.
Bohužel v lokalitě kolem stávající pobočky
vlastní město pouze školské objekty, jež jsou
pro umístění pošty nevhodné,“ vysvětluje další
kroky Petr Beitl. 

Ve spolupráci s realitní kanceláří byl během
února vytipován objekt, který vedení města za-
mýšlelo poště nabídnout jako variantu, aby nemu-
selo dojít k přemístění pobočky do OC Rýnovka.

„Vhodný dům připravený k okamžitému pře-
vzetí se nachází nad Kauflandem ve Mšeně,
tedy v téměř bezprostřední blízkosti stávající
pobočky pošty. Je ve velmi dobrém stavu, po re-
konstrukci, má rampu i bezpečnostní zařízení.
Kupní cena domu byla příznivá a město bylo
ochotno objekt odkoupit a poště nabídnout
k pronájmu,“ popisuje další vývoj náměstek
primátora Vele. Bohužel, dříve než k nabídce
došlo, oznámila Česká pošta podpis nájemní
smlouvy v obchodním centru.

„Byli jsme připraveni a snažili jsme se přesu-
nu pobočky předejít. Bohužel se to nepodařilo,“
konstatuje primátor a dodává: „V současné do-
bě jednáme s dopravním podnikem o případné
úpravě provozu autobusových linek, abychom
eliminovali případné potíže spojené s dostup-
ností nové pošty.“ 

Podle Luboše Wejnara, ředitele DPMLJ, ne-
bude problém úpravu realizovat.

Ražba štoly skončila na konci března
Ražební a trhací práce při stavbě protipo-
vodňové štoly v Jablonci nad Nisou skončily
28. března. Ukončením ražebních prací ale
stavba nekončí. Bude se betonovat, vyztužo-
vat, dostavovat a uklízet. 

V souvislosti s ukončením stavby bude ještě ně-
kolik měsíců docházet k pracím na vyústích
a vtokovém objektu, inženýrské sítě se budou
vracet zpět do svých původních tras a dojde ta-
ké na opravy a úpravy komunikací. 

Během dubna by měl být zasypán vtokový
objekt u Loděnice – pokud dovolí klimatické
podmínky a zima ustoupí, a poté dojde k na-
puštění přehrady na kótu 510 m n. m. Do začát-
ku koupací sezony budou také ukončeny odka-
lovací práce na 2. přehradě a terénní úpravy
v bezprostřední blízkosti přehrady.

Fakta k pobočce pošty ve Mšeně
Výsledky ankety „Pošta ve Mšeně“ 

Počet respondentů celkem: 2 930 
(1 986 web, 944 lístků).

Otázka: Jak se díváte na přesun 
pobočky České pošty 

z OD Albert do OC Rýnovka?

Vyhovuje: 58 % respondentů = 1 693 hlasů
Nevyhovuje: 41 % respondentů = 1 206 hlasů
Spíše vyhovuje: celkem 11 respondentům
Spíše nevyhovuje: celkem 20 respondentům

Na magistrát byla také doručena petice 
proti stěhování pobočky, kterou podepsalo

700 lidí. Tato petice byla zaevidována 
a předána České poště. 

Foto Jiří Endler
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■ Naši jubilanti
v dubnu
93 let
Marie Nejedlá, Jaroslav Řezáč, 
Jarmila Škrdlová, Vlasta Tušlová.

92 let
Růžena Skalníková, 
Vlasta Šebístková.

91 let
Anna Heřmánková, Vladimír
Horáček, Alžběta Hüberová, 
Milada Kapicová, Jaroslava
Kocourková, Věra Tomková, 
Ludmila Vondráková.

90 let
Jaroslav Hoření, Františka
Lopraisová, Helena Plívová, 
Zdeňka Stránská, Július Zverka.

85 let
Bučinová A., Bukvička J., Černá V.,
Drábová M., Havlová E.,
Horčičková E., Hušková N.,
Chocholoušková A., Lejsková S.,
Nesvadba O., Nezkusilová V.

80 let
Barůšková A., Blahník R., Bobek K.,
Činovcová M., Forejtková E.,
Francová J., Franzkeová J.,
Havlová K., Jindrová M., Jobová H.,
Jurisová H., Khás V., Kittelová R.,
Krpelánová V., Novotná L.,
Novotný J., Pánek L., Pokorný V.,
Prade W., Třešňáková M., Vorel J.

75 let
Bakrlík V., Bečička M., Csémiová H.,
Davidová O., Flanderková G.,
Haňáková M., Holanová H.,
Holmanová E., Horáková E.,
Hušková E., Hušková L.,
Karnetová A., Koudelka J.,
Kratinová L., Marešová J.,
Matušková I., Mikulová J.,
Novotná E., Petrželka P.,
Rudolfová H., Tobišková J.,
Tomášů L., Vaňková H., Vinšová J.,
Vítová J., Znyk T.

70 let
Bartáková E., Bazalová M.,
Bobková H., Brdlíková J., Bulva V.,
Doležalová J., Dovole Z.,
Hauserová I., Höfer F.,
Chaloupková J., Jodas J.,
Knížková V., Kosová J., Košek J.,
Kragl W., Kratschmar B.,
Kulagová B., Kumpfe J., Malič J.,
Matěchová I., Mikule F., Misařová S.,
Novotná J., Palata O., Pavíza V.,
Pokorný J., Pospíšilová M.,
Prášková I., Rapp J., Rezler S.,
Richterová M., Rozkovcová R.,
Schejbalová J., Schmoeger K.,
Stöhr J., Šimáková J., Šulcová B.,
Trojanová A., Uzlová I.,
Váradiová D., Velová K.,
Vokálová M., Vokounová E.,
Vrchovský J., Vrkoslav J.

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).

Knihu denně 
Tři nejpilnější čtenáře roku 2013
do 15 let vyhlásila 15. března
Městská knihovna v Jablonci. Oce-
nění jim předaly náměstkyně pri-
mátora Soňa Paukrtová a básnířka
Olga Novotná.

„Hlavním kritériem byl počet
vypůjčených knih za uplynulý
rok,“ říká ředitel knihovny Zbyněk
Duda. Oceněné byly Anežka Slad-
ká (290 knih), její sestra Ludmila
(164) a Veronika Přibylová (154).
Anežka postoupila do regionální-
ho kola 20. 3. v Krajské vědecké
knihovně v Liberci. Nejlepší čte-
nář České republiky bude vyhláše-
ný 24. dubna při předávání cen
Magnesia litera na Nové scéně Ná-
rodního divadla. „Sama čtu velmi
ráda, zvláště knihy o historii, ale
nikdy jsem jich nepřečetla pět za
týden, to je vlastně téměř jedna
denně,“ sdělila náměstkyně pri-
mátora Soňa Paukrtová. Básnířka
Olga Novotná při té příležitosti po-
křtila novou knihu Křídlem holu-
bím, vraní nohou. (jn)

Upozornění
Od 2. 4. do 15. 9. bude uzavřen most
v Novoveské ulici. Z tohoto důvo-
du nebude obsluhována zastávka
Novoveská. Linky MHD č. 2, 8, 16
a N1 ze zastávky Náměstí B. Něm-
cové budou pokračovat do zastáv-

ky Jarní a dále po své pravidelné
trase. Linka č. 20 (Autobusové ná-
draží – Novoveská – Autobusové
nádraží) bude po dobu uzavírky
mostu zrušena. (w)

Primátor Petr Beitl 
ocenil dárce krve
Bezpříspěvkové dárce krve za 20
a 40 bezplatných odběrů krve oce-
nil ve středu 13. března primátor
statutárního města Jablonec nad
Nisou Petr Beitl. Dárci v obřadní
síni jablonecké radnice obdrželi
zlatou medaili doktora Jana Jan-
ského. Slavnostní okamžik podtrh-
lo hudební vystoupení žáků zá-
kladní umělecké školy. Primátor
Beitl vyjádřil všem přítomným
hlubokou úctu a popřál hodně
zdraví. „Děkuji vám a těším se, až
se s vámi potkám při předávání
vyššího stupně ocenění,“ řekl pri-
mátor, který na sebe prozradil, že
také daruje krev, ale proti oceně-
ným je ještě začátečník.

Stříbrné medaile obdrželi:
Filip Provazník, Magda Šlamboro-
vá, Jaroslav Melich, Marcela Valen-
tová, Stanislav Lexa, David Urbá-
nek, Jan Hájek, Jana Mlejová, Milan
Šmiraus.

Zlaté medaile obdrželi:
Martin Hašek, Lumír Ješke, Aleš
Patka, Pavel Růžička, Jan Kosák,
Eva Macháčková, Richard Schej-
bal, Jana Matějková, Josef Vaněk,

Karel Konopka, Vladimír Haužvič,
Aleš Douda, Zdeněk Bezděka, Len-
ka Šimáňová.

Zlaté svatby 
V sobotu 23. března oslavili na
radnici zlatou svatbu manželé Eva
a Jiří Pleštilovi. Do dalších let jim
děti s rodinami přejí hlavně hodně
zdraví.

Manželé Vlasta a Karel Pošmourní
oslaví 30. března padesát let spo-
lečného žití. Do dalších let přeje-
me vše nejlepší a pevné zdraví.

Vítání dětí
sobota 16. 3. 2013
Vítek Feige, Aneta Halamová, Jan
Viktora, Veronika Davidová, Kate-
řina Marcinová, Bartoloměj Schnei-
der, Eliška Babičová, Tadeáš Vra-
bec, Dominik Lang, Matyáš Hrníčko,
Ondřej Dostrašil, Martin Skopek,
Alžběta Melšová, Vojtěch Vávra,
Matěj Dománě, Thomas Sebastien
Falta, Anežka Jirušková, Gabriela
Křelinová, Pavel Volf, Matěj Pu-
cholt, Samuel Najman, Michael
Petr Koros, Matěj Vavruška, David
Homolka, Karel Opočenský, Kris-
tián Prošek, Ema Lánová, Tereza
Marešová, Jakub Mareš, Zuzana
Staňová, Barbora Červenková,
Eliška Markalousová, Viktoria
Gabčová, Patrik Nohejl, Ondřej
Machotka, Veronika Zichová, Vik-
torie Trkovská, Zuzana Krausová,
Adam Havlík, Matěj Korbelář,
Adam Torák, Milan Šmucr, Matěj
Jelínek, Daniela Zelníčková

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)

Zahraniční studenti navštívili Jablonec
Primátor statutárního města Petr Beitl přivítal na radnici dvě výpravy studentů, kteří v polovině
března navštívili Jablonec. Nejprve přijal osm studentů odborné šperkařské školy z Neu Gablonz
v Kaufbeuren, kteří byli na návštěvě umělecko-
průmyslové školy (na snímku). Následně ve
velké zasedací síni přivítal italské, španělské
a polské účastníky evropského projektu Come-
nius – Tales for Peace. „Návštěvy mladých lidí
ze zahraničí v Jablonci velmi vítám. Těší mě, že
se spolupráci, ať už v rámci partnerství mezi
městy nebo v rámci Evropské unie, daří rozvíjet.
V době mých studentských let byly vzájemné
návštěvy tohoto typu nemyslitelné, dnes je to běž-
ná věc a je to tak dobře,“ řekl primátor Beitl. (end)

Iuventus, gaude! 
v kostele sv. Anny
Nejlepší český dětský pěvecký sbor
roku 2012 Iuventus, gaude!, který
působí při ZUŠ Jablonec n. N., za-
zpívá na koncertě v kostele svaté
Anny v Jablonci nad Nisou. V pro-
gramu zazní duchovní hudba do-
mácích i světových autorů, napří-
klad skladby Aleluja, Jesu Dulcis
Memoria a další. Koncert se koná

ve čtvrtek 18. dubna 2013 od 18.00
hodin při příležitosti Mezinárod-
ního dne památek a sídel, pod zá-
štitou primátora statutárního města
Jablonec nad Nisou Petra Beitla.

(end)

Ples lyžařů 
v Eurocentru
U příležitosti oslav 110 let založení
svazu lyžařů České republiky se

v Eurocentru uskuteční tradiční
ples lyžařů, který pořádá Ski klub
Jablonec nad Nisou, Svaz lyžařů ČR
a statutární město Jablonec pod
záštitou primátora Petra Beitla.
Akce se koná v sobotu 27. dubna
od 19.30 hodin. K tanci zahraje
Bohemia Univerzal Band a DJ
Mirek Rais. Plesu se zúčastní re-
prezentanti v běhu na lyžích, ale
i jiných úspěšných zimních sportů.
Předprodej vstupenek je od 3. 4.
v Eurocentru. (end)

Foto Radka Baloghová

Foto Markéta Hozová

Foto Miroslav Gorčík



(8)

jablonecký měsíčník / duben 2013 užitečné informace

Pracovní skupina „Bytové domy“ pro vyme-
zenou zónu IPRM Žižkův Vrch a okolí
zhodnotila na poslední schůzce průběh udr-
žitelnosti projektů z předchozích výzev a ze-
jména aktuální, 5. výzvu IPRM na regeneraci
bytových domů. Výzva bude končit už 30. dub-
na 2013, zatím do ní bylo podáno pět žádostí
a k rozdělení stále zbývá 28 milionů korun.

Poslední výzvu na regeneraci bytových domů
s alokací 36 milionů korun město vyhlásilo
1. dubna 2012. „V současné době už máme pět
schválených žádostí, které získaly i podporu
poskytovatele,“ konstatuje náměstek primátora
Petr Vobořil a dodává, že tři z nich se týkají mo-
dernizace výtahů a výtahových šachet. 

„První projekt je v domě Liberecká 32, 34
a realizace bude za 1,6 milionu korun, druhý se
týká domu v Liberecké 40, 42 a dílo bude stát
1,7 milionu korun. Třetí modernizací jsou výta-
hy a šachty v Liberecké 52, 54 a náklady budou
v částce 1,6 milionu,“ informuje zástupce sdru-
žení vlastníků bytových jednotek Vladimír
Kumstát. Podle jeho slov by měly být do 5. vý-
zvy přichystány ještě dvě žádosti o dotaci.
Podané musí však být nejdéle 30. dubna.

„Oproti původním předpokladům muselo
město výzvu zkrátit do konce dubna 2013 dle
nového pokynu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, který vychází z nařízení Evropské komise,“
vysvětluje Iveta Habadová, manažerka IPRM
a vedoucí oddělení dotací. 

Žádosti o dotace z EU a ČR ve výši 40 % je
třeba předložit na oddělení dotací v 1. patře
radnice nejpozději do 30. dubna 2013 do 15 ho-
din, k rozdělení zbývá ještě 28 milionů korun
z dotačních prostředků. 

„Vzhledem ke kontinuální výzvě jsou přijaté
žádosti na městě hodnocené průběžně, tedy
hned po předložení,“ dodává Habadová. 

Podrobné informace včetně kontaktů jsou
v textu aktuální výzvy na regeneraci bytových
domů na webu www.mestojablonec.cz v sekci
IPRM.

(jn)

Do 5. výzvy IPRM se chystají další žádosti,
podat se musí nejdéle do konce dubna

Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje výzvu k registraci subjektů, které jsou
oprávněny poskytnout službu na zabezpeče-
ní dětí předškolního věku.

Jedná se o poskytování služby rodičům (zákon-
ným zástupcům) předškolních dětí, kteří proje-
ví zájem zabezpečit své dítě u vybraného po-
skytovatele v době přerušení provozu MŠ
o hlavních prázdninách v r. 2013. 

Při splnění podmínek registrace bude s vybra-
nými subjekty podepsána smlouva o poskytnu-
tí příspěvku města za každé předškolní dítě
a den, které bude v pracovní dny využívat jejich
službu (100 Kč /1 dítě / 1 pobytový den). Příspě-
vek bude na jedno dítě poskytován nejvýše
5 pracovních dnů.

Podmínky pro registraci jsou:
• doložení živnostenského oprávnění (ŽO) ne-

bo jiné právní formy subjektu s dokumentem,
z kterého je patrná možnost poskytovat poža-

dované služby (např. stanovy, zakládací listi-
na, zřizovací listina…)

• doložení platného výpisu z rejstříku trestů dr-
žitele ŽO ne starší než 3 měsíce

• doložení aktuálního ceníku na období červe-
nec–srpen 2013
(ceny musí být v souladu s ceníkem služeb na
zabezpečení dětí za první pololetí 2013 – po-
vinná příloha)

• cena za službu musí být vyšší než 100 Kč /
1 dítě / 1 den

• poskytovatel musí souhlasit s tím, že požado-
vanou úplatu od rodičů dětí poníží o finanční
příspěvek města

Dále k přihlášce přiložte:
• kontaktní údaje na osobu, která je oprávněna

subjekt v této záležitosti zastupovat (podepsat
smlouvu, vyúčtování atd.)

• číslo účtu, na který bude příspěvek města vy-
účtován

Uzávěrka na podání registrace je 30. dubna
2013 v 12.00 hodin.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu:
Statutární město Jablonec nad Nisou, Ing. Zu-
zana Brodská, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablo-
nec nad Nisou v zalepené obálce s označením
„Prázdniny 2013“, nebo osobně doručte tamtéž.

Bližší informace poskytne: 
Ing. Zuzana Brodská, tel. 483 357 315, e-mail:
brodska@mestojablonec.cz

Výzva k registraci subjektů akcí pro děti

Obecně závazná vyhláška města Jablonec
nad Nisou č. 10/2012 o stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitostí:

Číslo evidenční: 10/2012. 
Zdroj oznámení: Magistrát – kancelář primátora
Typ oznámení: Obecně závazná vyhláška
Podrobnosti: č. 10/2012

Obecně závazná vyhláška statutárního města
Jablonec nad Nisou o stanovení koeficientů pro
výpočet daně z nemovitostí.

Zastupitelstvo statutárního města Jablonec
nad Nisou se na svém jednání dne 20. prosince
2012 usneslo usnesením č. 210/2012 vydat na
základě § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ustanovením § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3
písm. a) a b) zák. č. 338/1992 Sb., o dani z ne-
movitostí, ve znění pozdějších předpisů, tuto
obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje koefi-
cient pro výpočet daně z pozemků a koeficient
pro výpočet daně ze staveb pro jednotlivé části
města Jablonec nad Nisou. Město Jablonec nad

Nisou se člení na části: Jablonec nad Nisou,
Jablonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno,
Proseč nad Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice.

Článek 2
Koeficient pro výpočet daně z pozemků
1. Od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 se u stavebních

pozemků stanovuje v jednotlivých částech
města Jablonec nad Nisou koeficient, kterým
se násobí základní sazba daně z nemovitostí,
v následující výši:
část: Jablonec nad Nisou, Jablonecké Pase-
ky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč nad Ni-
sou, Rýnovice, Vrkoslavice koeficient 1,6.

2. Od 1. 1. 2015 se u stavebních pozemků sta-
novuje v jednotlivých částech města Jablo-
nec nad Nisou koeficient, kterým se násobí
základní sazba daně z nemovitostí, v násle-
dující výši:
část: Jablonec nad Nisou, Jablonecké Pa-
seky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč nad
Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice koeficient 2,5.

Článek 3
Koeficient pro výpočet daně ze staveb
1. Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 se u obytných

domů a ostatních staveb tvořících příslušen-
ství k obytným domům, bytů a ostatních sa-

mostatných nebytových prostorů stanovuje
v jednotlivých částech města Jablonec nad
Nisou koeficient, kterým se násobí základní
sazba daně z nemovitostí, případně zvýšená
podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb.,
v následující výši:
část: Jablonec nad Nisou, Jablonecké Pa-
seky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč nad
Nisou, Rýnovice, Vrkoslavice koeficient 1,6.

2. Od 1. 1. 2015 se u obytných domů a ostatních
staveb tvořících příslušenství k obytným do-
mům, bytů a ostatních samostatných nebyto-
vých prostorů stanovuje v jednotlivých čás-
tech města Jablonce nad Nisou koeficient,
kterým se násobí základní sazba daně z ne-
movitostí, případně zvýšená podle § 11 odst. 2
zákona č. 338/1992 Sb., v následující výši:
část: Jablonec nad Nisou, Jablonecké Pase-
ky, Kokonín, Lukášov, Mšeno, Proseč nad Ni-
sou, Rýnovice, Vrkoslavice koeficient 2,5.

Článek 4
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnos-
ti dnem 1.1.2014.
Petr Beitl primátor města a Miloš Vele náměstek
primátora
OZV 10/2012 byla vydána na 12. ZM dne 20. 12.
2012 a nabývá účinnosti 1. 1. 2014. 

■ Informace o dani z nemovitosti

Foto Jiří Endler
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Ředitelky mateřských škol v Jablonci nad
Nisou stanovují dle § 34, odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., termín podání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání v mateř-
ských školách v Jablonci nad Nisou pro
školní rok 2013–2014 na toto datum:

středa 17. dubna 2013 
od 8.00 do 16.00 hodin
v těchto zařízeních:
MŠ speciální Jbc, Palackého 37 (běžná třída

i speciální třídy)
MŠ Jbc, Havlíčkova 4
MŠ Jbc, 28. října 16
MŠ Jbc, Husova 3
MŠ Jbc, Švédská 14
MŠ Jbc-Jabl. Paseky, V. Nezvala 12
MŠ Jbc, Hřbitovní 10
MŠ Jbc, Nová Pasířská 10
MŠ Jbc, Slunečná 9
MŠ Jbc-Mšeno, Arbesova 50
MŠ Jbc, Lovecká 11
MŠ Jbc, Střelecká 14
MŠ Jbc, Jugoslávská 13
MŠ Jbc, Nemocniční 15
MŠ Jbc-Rýnovice, Čs. armády 37
MŠ Jbc-Mšeno, Mechová 10
MŠ Jbc-Kokonín, Dolní 3969
MŠ Jbc-Jablonecké Paseky, Tichá 19
MŠ Jbc-Mšeno, Josefa Hory 31
MŠ Montessori Jbc, Zámecká 10

Do mateřské školy lze přijmout dítě, které ke
dni 31. 8. 2013 dovrší věku 3 let a jejichž zá-
konní zástupci mají trvalý pobyt v Jablonci nad
Nisou. (Děti mladší 3 let budou přijímány

pouze v případě volné kapacity daných MŠ.)
K předškolnímu vzdělávání se přednostně při-
jímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Přijaty mohou být
pouze děti, jejichž zákonný zástupce doloží po-
tvrzení, že se dítě podrobilo povinnému očko-
vání (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochra-
ně veřejného zdraví).

Do nově otvírané běžné třídy MŠ speciální
Palackého 37 budou děti přijímány s výše uve-
deným potvrzením. Do speciálních tříd této MŠ
budou děti přijímány pouze na doporučení lé-
kaře. Do MŠ Nemocniční budou přednostně
přijímány děti zaměstnanců Nemocnice Jablo-
nec nad Nisou, p. o.

Pokud někteří rodiče potřebují naléhavě řešit
situaci s umístěním dítěte do MŠ ještě v měsí-
cích před hlavními prázdninami nebo i během
nich, je možné využít služeb dvou soukromých

miniškolek, které na území Jablonce nad Nisou
působí:
• Studio Oříšek, Jiráskova 16, Jablonec nad

Nisou kontakt: tel.: 604 945 507, 
e-mail: orisek@studio orisek.cz, 
web: http://studioorisek.cz/

• Miniškolka Motýlek, Vrkoslavická 7, Jablo-
nec nad Nisou, kontakt: tel.: 724 124 088, 
e-mail: info@miniskolka-motylek.cz, 
web: http://www.miniskolka-motylek.cz/
Zatímco Studio Oříšek zajišťuje hlídání dětí

a akce pro ně již delší čas, Miniškolka Motýlek
právě zahajuje svůj provoz a určitě stojí za to si
přijít její nové prostory prohlédnout a informo-
vat se o jejích aktivitách. Obě zařízení v přípa-
dě volné kapacity nabídnou rodičům vhodnou
alternativu pro jejich děti, a případně tak po-
mohou překlenout období čekání na umístění
dítěte do MŠ zřizované městem.

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Statutární město Jablonec nad Nisou 
vyhlašuje výběrová řízení 
na pronájem bytů

Byty se smluvním nájemným
Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 25/2013
Byt 1+3, 12. podlaží, podlahová plocha 80,89 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 4 073,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 15. 4. 2013 od 15.00 hodin.

Podhorská 20A/1800, č. bytu pro VŘ: 26/2013
Byt 1+3, 4. patro, podlahová plocha 124,99 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 6 356,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 8. 4. 2013 od 16.00 hodin.

Lidická 7/678, č. bytu pro VŘ: 27/2013
Byt 1+3, 6. patro, podlahová plocha 124,07 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 6 309,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 11. 4. 2013 od 15.00 hodin.

Lidická 7/678, č. bytu pro VŘ: 28/2013
Byt 1+2, 3. patro, podlahová plocha 93,70 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 4 765,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 11. 4. 2013 od 15.00 hodin.

Lidická 14/1904, č. bytu pro VŘ: 29/2013
Byt 1+2, 2. patro, podlahová plocha 67,64 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 3 440,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 11. 4. 2013 od 15.30 hodin.

Byty s věcně usměrňovaným nájemným
Na Kopci 11/3056, č. bytu pro VŘ: 30/2013
Byt 1+1, 6. podlaží, podlahová plocha 34,37 m2.
Prohlídka bytu se koná 10. 4. 2013 od 15.00 hodin.

Řetízková 7/3052, č. bytu pro VŘ: 31/2013
Byt 1+2, 6. podlaží, podlahová plocha 48,70 m2.
Prohlídka bytu se koná 10. 4. 2013 od 15.30 hodin.

Smetanova 63/4291, č. bytu pro VŘ: 32/2013
Byt 1+2, 5. podlaží, podlahová plocha 78,03 m2.
Prohlídka bytu se koná 16. 4. 2013 od 15.00 hodin.

Rybářská 10/4605, č. bytu pro VŘ: 33/2013
Byt 1+1, 4. podlaží, podlahová plocha 50,89 m2.
Prohlídka bytu se koná 16. 4. 2013 od 15.30 hodin.

Dlouhá 25A/1376, č. bytu pro VŘ: 34/2013
Byt 1+2, 2. podlaží, podlahová plocha 79,35 m2.
Prohlídka bytu se koná 9. 4. 2013 od 15.00 hodin.

Nájemné v bytech s věcně usměrňovaným ná-
jemným je stanoveno na 49,65 Kč/m2/měsíc.

Malometrážní byty
Lípová 9/3051, č. bytu pro VŘ: 35/2013
Byt 0+1, 5. podlaží, podlahová plocha 28,40 m2.

Lípová 9/3051, č. bytu pro VŘ: 36/2013
Byt 1+1, přízemí, podlahová plocha 34,68 m2.

Lípová 9/3051, č. bytu pro VŘ: 37/2013
Byt 0+1, přízemí, podlahová plocha 28,40 m2.
Prohlídka bytů v objektu Lípová 9 se koná 8. 4.
2013 od 15.00 hodin.

Na Úbočí 21/4326, č. bytu pro VŘ: 38/2013
Byt 1+1, 1. podlaží, podlahová plocha 36,06 m2.
Prohlídka bytu se koná 15. 4. 2013 od 15.00 hodin.

Na Úbočí 14/4325, č. bytu pro VŘ: 39/2013
Byt 1+1, 7. podlaží, podlahová plocha 40,43 m2.

Na Úbočí 14/4325, č. bytu pro VŘ: 40/2013
Byt 1+1, 1. podlaží, podlahová plocha 40,43 m2.
Prohlídka bytů v objektu Na Úbočí 14 se koná
15. 4. 2013 od 15.30 hodin.

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 41/2013
Byt 0+1, 2. patro, podlahová plocha 34,55 m2.

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 42/2013
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 36,06 m2.
Prohlídka bytů Opletalova 31 se koná 17. 4. 2013
od 15.00 hodin.

Opletalova 33/2682, č. bytu pro VŘ: 43/2013
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 31,80 m2.

Opletalova 33/2682, č. bytu pro VŘ: 44/2013
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,16 m2.
Prohlídka bytů Opletalova 33 se koná 17. 4. 2013
od 15.15 hodin.

Opletalova 35/2681, č. bytu pro VŘ: 45/2013
Byt 0+1, 2. patro, podlahová plocha 35,22 m2.
Prohlídka bytu se koná 17. 4. 2013 od 15.30 hodin.

Nájemné v malometrážních bytech je stanove-
no na 46,23 Kč/m2/měsíc.
Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.
Přihlášky a žádosti do VŘ včetně stanovených
příloh podávejte na předepsaných formulářích.
Formuláře lze vyzvednout na odd. správy byto-
vých domů MMJN (OSBD), ve vnitřním infor-
mačním středisku MMJN nebo na www.mesto-
jablonec.cz. 

Žadatel doručí přihlášku na OSBD, nebo do po-
datelny MMJN v zalepené obálce od 1. 4. do 22.
4. 2013 do 15.00 hodin. Obálka musí být zřetel-
ně označena nápisem VŘ s označením čísla by-
tu (tj. např. 25/2013 – NEOTVÍRAT – VÝBĚ-
ROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Foto Jiří Endler
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■ Stalo se
Linka č. 1 je bezbariérová
Od pondělí 4. března 2013 je pá-
teřní linka MHD č. 1, provozova-
ná v trase Rychnov – Jablonec nad
Nisou – Janov – Bedřichov, zajiš-
těna kompletně bezbariérovými
autobusy. Kromě úpravy na auto-
busové lince č. 1 došlo na základě
požadavku obyvatel Vrkoslavic
k převedení jednoho spoje z linky
č. 10 na linku č. 13. Spoj, který od-
jížděl z Kokonína v 7.57 hodin, no-
vě odjíždí již v 7.54 hodin a do
centra Jablonce nad Nisou jede
přes Malé Vrkoslavice. (end)

Přepážky magistrátu jsou
otevřeny denně
Magistrát města Jablonec nad Ni-
sou opět upozorňuje na provozní
dobu na přepážkových pracoviš-
tích v budově Komenského 8. Pře-
pážky na odděleních správních
a dopravně-správních agend jsou
otevřeny každý všední den, v pon-
dělí a ve středu od 8 do 17 hodin,
v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8
do 14 hodin. Přepážková pracoviš-
tě jabloneckého magistrátu pro
větší komfort občanů nabízejí
možnost objednání návštěvy úřa-
du na určitou hodinu přes sms ne-
bo objednávkový formulář na we-
bu města. Tuto službu využívá
stále více lidí, objednání totiž
zkrátí výrazně dobu, kterou lidé
na úřadě stráví.

Farní sbor obdržel dar
Činnost Farního sboru Česko-
bratrské církve evangelické pod-
pořil ze svého fondu částkou 7,5
tisíce korun primátor města Petr
Beitl. Farní sbor ČCE pořádal
v únoru již desátý ročník vzdělá-
vacího semináře „Jsem s tebou“,
který je otevřený všem zájemcům
z řad odborné i laické veřejnosti.
Témata seminářů spadají do oblas-
ti eticko-sociálních věd. Příspěvek
schválila Rada města 21. 3. 2013.

Platby daně z nemovitostí
Složenky pro platbu daně z nemo-
vitostí na daň za rok 2013 budou
rozesílány poplatníkům daně v ob-
dobí od 10. do 25. května 2013 (po-
stupně od nejstarších poplatníků
k nejmladším). Na složence bude
uvedena daňová povinnost na rok
2013 a informace pod jaké spra-
vující územní pracoviště (dříve
finanční úřad) poplatník daně
z nemovitostí patří. Z technických
důvodů nebudou na složenkách
uvedeny aktuální přeplatky a ne-
doplatky na dani z nemovitostí za
předcházející období. Nepřesáh-
ne-li roční daň z nemovitostí část-
ku 5 000 Kč, je splatná nejpozději
do 31. 5. 2013.

Kamínky a kameny v Praze
Jablonecké poklady aneb Od skle-
něných kamínků k majestátným
kamenům je název mimořádného
výstavního projektu, kterým se
bude Jablonec nad Nisou prezen-
tovat v prostorách Nosticova palá-
ce v Praze. Od 11. dubna budou
moci návštěvníci sídla minister-
stva kultury i běžní turisté obdivo-
vat to nejzajímavější, co lze v tom-
to městě najít.

Zprávy ze zastupitelstva
Rozpočtový výhled
Zastupitelé odsouhlasili Rozpočtový výhled statu-
tárního města Jablonec n. N. na období 2014–2017. 

„Rozpočtový výhled včetně finanční analýzy města
jsme si nechali zpracovat nezávislým odborníkem
a v souladu s ním byl tvořen i rozpočet pro rok 2013,“
říká Miloš Vele, náměstek primátora zodpovědný za
hospodaření města. 

Z materiálu připraveného nezávislým ekonomem
vyplývá, že finanční kondice města se od roku 2009
výrazně zlepšila. „Nastavený trend úspor a lepší vývoj
běžných příjmů než běžných výdajů a splácení dluhů
je dobrou vizitkou řízení financí let 2010 až 2012,“
stojí ve finanční analýze.

Město potřebuje ročně cca 60 milionů na splátky
dluhů. Dalších 60 milionů na obnovu majetku a 110
milionů je nezbytná částka provoz města. Vzhledem
k úspornému režimu se v loňském roce podařilo vy-
generovat 93milionový rozdíl mezi provozními výdaji
a provozními příjmy.

Pokud se podaří dodržet rozpočtový výhled: Do ro-
ku 2017 město zaplatí 203 milionů korun, zadluženost
pak bude 76 milionů korun. Po úhradě splátek městu
zbude každoročně 45 milionů na další výdaje – opra-
vy, investice, rezervy aj.

Důležité je udržet pod kontrolou městské dluhy
a dosáhnout bezpečného stropu zůstatku dlouhodo-
bých úvěrů, 250 milionů korun. „Ke konci roku 2012
byla výše nesplacených úvěrů 337 milionů, od r. 2011 se
podařilo splatit 110 milionů,“ podotýká náměstek Vele.

V letech 2003–2012 získalo město 1,2 milionu mi-
mořádných příjmů (investičních dotací a kapitálo-
vých příjmů), což je 28 tisíc na obyvatele.

Za posledních deset let město investovalo 2,6 mi-
liard korun (z 1/3 hrazeno z dotací), což je celkem
57 tisíc na obyvatele.

Prostředky z hazardu částečně putují do sportu
Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí finančních
příspěvků z rozpočtu města – prostředky z „hazar-
du“ (výherních hracích přístrojů, videoloterijních
terminálů) pro rok 2013 vybraným subjektům
z oblasti tělovýchovy a sportu na podporu mláde-
žnického sportu, údržbu a provoz sportovních zaří-
zení a areálů v celkové výši 4 miliony korun. 

Příspěvky rozdělovala sportovní komise a podpořila
celkem 12 různých sportovních klubů (atletika, hokej,
fotbal, baseball, tenis, lyžování aj.)

Z hazardu v loňském roce přišlo do rozpočtu 18 mi-
lionů korun, z toho 13 milionů bylo zapojeno do roz-
počtu na rok 2013 a ze zbývajících 5 028 000 Kč byla
vytvořena rezerva pro sport, kulturu a sociální služby.

Finanční příspěvky na sociální služby
Zastupitelé schválili poskytnutí finančních přís-
pěvků z rozpočtu města pro rok 2013 registrova-

ným poskytovatelům sociálních služeb v celkové
výši 3 332 000 Kč, které rozdělili mezi 24 sociálních
služeb od 14 organizací. 

Rozdělením této částky se zabývala Řídící skupina
komunitního plánování a Komise humanitní péče,
která obdržela žádosti v celkové výši přesahující 6 mi-
lionů korun.

Město žádá o vrácení svého historického
majetku
Podle novely zákona č. 172/1991 Sb. o přechodu ně-
kterých věcí z majetku České republiky do vlast-
nictví obcí (tzv. historický majetek) mohou města
do konce března 2013 zažádat o vydání historické-
ho majetku.

Pro město Jablonec nad Nisou tím vznikla možnost
získat od státu bezplatně celkem 59 pozemků o celko-
vé výměře více než 26 ha a 10 objektů.

„Mezi objekty, o které požádáme, jsou budovy Úřa-
du práce v ul. E. Florianové a na Mírovém náměstí,
budova krajského státního zastupitelství nebo objekt
finančního úřadu,“ vypočítává náměstek Vele. „Dom-
nívám se, že některé pozemky by do budoucna moh-
ly mít pro město strategický význam,“ dodává. 

I letos podpořil stát jablonecké památky
Pro rok 2013 přidělila Jablonci Ústřední komise
Ministerstva kultury ČR pro Program regenerace
městských památkových rezervací a městských pa-
mátkových zón finanční podporu ve výši 645 tisíc
korun. 

Peníze budou použity na III. etapu repase radnič-
ních oken a na restaurování malířské výzdoby pres-
bytáře v kostele Povýšení sv. Kříže.

Nové podmínky pro parkování
Počátkem března byly kompletně provedeny úpra-
vy tarifů v parkovacích automatech dle ceníku
schváleného na rok 2013. 

Hlavní změna se týká vybraných parkovacích
ploch, kde mohou řidiči první půlhodinu parkovat
zdarma. Druhá významná změna v oblasti parkování
se týká doby zpoplatněného parkování. Ve všední dny
se za parkování vybírají poplatky od 8.00 do 18.00 ho-
din. O víkendech a svátcích je parkování zdarma.
Parkováním v Jablonci se budeme více zabývat v květ-
novém vydání JM, ve kterém přineseme přílohu na té-
ma Koncepce parkování v Jablonci.

Nová komise
Novinkou statutárního města Jablonec je zřízení
Komise pro poskytování příspěvků a půjček
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení (FZÚB). 

Její předsedkyní jmenovala Rada města Ivetu Ha-
badovou, která je vedoucí oddělení dotací Odboru
územního a hospodářského rozvoje MMJN.

Foto Markéta Hozová
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice a kino Junior 

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 4. /pondělí/
15.00 /R/ CROODSOVI (3D)
17.30 /R/ HOSTITEL
20.00 /R/ G. I. JOE 2: ODVETA (3D/T)

2. 4. /úterý/
17.30 /R/ TERAPIE LÁSKOU
20.00 /R/ G. I. JOE 2: ODVETA (3D/T)

3. 4. /středa/
17.30 /R/ TERAPIE LÁSKOU
19.00 /J/ iSHORTS; JAVOROVÉ

KRAŤASY
20.00 /R/ G. I. JOE 2: ODVETA (2D/T)

4. 4. /čtvrtek/
17.30 /R/ MARTIN A VENUŠE
19.00 /J/ VOJTA LAVIČKA: NAHO-

RU A DOLŮ
20.00 /R/ HOSTITEL

5. 4. /pátek/
17.30 /R/ HOSTITEL
18.00 /J/ LÁSKA VŠEMI DESETI
20.00 /R/ MARTIN A VENUŠE
20.00 /J/ PARADE

6. 4. /sobota/
15.00 /R/ CROODSOVI (3D)
17.30 /R/ MARTIN A VENUŠE
17.30 /J/ PARADE
20.00 /R/ G. I. JOE 2: ODVETA (3D/T)
20.00 /J/ LÁSKA VŠEMI DESETI

7. 4. /neděle/
14.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK VE

SLUŽBÁCH KRÁLE
16.30 /J/ KRTEK FILMOVÁ HVĚZDA
17.00 /R/ MOCNÝ VLÁDCE OZ

(3D/D)
18.00 /J/ LÁSKA VŠEMI DESETI
20.00 /R/ JENÍČEK A MAŘENKA:

LOVCI ČARODĚJNIC (3D/T)

8. 4. /pondělí/
17.30 /R/ SMRTELNÉ LŽI
20.00 /R/ ARGO

9. 4. /úterý/
17.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /R/ SMRTELNÉ LŽI

10. 4. /středa/
17.00 /R/ MOCNÝ VLÁDCE OZ (3D/D)
20.00 /R/ HOSTITEL

11. 4. /čtvrtek/
17.00 /R/ JURSKÝ PARK (3D/D)
19.00 /J/ ŽIVOT S KAŠPAREM
20.00 /R/ SPRING BREAKERS

12. 4. /pátek/
17.30 /R/ SPRING BREAKERS
20.00 /R/ JURSKÝ PARK (3D/D)

/J/ DĚTSKÁ SCÉNA

13. 4. /sobota/
15.00 /R/ CROODSOVI (3D)
17.30 /R/ MARTIN A VENUŠE
20.00 /R/ JACK A OBŘI (3D/D)

/J/ DĚTSKÁ SCÉNA

14. 4. /neděle/
15.00 /R/ CROODSOVI (2D)
17.30 /R/ JACK A OBŘI (3D/D)
20.00 /R/ MAMA

/J/ DĚTSKÁ SCÉNA

15. 4. /pondělí/
17.30 /R/ JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
20.00 /R/ NA DŘEŇ

16. 4. /úterý/
17.30 /R/ PÁD BÍLÉHO DOMU
20.00 /R/ JAKO ZA STAREJCH ČASŮ

17. 4. /středa/
14.30 /R/ BABOVŘESKY

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ HOSTITEL
20.00 /R/ PÁD BÍLÉHO DOMU

18. 3. /čtvrtek/
17.00 /R/ JURSKÝ PARK (3D/D)
19.00 /J/ LORE
20.00 /R/ LESNÍ DUCH

19. 4. /pátek/
17.30 /R/ MARTIN A VENUŠE
18.30 /J/ BEZ DOTEKU
20.00 /R/ NEVĚDOMÍ
20.00 /J/ HLEDÁ SE PREZIDENT

20. 4. /sobota/
14.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK VE

SLUŽBÁCH KRÁLE
17.00 /R/ MOCNÝ VLÁDCE OZ (3D/D)
18.30 /J/ BEZ DOTEKU
20.00 /R/ NEVĚDOMÍ
20.00 /J/ NERADA RUŠÍM

21. 4. /neděle/
15.00 /R/ CROODSOVI (3D)
16.30 /J/ ROHATÁ PRINCEZNA
17.30 /R/ JACK A OBŘI (3D/D)
18.00 /J/ NERADA RUŠÍM
20.00 /R/ LESNÍ DUCH

22. 4. /pondělí/
17.30 /R/ VEDLEJŠÍ ÚČINKY
20.00 /R/ MARTIN A VENUŠE
20.00 /J/ TAJNĚ V LESE

23. 4. /úterý/
17.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /R/ VEDLEJŠÍ ÚČINKY
20.00 /J/ SKOK

24. 4. /středa/
17.30 /R/ HOSTITEL
20.00 /R/ LESNÍ DUCH
20.00 /J/ POSLEDNÍ RAPSODIE

25. 4. /čtvrtek/
17.30 /R/ MARTIN A VENUŠE
19.00 /J/ iSHORTS; AMERICKÉ

KRAŤASY
20.00 /R/ NEVĚDOMÍ

26. 4. /pátek/
17.00 /J/ ŠMEJDI – Slavnostní

premiéra s delegací tvůrců
17.30 /R/ JACK A OBŘI (3D/D)
20.00 /R/ NEVĚDOMÍ
20.00 /J/ PÁTRÁNÍ PO SUGAR

MANOVI

27. 4. /sobota/
15.00 /R/ ZAMBEZIA (3D)
17.45 /R/ JULIUS CAESAR

Přímý přenos MET NY
18.00 /J/ MARIE KREYER
20.00 /J/ PÁTRÁNÍ PO SUGAR

MANOVI

28. 4. /neděle/
15.00 /R/ ZAMBEZIA (3D)
16.30 /J/ KAMARÁDI

Z VEČERNÍČKŮ 3
17.00 /R/ MOCNÝ VLÁDCE OZ

(3D/D)
18.00 /J/ MARIE KREYER
20.00 /R/ TEMNÉ NEBE

29. 4. /pondělí/
17.30 /R/ SPRING BREAKERS
20.00 /R/ PŘÍBĚH MÉHO SYNA

30. 4. /úterý/
17.00 /R/ JURSKÝ PARK (3D/D)
20.00 /R/ NEVĚDOMÍ

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

3. 4. /středa/ 19.00 hodin
WOLFGANG AMADEUS MOZART 
COSI FAN TUTTE
Severočeské divadlo Ústí n. L. 
Komická opera o dvou dějstvích se
odehrává v Neapoli na konci 18. století.

5. 4. /pátek/ 19.00 hodin
KRISTÍNA
Na slnečnej strane světa. 
Koncert slovenské zpěvačky
s doprovodnou kapelou.

6. 4. /sobota/ 14.00 hodin
ZPĚVÁČEK
10. ročník soutěže dětských zpěváků 
lidových písní Severovýchodních Čech
a Regionální přehlídka DPS Severních
Čech. 
Účinkují: DFS Malá Nisanka a kapela
FS Nisanka (Jablonec nad Nisou), DFS,
Jezerka a kapela FS Jizera (Liberec),
DFS Křiničánek a Brabenčata a kapela
FS Lužičan (Krásná Lípa).
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

7. 4. /neděle/ 19.00 hodin
DŮM ČTYŘ LETOR
Johann Nepomuk Nestroy 
Divadlo Na Fidlovačce 
Čtyři domácnosti, z nichž každá třímá
prapor jedné z letor. 
Hrají: I. Pazderková, V. Svoboda,
O. Brousek a další.

9. 4. /úterý/ 19.00 hodin
ASANACE
Václav Havel
Divadlo Na zábradlí
Tragikomedie kritizující byrokratickou
aroganci a ničení přirozeného lidského
světa. Hrají: K. Maděričová, I. Chmela
a další.

11. 4. /čtvrtek/ 19.00 hodin
TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ
Bohumil Hrabal – Josef Dvořák,
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Praha 
Nová inscenace Josefa Dvořáka podle
novely Bohumila Hrabala, jejíž příběh
je vlastně naprosto nepodstatný, stejně
jako samotná pointa.

14. 4. /neděle/ 15.00 hodin
O HODNÉM DRAKOVI
Bronislava Krchňáková – Jakub
Maceček. Divadlo Polárka Brno.
Pohádkový příběh o hodném drakovi.

16. 4. /úterý/ 19.30 hodin
GARDEROBIÉR
Ronald Harwood. Divadlo Bolka
Polívky Brno – Štúdio L+S Bratislava.
Hrají: B. Polívka, M. Lasica,
E. Vašáryová a další. 
Pohled do divadelního zákulisí jedné
divadelní společnosti.

17. 4. /středa/ 19.00 hodin
CENA ZA NĚŽNOST
Dan Gordon. Divadlo Palace Praha.
Hrají: J. Janěková, J. Čvančarová,
A. Pyško a další. Divadelní hra 
zachycuje téměř třicet let vztahu dvou
žen, matky a dcery. 

18. 4. /čtvrtek/ 19.00 hodin
PETR SPÁLENÝ & APOLLO BAND
+ MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ

22. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
JESKYNNÍ MUŽI
CAVEMAN POINT, s. r. o. 
Hrají: Jan Holík/Jakub Stach. 
Slavná One man show o tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou. 

23. 4. /úterý/ 9.00 hodin
KRAJSKÉ KOLO 
23. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY
ŠKOLNÍCH PĚVECKÝCH SBORŮ
Pořádá Nipos Artama Praha, Unie
pěveckých sborů Liberec, Městské
divadlo Jablonec n. N. za finanční
podpory Nipos Artama Praha, 
Libereckého kraje a Ministerstva 
kultury ČR.

24. 4. /středa/ 19.00 hodin
IGOR ARDAŠEV klavír
Koncert výjimečného klavíristy.

25. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ
Tradiční profilový pořad jablonecké ZUŠ. 

26. 4. /pátek/ 19.00 hodin
BLANÍK
Ladislav Smoljak – Zdeněk Svěrák.
Divadlo Járy Cimrmana 
Hrají: B. Penc/P. Reidinger, J. Kašpar/
P. Brukner/J. Hraběta, Z. Svěrák a další.

VÝSTAVA
17. 4.–30. 5.
ZÁVISLOST
Kolektivní výstava předních českých,
německých a polských kreslířů
humoru. Vernisáž 17. 4. od 17 hodin.

Výstavy ve foyer divadla jsou 
zpřístupněny v době divadelních 
představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

18. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
KONCERT DPS ZUŠ 
V JABLONCI NAD NISOU 
zahájí programovou sezónu v kostele
sv. Anny.

Dan Gordon – Cena za něžnost

17. 4. /středa/ 19.00 hodin – Městské divadlo
Divadelní hra podle stejnojmenného filmu zachycuje téměř třicet let
vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora je velmi autoritativní, poně-
kud výstřední vdova, jež žije jen pro svou dceru Emmu a snaží se jí
organizovat a kontrolovat život.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

4. 4. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS,
GAUDE!
Účinkují: Iuventus, gaude!, Amici,
gaudete!, Liberi, gaudete!, Pueri,
gaudete! Pořádá ZUŠ Jablonec n. N.
a SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n. N.

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

7. 4. /neděle/ 14.00 hodin
PŘÍVORANKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem.

8. 4. /pondělí/ 17.00 hodin
MAŽOREŤÁCKÉ SHOW
12. ročník komponovaného pořadu
mažoretek Jablonecká jablíčka. 
Pořádá Dům dětí a mládeže Vikýř.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

12. 4. /pátek/ 20.00 hodin
ARAKAIN: DVD TOUR 2013
Host: Absolut Deafers, Menhir.

12.–14. 4. /pátek–neděle/
DĚTSKÁ SCÉNA 2013 
Otevřená regionální přehlídka
dětských divadelních souborů.

15. 4. /pondělí/ 19.30 hodin
UNDER URET / POD HODINAMI
Muzikálové představení dánské hudební
školy o prolínání lidských osudů 
ze současnosti a minulosti.

19. 4. /pátek/ 20.00 hodin
COP
Koncert špičky české bluegrassové scény.

20. 4. /sobota/ 20.00 hodin
MONKEY BUSINESS
Turné skupiny k novinkovému albu
Happiness of Postmodern Age.

21. 4. /neděle/ 15.00 hodin
A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
Orchestr Rudy Janovského hraje
taneční melodie 30.–60. let. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

24. 4. /středa/ 20.00 hodin
HANA A PETR ULRYCHOVI A JAVORY
Na koncertu sourozeneckou dvojici
doprovodí tradiční formace: 
housle – Kateřina Štruncová, 
cimbál – Dalibor Štrunc, baskytara –
Martin Adamu, nebo Jakub Šimáně.

26. 4. /pátek/ 20.00 hodin
ZION TRAIN (UK)
Jeden ze dvou českých koncertů špičky
dobové scény. 
Host: Colectiv & Zero Gravity.

27. 4. /sobota/ 20.00 hodin
7. ROČNÍK LYŽAŘSKÉHO BÁLU
Akce k ukončení lyžařské sezony
a zahájení oslav 110 let od založení
Svazu lyžařů ČR. 
Bližší informace na tel.: 602 426 725.

PŘIPRAVUJEME
4. 5. /sobota/ 19.00 hodin
COUNTRY SISTERS: 
40th ANNIVERSARY
Výročního koncertu skupiny se zúčastní
i řada bývalých členek.

8. 5. /středa/ 20.00 hodin
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ALENY VÍTOVÉ
Celovečerní program frontmanky
kapely Berušky nabídne široké
spektrum hudebních žánrů. 

VÝSTAVY
6. 4.–7. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
BALVAN NAD NISOU
Výstava fotografií jabloneckého
fotoklubu Balvan. 
Vernisáž: sobota 6. 4., 14.00 hodin.

27. 4.–24. 5. /pondělí–pátek/ 
8.00 – 18.00 hodin, foyer, zdarma
ČESKO-NĚMECKÁ SETKÁVÁNÍ
Kaufbeurenští studenti poznávají
Jablonec. Výstava k realizovanému
projektu historické sekce Spolku na
podporu vědy a kultury při Gymnáziu
Jakoba Bruckera v Kaufbeurenu.
Vernisáž: sobota 27. 4., 15.00 hodin.
Pořádá Jablonecké kulturní
a informační centrum, o. p. s.

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

5. 4. /pátek/ 19.00–23.00 hodin
NOC S ANDERSENEM
Zábavný večer pro děti (zadáno).

8. 4. /pondělí/ 10.00 hodin
KONCERTY W. A. MOZARTA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

9. 4. /úterý/ 14.00 hodin
BAHAMY
Pravidelné promítání.

9. 4. /úterý/ 17.00 hodin
ARCHEOASTROLOGIE
Astronomické okénko Martina Gembece.

11. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
MADEIRA
Cestopisný pořad Petra Schlindenbucha.

16. 4. /úterý/ 14.00 hodin
ZA HRANICEMI SKUTEČNOSTI
Posvátná místa a duchové. 
Pravidelné promítání.

16. 4. /úterý/ 17.00 hodin
OBNOVITELNÉ ZDROJE 
– AKTUÁLNÍ STAV 
A PERSPEKTIVY V ČR A VE SVĚTĚ
Přednáška Milana Smrže, místopředsedy
Evropského sdružení Eurosolara,
tvůrce modelů úplného zásobování
obnovitelnými zdroji.

23. 4. /úterý/ 17.00 hodin
ROD DES FOURS A JEHO VZTAH
K JABLONECKU
Povídání o šlechtickém rodě, jenž více

jak tři staletí vlastnil tuto lokalitu.
Beseda s Petrem Weissem
a Vladimírem Tréglem, pracovníky
Národního památkového ústavu.

25. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JÍDLO V BIBLI
Jak jídlo měnilo dějiny? Co a proč se
jedlo/nejedlo v biblických dobách.
Přednáška Michala Krchňáka.

SOUTĚŽE
ROK NA VSI
5. ročník amatérské fotografické soutěže
Snímky nominované do soutěže musí
být aktuální, ne starší něž rok. Snímky
společně s kontaktními údaji (jméno
a příjmení, bydliště, datum narození,
e-mail, telefon) a názvy snímků
dodávejte pouze v elektronické 
podobě ve formátu JPG, nejjednodušeji 
e-mailem na adresu 
soutez@knihovna.mestojablonec.cz
do pátku 10. května 2013. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

O ZLATOU MAKOVICI
Pokračuje již 7. ročník luštitelské soutěže.

NOVÉ VÝSTAVY
ABSTRAKTNÍM OBJEKTIVEM
Výstava fotografií Ladislava Mrni.

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

OKRUŽNÍ CESTA MAROKEM

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

2., 9., 16. a 23. 4. /úterý/ 
15.00–17.00 hodin
DESKOVÉ HRY PRO KAŽDÉHO
Ukázky tradičních i netradičních her
pro všechny věkové kategorie,
informace A. Tauchmanová.

3., 10., 17. a 24. 4. /středa/ 
10.00–12.00 hodin
DOVOLENKÁŘI
Výroba náušnic, cena 60 Kč/rodič a dítě,
40 Kč/rodič nebo dítě, informace
A. Tauchmanová.

4., 11., 18. a 25. 4. /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.

7. 4. /neděle/ 
14.00–16.30 a 17.30–20.00 hodin 
TERAPIE TMOU
Larp inspirovaný terapií tmou, určeno
pro osoby starší 15 let, hra založena
na emocionálním zážitku, 
informace A. Tauchmanová.

12. a 13. 4. /pátek–sobota/ 
18.00–10.00 hodin
NOC S FERDOU MRAVENCEM
Zábavný večer s pohádkovou postavou
ve Vikýři pro děti od 4 do 8 let, cena
120 Kč, vedoucí B. Formanová, 
informace do 10. 4., S. Příhonská.

13. 4. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
FIMO IV. – KALEIDOSKOP
Tvořivá dílna z polymerové hmoty,
cena 120 Kč, informace do 10. 4., 
A. Tauchmanová.

16. 4. /úterý/ 18.30–20.30 hodin
TVOŘIVÉ VEČERY SE SKLEM
Kurz pro jedince od 15 let, výroba
šperků, dárečků, cena 250 Kč, 
informace do 12. 4., S. Příhonská.

20. 4. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
KVĚTINOVÁ DÍLNA
Kreativní a tvořivá dílna, výrobky květin
a ozdob z krepového, barevného
papíru a látky, cena 80 Kč, 
informace do 17. 4., A. Tauchmanová.

20. 4. /sobota/ 15.00–17.30 hodin
RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY ANEB
O POHÁR VIKÝŘE
Zahájení celoročního cyklu závodů pro
malé a velké sportovce, rodinné týmy,
informace do 15. 4., A. Tauchmanová.

23. 4. /úterý/ 10.00–15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
V CHOVATELSKÉ 
A HERPETOLOGICKÉ STANICI 
Doprovodný program k oslavám Dne
Země, informace A. Francová.

25. 4. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
DEN ZEMĚ
Tradiční akce pořádaná v rámci
Projektu Jablonec nad Nisou 2013
v Tyršově parku, lesní stezky,
vědomostní aktivity, tvořivé dílničky
a další, informace A. Francová.

26.–28. 4. /pátek–neděle/ 16.00 hodin
VÍKEND S ADRENALINEM
Víkend plný sportovních zážitků, 
horolezectví, týmových her, zábavy, 
informace a přihlášky do 22. 4., 
A. Tauchmanová.

30. 4. /úterý/ 17.00 hodin
ČARODĚJNICE S VIKÝŘEM
Na louce v Penzionu Jablonec,
Palackého ulice, u přehrady, hry,
zábava, skotačení, hudba a další
aktivity, informace S. Příhonská.

OLYMPIÁDY
10. 4. /středa/ 8.30 hodin
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
KATEGORIE D
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky ZŠ 6. a 7. tříd a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, 
místo konání: Gymnázium U Balvanu.

17. 4. /středa/ 8.00 hodin
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA Z6,
Z7, Z8
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky 6.–8. tříd ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, 
místo konání: Gymnázium Dr. Randy.

Působení rodu Des Fours na Jablonecku

23. 4. /úterý/ 17.00 hodin – Městská knihovna
Dubnová přednáška představí bývalý šlechtický rod pocházející z Lot-
rinska a usazený v 1. polovině 17. století na území Čech osobou Miku-
láše Des Fours, jenž se proslavil na válečném poli ve službách Albrechta
z Valdštejna. Představeni budou nejvýznamnější příslušníci rodu a je-
jich osudy, nebude chybět zmínka o zámeckých sídlech, jejichž jádro
tvořil zámek Hrubý Rohozec. Dozvíte se i o dalších lokalitách někdej-
šího panství rodu Des Fours (Železný Brod, Smržovka, Josefův Důl).

Rod Des Fours má hrobku v železnobrodském kostelíčku sv. Jana Nepomuckého.
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■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

8. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

22. 4. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

2.–26. 4. 
CESTA KE SVOBODĚ
Fotografie významného dokumentaristy
a fotografa Jindřicha Štreita na téma
drogové závislosti. Vernisáž výstavy
v úterý 2. 4. 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.

27. 4. /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 19. dubna 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.

6. 4. /sobota/ 10.00–13.00 hodin
MOJE LOUTKA – 2. VÝTVARNÁ DÍLNA
Výtvarná dílna k výstavě Království za
oponou.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

5. 4. /pátek/ 20.00 hodin
ALAVERDI A NŮŽ
Jóga ještě nikdy nebyla tak nahlas.
Mantracore kapela s litevskými kořeny
servíruje dobro pěkně zostra.

6. 4. /sobota/ 19.30 hodin
JEDNOU NOHOU KAMERUNCEM 
Zahájení FF Jeden svět 2013. Beseda
o Kamerunu s Martinem Mikešem
(o. s. Kedjom-Keku), koncert Petra
Wajsara (Hi-Fi), DJ Adelight. 

FF Jeden svět 2013 
Festival dokumentárních filmů
o lidských právech. 

8. 4. /pondělí/
17.30 hodin Pevnost (72 min) ČR
20.00 hodin Rybolidi (2 min) VB
20.02 hodin Na divokém severu

(52 min) ČR

9. 4. /úterý/
17.00 hodin Věra 68 (90 min) ČR

Hosté večera: Věra Čáslav-
ská a Olga Sommerová

20.30 hodin Na sever od slunce
(46 min) Norsko

10. 4. /středa/
17.30 hodin: Polibek od Putina

(58. min) Dánsko. Host:
senátor Jaromír Štětina.

20.00 hodin: Po zemi, po moři
(52. min) Jižní Korea.

Projekce pro školy – od 8. 4. do 12. 4.
od 8.30, 11.00 a 13.00 hodin 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

11. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin 
TONY SPINNER BAND (USA)
Rock, blues, funk i groove koncert
skvělých muzikantů. 

12. 4. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2013 – 3. KOLO
Soutěž regionálních kapel. Vystoupí
Nothingham, Rónin, Vymazáno
z archivu, Těsně vedle, 9431.

13. 4. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT UPGRADE
Poctivý rock, punk a skáčko.

14. 4. /neděle/ 14.00 hodin
FOLKOVÝ KVÍTEK
Sč předkolo autorsko-interpretační
soutěže pro mládež do 18 let. 
Host: písničkář Jan Ombre Blahynka.

16. 4. /úterý/ 19.00 hodin
PERU – NÁVRAT K MATCE
Věra Kučerová o tak trochu jiném
putování sedmi žen po Peru.

17. 4. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU 
PRO KAŽDÉHO
Procházka městem. Sraz v 19.00 hodin
u Rybářské bašty. 

19. 4. /pátek/ 20.00 hodin
HUSH 
Jbc rocková kapela křtí CD Endorphin.
Hosté: Nasycen + Silent Session.

20. 4. /sobota/ 19.00 hodin
OBRAZY V NAŠICH HLAVÁCH 
Představení pohybového divadla
TS Magdaléna a afterparty s kapelou
KaBáJa.

21. 4. /neděle/ 17.00 hodin
LOUPEŽNÍCI A ZVÍŘÁTKA 
Pohádku pro děti od čtyř let zahraje
jbc loutkářský soubor Vozichet. 

22. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Informace, rady, návody pro každého. 

23. 4. /úterý/ 19.00 hodin
VILIAM POLTIKOVIČ 
Beseda s dokumentaristou po projekci
filmu Fatum, který se zabývá lidským
osudem.

25. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin 
WADI RUM + ZK Band
Fotovyprávění Pavla Jonáka o cestování
a lezení po pískovcových stěnách
jordánské pouště. Hudebně podpoří
pražský jazzový ZK Band.

26. 4. /pátek/ 20.00 hodin
JAN SPÁLENÝ A ASPM
Turné k 70. narozeninám legendárního
zpěváka a pianisty. 

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

30. 4. /úterý/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Ve hře Šavlový tanec 007.

4. a 18. 4. /čtvrtek/ 17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY 
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.

Každé pondělí 17.00–19.00 hodin
KURZ AFRICKÉHO TANCE 

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

Po, út, čt a pá 9.00–12.00 hodin
VOLNÁ HERNA PRO RODIČE A DĚTI 
s krátkým prográmkem.

2., 9., 16., 23. a 30. 4. /úterý/ 
9.00–11.30 hodin
PODIATRIE
Pavla Rybová – bolavé nožky a záda.

3., 10., 17. a 24. 4. /středa/ 
10.00–12.00 hodin
KLUB TĚHULEK

4. a 18. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
FINANČNÍ GRAMOTNOST

5. 4. /pátek/ 10.00 hodin
UČENÍ NA NOČNÍK
A HYGIENICKÉ NÁVYKY DĚTÍ

11. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
JAK ZVLÁDNOUT VSTUP DÍTĚTE
DO MŠ
Přednáší Hana Dörndorferová.

12. 4. /pátek/ 10.00 hodin
JE MÍSTO VE ŠKOLKÁCH?
Podmínky přijetí do MŠ. Pozvání
přijala Zdeňka Květová z odboru
školství s kolegyní.

12. 4. /pátek/ 10.00 hodin
KOSMETIKY PRO MAMINKY

13. 4. /sobota/ 10.00 hodin
HRY PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

13. a 27. 4. /sobota/ 17.00–19.00 hodin
SEMINÁŘ O MANŽELSTVÍ

16. 4. /úterý/ 10.00 hodin
ZDRAVÝ ŽIVOT
Beseda s p. Horáčkovou na aktuální téma.

20. 4. /sobota/ 9.00 – 17.00 hodin
CELODENNÍ BAZÁREK
DĚTSKÝCH I DOSPĚLÁCKÝCH
POTŘEB
Příjem zboží již v pátek, nutná
rezervace.

25. 4. /čtvrtek/ 10.00 hodin
JAK SESTAVIT DOMÁCÍ ROZPOČET
Proč je důležitý. Přednáší Ludmila
Žánová.

26. 4. /pátek/ 10.00 hodin
KOSMETIČKA PRO MAMINKY

26.–28. 4. /pátek–neděle/
VÍKENDOVÝ RODINNÝ POBYT
Bílý Potok pod Smrkem. Pálení
čarodějnic, hry, poznávání přírody. 

■ 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.

■ Sluneční lázně
Tel. 606 158 668

30. 4. /úterý/ 18.00–24.00 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC S HUDEBNÍ
PRODUKCÍ
Hudební video retro party, 
19.00 hodin zapálení vatry.

Tony Spinner Band v Klubu Na Rampě 

11. 4. /čtvrtek/ 20.00 hodin 
Programovou lahůdkou v jabloneckém Klubu Na Rampě je vystoupení
Tony Spinner Band (USA). Americký kytarista a zpěvák známý i ze
skupiny Toto, kapel Pata Traverse, Paula Gilberta. Odborníci o jeho
muzice tvrdí, že udržuje při životě starý kytarový rock přelomu 60.
a 70. let. A fanoušci ho označují za jednoho z nejlepších ve své branži
vůbec, který zahraje rock, blues, jazz, funk s velkou dávkou improvi-
zace, a to vše ve špičkovém provedení.

Foto Marco van Rooijen
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■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka
www.lakavarna.com
tel.: 604 468 538

11. 4. /čtvrtek/ 19.00 hodin
RADKA CHOCHOLOUŠOVÁ
Vernisáž prací malířky a grafičky 
– absolventky brněnské FaVU.

18. 4. /čtvrtek/ 18.30 hodin
VELKÁ KÁVOVÁ DEGUSTACE
Ochutnávka a porovnání káv z různých
lokalit střední a jižní Ameriky.

24. 4. /středa/ 19.00 hodin
BESEDA O CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ
na Jablonecku a Liberecku v La
Kavárně! Političtí představitelé obou
měst, zástupci cyklistických
občanských sdružení, národní cyklo-
koordinátor a další se sejdou, aby
diskutovali o stavu a rozvoji současné
cyklistické dopravy v regionu.

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

5. 4. /pátek/ 20.00 hodin
LEHCE NAROZENINOVEJ
MEJDÁNEK
Break beat, drum'n'bass, electro,
house. Petr-ik (Ph). MEEHAY (B-day
celebration night). Lathis 
(LocalEsca-mot-eur).

12. 4. /pátek/ 20.00 hodin
DESTRUCTION NOTES
Drun’n’bass party, Moower (shakalc-
rew.cz), Vex (dnbfever), Sharny (lbc).

19. 4. /pátek/ 20.00 hodin
InPROGRES

20. 4. /sobota/ 20.00 hodin
PESS
Sound systém+guests – Q-bass(pha),
Neuteck(lbc). 

26. 4. /pátek/ 20.00 hodin
WAKU UP
Hip hop,urban night, girl power, Djane
Supet, Dj Zak.

30. 4. /úterý/
ČARODĚJNICE
Fire, grill, friends.

■ Studio FIT
Nám. Dr. Farského, JBC
www.studiofit.cz, 773 485 800

4. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
BESEDA O METODĚ RUŠ
P. Rálišová, 50 Kč.

11. 4. /čtvrtek/ 17.00 hodin
COLO – VADA PLUS
Efektivní program hluboké očištění
organismu, přednáška.

17. 4. /středa/ 17.00 hodin
HOLISTICKÉ TĚHOTENSTVÍ
Otázka plodnosti, zdravého těhotenství,
L. Hlubůčková, 50 Kč.

17. 4. /středa/ 18.00 hodin
RELAXACE S ARTETERAPIÍ
Tříhodinový workshop, 300 Kč/os.

18. 4. /čtvrtek/ 17.30 hodin
BESEDA O AUTOPATII
Účinné samoléčení a uzdravení,
V. Jakubíková, M. Vajskebrová, 50 Kč.

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

1. 4. /pondělí/ 19.00 hodin 
SETKÁNÍ S MISTRY
Ramana Maharši a Šri Brahmam.

5. 4. /pátek/ 18.00 hodin
STOB
Hubněte zdravě a natrvalo (beseda
s lektorkou o hubnutí a vhodné
literatuře).

8. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
SETKÁNÍ S MISTRY
Sri Tathata 

12. 4. /pátek/ 16.00 hodin 
ESTER STARÁ
Setkání s autorkou.

15. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
SETKÁNÍ S MISTRY
Sai Baba.

19. 4. /pátek/ 19.00 hodin
POSELSTVÍ PRO KMEN MNOHA
BAREV
Vše o knize Malé Babičky.

22. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
SETKÁNÍ S MISTRY
Osho.

26. 4. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA
Lada Hubatová-Vacková a Cyril Říha,
Husákovo 3+1: bytová kultura 70. let.

29. 4. /pondělí/ 19.00 hodin
SETKÁNÍ S MISTRY
Eckhart Tolle.

■ Klub WOKO
www.klubwoko.cz

5. 4. /pátek/ 20.00 hodin
FRESH BEAT
Urban disco párty,dj Sakul + guest.

7. 4. /neděle/ 14.00 hodin
JUGGLING WORKSHOP vol. 3.
Žonglovací workshop, přijďtě
vyzkoušet známé i nové náčiní, 
host: Peklo Sonic Force (breakdance),
pořádá: FireshowJBC.

12. 4. /pátek/ 20.00 hodin
URBAN DISKO 
Klubové hity.

13. 4. /sobota/ 20.00 hodin
THiRD EYE vol. 4
Raggajungle/dubwise/dnb/regatek,
SKUNKSTAR (Austria), DiRTY
GROWA, PAWDREDA, SEQUENS,
JOULA.

14. 4. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
DISKOTÉKA VE WOKU
Zábavné odpoledne pro děti bez
ohledu na věk – písničky, tancování,
soutěže, vstupné 10 Kč, informace, 
A. Tauchmanová.

19. 4. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum’n’bass party.

20. 4. /sobota/ 19.00 hodin
HUGO TOXXX
Hip hop party, koncert jedné z nejdů-
ležitějších postav české rapové scény.

26. 4. /pátek/ 20.00 hodin
VIDEO URBAN DISKO
Taneční hity obrazem i zvukem.

27. 4. /sobota/ 19.00 hodin
MANDRAGORA
Koncert známé kapely s novou
zpěvačkou. host: NAUTICA.

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

1. 4. /pondělí/ 15.00 hodin
VELIKONOČNÍ VARHANÍ KONCERT
M. Šimek varhany, J. Koś.

21. 4. /neděle/ 17.00 hodin
ZNĚNÍ S TIBETSKÝMI MÍSAMI

■ Kostel 
Nejsvětějšího Srdce 
Ježíšova
www.centrumgenerace.cz

20. 4. /sobota/ 17.00 hodin
GENERACE GOSPEL CHOIR
Pořádá Centrum Generace Jablonec o. s.

Městská hala
www.sportjablonec.cz

CAPOEIRA
12.–14. 4. /pátek–neděle/
VEM CAMARÁ CAPOEIRA
Pátek 18.00–21.00 hodin, 
sobota 11.00–19.00 hodin, 
neděle 12.00–15.00 hodin, 
kurt č. 1., MČR dětí. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

HÁZENÁ
6. 4. /sobota/ 16.30 hodin
ELP JABLONEC – KOLÍN
II. liga muži, centrkurt.

MODERNÍ GYMNASTIKA
20. 4. /sobota/ 9.45 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR KADETEK
A DOROSTENEK
Pořádá Sokol Sportcentrum Jablonec,
OP kadetek a dorostenek, II. a III. kolo
oblastní ligy, Jarní závod ZPMG. 
Kurt č. 3.

21. 4. /neděle/ 10.00 hodin
JABLONECKÁ PERLIČKA
TJ Sokol Jablonec n. N. 
– Sportcentrum, prestižní soutěž jednot-
livkyň v moderní gymnastice. Kurt č. 1.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

TANEC
27. a 28. 4. /sobota a neděle/ 
9.00 hodin
TANEČNÍ SOUTĚŽ
MH TaPŠ ILMA Turnov

VOLEJBAL
6. 4. /sobota/ 9.00 hodin
BIŽUTERIE A – TANVALD
KP žen, kurt č. 4. 

Atletická hala Na Střelnici
13. a 14. 4. /sobota a neděle/ 
8.00–20.00 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY
V HASIČSKÉM SPORTU

Jablonecké Paseky
27. 4. /sobota/ 14.00 hodin
ODPOLEDNE S KOŇMI PRO
SENIORY
Pořádá JK Pohoda Kynast, 
akce se koná v okolí Domu pro seniory
v Pasekách.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Plavecký bazén Jablonec
10. 4. /středa/ 10.00 hodin
MŠENSKÁ OLYMPIÁDA
Pořádá SRPdŠ při ZŠ Mozartova
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

10. 4. /středa/ 14.00 hodin
14. PLAVECKO-BĚŽECKÝ DUATLON
Tri club a TJ Bižuterie pořádá
v plaveckém bazénu a okolí závod
pro širokou veřejnost
a školní mládež.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

20. 4. /sobota/ 9.45 hodin
4. ROČNÍK JABLONECKÝ
AQUATLON
Tri club a TJ Bižuterie pořádá v areálu
plaveckého bazénu, závod pro širokou
veřejnost a zejména pro mládež
do 18 let.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Jablonecká přehrada
27. 4. /sobota/ 9.45 hodin
JABLONECKÝ BĚH DO POHODY 
Pořádá TRI-CLUB, 3. ročník sportovní
události pro celou rodinu. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Sportovní areál Břízky
3. 4. /středa/ 15.30 hodin
MŠENO – JIRNY
Divize skupina C, odložené 17. kolo.

8. 4. /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– TÁBORSKO
Juniorská liga – 25. kolo.

20. 4. /sobota/ 10.15 hodin
MŠENO – KUTNÁ HORA
Divize skupina C, 22. kolo.

22. 4. /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– SLOVÁCKO
Juniorská liga – 27. kolo.

29. 4. /pondělí/ 15.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– ČESKÉ BUDĚJOVICE
Juniorská liga – 28. kolo.

Chance aréna
7. 4. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– 1. FC SLOVÁCKO
Gambrinus liga, 22. kolo.

28. 4. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC
– VIKTORIE PLZEŇ
Gambrinus liga, 25. kolo.
Změna termínu vyhrazena.

■ Nabídka sportovních pořadů

Foto Jiří Endler
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Parta nadšenců pořádá v Jablonci již řadu
let sportovní akce, kterými se snaží zapojit
do aktivního sportování co nejširší veřejnost.
Po mnoha závodech v triatlonu se dostal na
řadu aquatlon, plavecké závody přes pře-
hradu a Běh do pohody kolem jablonecké
přehrady. Pro letošní sezonu přišli členové
plaveckého oddílu TJ Bižutereie a Tri clubu
s nápadem uspořádat ojedinělou akci O krá-
le a královnu jablonecké přehrady.

Nápad se zrodil v hlavě předsedy jabloneckého
plaveckého oddílu Tomáše Janaty, jenž nám před-
stavil připravovaný letošní I. ročník: „K uspo-
řádání závodu O krále a královnu jablonecké
přehrady mě inspiroval již ukončený král
Jizerských hor – spojení běhu na lyžích a kola.

Nad letošním prvním ročníkem převzala patro-
nát společnost SPORT v osobě jednatele Milana
Matury.“ 

Králem a královnou se stanou ti, kteří v dub-
novém Běhu do pohody kolem přehrady a v čer-
vencových plaveckých závodech přes přehradu
získají co nejlepší čas. „Propočte se čas na jeden
okruh kolem přehrady a čas plavání na jeden
kilometr. Po součtu se získá celkový čas. Kdo
dosáhne nejlepšího času, bude vítěz – král,“ vy-
světluje Janata.

První závod Běh do pohody Mizuno Cup se
uskuteční v sobotu 27. 4. 2013 již potřetí. Jedná
se o závod jak pro veřejnost, tak pro výkonnost-
ní běžce. „Samozřejmostí jsou závody pro děti
a štafety. Přijít běhat může každý, kategorie jsou
vypsány od 2 do 100 let,“ upřesňuje Janata.

Druhý závod, plavání přes jabloneckou pře-
hradu, je součástí Českého poháru v dálkovém
plavání. (end)

O krále a královnu jablonecké přehrady

Tradiční závod Jablonecká perlička, který
s podporou města pořádá oddíl moderní
gymnastiky TJ Sokol Jablonec n. N. Sport-
centrum v neděli 21.4., bude mít na startovní
listině závodnice z místních a regionálních
oddílů, ale objeví se zde i reprezentantky
České republiky. 

„Pozvání přijaly například seniorské reprezen-
tantky ČR Tereza Wágnerová (účastnice MS)
a Barbora Smíšková (v přípravě na MS společ-
ných skladeb) z SK Motorlet Praha, Martina
Illichová (několikanásobná akademická mistry-
ně ČR) a Lenka Široká (účastnice juniorského
ME) z pražského oddílu Ideastav Chodov či se-
niorská reprezentantka v přípravě na MS Anna
Vágnerová z Bohemians Praha. V kategorii

juniorek se představí několikanásobná mistry-
ně republiky Daniela Němečková (SK Motorlet
Praha) nebo juniorská reprezentantka Adéla

Javůrková (Ideastav Chodov),“ jmenuje hvězdy,
které se zúčastní letošního závodu, Daniela
Korunková, z TJ Sokol Jablonec N. N. Sport-
centrum.

Také v národním programu uvidí diváci nej-
vyšší kvalitu, závodit budou ty nejlepší z mist-
rovských soutěží z celé ČR. V čele domácích
gymnastek se představí nejúspěšnější děvčata
z loňského mistrovství republiky, a to Nikola
Vernerová (8. místo) a Martina Paldusová
(8. místo kužele) nebo do kategorie mezinárod-
ního programu poprvé zařazená talentovaná
Adéla Kocourová. 

„Přijďte povzbudit nejen naše závodnice a zá-
roveň si užít vrcholových výkonů moderních
gymnastek z celé ČR. Závod zahajujeme v 10.30
hodin,“ láká diváky do haly Korunková. (end)

Jablonec přivítá gymnastickou elitu

Občanské sdružení Cyklisté Liberecka ve
spolupráci s iniciativou Auto Mat organizu-
je kampaň Do práce na kole 2013. K ní se le-
tos přidává také Jablonec nad Nisou. 

Akce navazuje na loňský úspěšný ročník, do
kterého se v několika městech zapojilo přes
2 500 účastníků z 820 týmů. Kampaň je inspiro-
vaná úspěchem obdobných projektů realizova-
ných v zahraničí. 

Cílem je ukázat na možnosti cyklistické do-
pravy, která je šetrná k životnímu prostředí
měst, a motivovat občany k používání kola jako
dopravního prostředku. Každodenní pohyb je

zároveň účinnou prevencí mnohých civilizačních
onemocnění, především nemocí srdce a cév. 

Zaměstnanci podniků, firem, úřadů a dalších
institucí se sídlem v Jablonci se mohou zúčast-
nit soutěže týmů a vyhrát některou z řady cen.
Stačí dát dohromady 2–5 kolegů, kteří budou
během května jezdit do práce na kole a své ces-
ty zaznamenávat na web kampaně. 

Každý, kdo absolvuje minimálně 70 % cest do
práce v květnu na kole, bude zařazen do sloso-
vání o dárky, které poskytli partneři kampaně.
Registrace účastníků bude probíhat do 30. 4.
2013 na www.dopracenakole.net. Kampaň bu-
de zahájena už 24. dubna jarní cyklojízdou me-

zi Libercem a Jabloncem, při níž cyklokoor-
dinátorka kraje představí projekt budoucí
cyklotrasy propojující obě města údolím řeky
Nisy. 

Start je na náměstí Dr. E. Beneše v 16.00 hodin,
za účasti velvyslance Nizozemského království,
zástupců měst a dalších osobností cyklodoprav-
ní politiky. Akce bude zakončena besedou na té-
ma cyklistické dopravy v našich městech v La
Kavárně v 19.00 hodin. 

Záštitu nad kampaní převzal radní Liberec-
kého kraje Vladimír Mastník, náměstek primá-
tora města Jablonec Petr Vobořil a náměstek
primátorky Liberce Jiří Rutkovský.

Kampaň Do práce na kole také v Jablonci

Od Rybářské bašty k prostoru před loděnicí

20.30–21.00 sraz účastníků průvodu v prostoru
před Rybářskou baštou (konec hrá-
ze mezi 1. a 2. přehradou)

21.00–21.25 průvod projde pod vedením mažo-
retek DDM Vikýř (Jablonecká jab-
líčka) a bubenické skupiny Barrel
Battery od Rybářské bašty po hrázi
k prostoru před loděnicí

21.25 ohňová show s hudbou a ohňostroj
z hráze přehrady 

Pořádá Město Jablonec nad Nisou ve spoluprá-
ci s Eurocentrem Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Kontakt: Eurocentrum, Iva Bendová, tel. 483
712 505, 777 747 187. 

UPOZORNĚNÍ: Hráz bude z technických dů-
vodů uzavřena již od 10.00 hodin v den konání
ohňostroje. 

Ve večerních hodinách bude zpomalena dopra-
va v blízkosti přechodů pro chodce na silnici
U Přehrady.

■ Lampiónový průvod s ohňostrojem na jablonecké přehradě – 30. 4. 2013

Foto Václav Novotný

Foto archiv Tomáše Janaty

Foto Jiří Endler
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Jak dlouho pracujete u policie, co vás k ní přivedlo?
Prakticky od mládí mě lákaly uniformy, a tak jsem se po
skončení základní vojenské služby rozhodl jít k Policii
ČR. Po absolvování základní odborné přípravy v Hole-
šově jsem nastoupil na obvodní oddělení jako řadový
policista, kde jsem vykonával veškerou práci spoje-
nou s policejní činností. U policie pracuji již 19 let.

Postupem času jste se stal instruktorem služební
přípravy a policejním vyjednavačem, jaká byla ces-
ta k tomuto oboru.
Po několika letech řadového policisty jsem jako býva-
lý sportovec dostal nabídku přejít na oddělení, které
se specializuje na služební přípravu policistů. Přijal
jsem ji. Jelikož mě vždy zajímala psychologie, duše
člověka, uvažování lidí a předjímání jejich myšlenek,
využil jsem i další nabídku, jež přišla po deseti letech
práce u Policie ČR z Útvaru rychlého nasazení (URNA),
a stal se policejním vyjednavačem. Po absolvování vý-
cviku na URNě jsem se nejprve stal řadovým policej-
ním vyjednavačem. Po pár letech, kdy jsem pomohl
zachránit několik lidských životů, došlo k vytvoření
Libereckého kraje a já byl doporučen, abych se stal
koordinátorem týmu pro celý Liberecký kraj. V sou-
časné době tento tým tvoří několik vyjednavačů, já je
koordinuji, ale zároveň nadále jezdím vyjednávat.

Musíte absolvovat pro výkon vaší služby nějaké
speciální školení?
Základem je, že všichni vyjednavači musí projít spe-
ciálním výcvikem na URNě, předpokladem je přede-
vším psychická, ale zároveň i fyzická zdatnost. Život-
ní zkušenosti a hlavně aktivní zájem o tuto profesi
hrají taktéž důležitou roli při výběru mezi uchazeči,
potenciálními vyjednavači.

Co vše obnáší práce policejního vyjednavače?
Řešíme především demonstrace úmyslu sebevraždy,
což znamená, že někdo hrozí spácháním sebevraždy
nebo sebepoškozováním se. Dále řešíme situace, ve
kterých jsou bráni rukojmí, nebo tzv. barikádové si-
tuace, kdy se pachatel uzamkne v prostoru.

Kolik úspěšných zásahů máte za sebou?
Za sebou mám skoro tři desítky úspěšných vyjedná-
vání a musím zaklepat – zatím se mi vždy podařilo

pachateli jeho úmysl rozmluvit nebo zabránit, aby do-
šlo ke zranění či usmrcení rukojmích.

Je nějaké roční období, kdy máte víc napilno?
Nejhorší je z pozice práce vyjednavače podzim. Brzo
je tma, lidi jsou frustrovaní, zklamaní či trpí pocitem
zmaru, a to i vzhledem k blížícím se vánočním svát-
kům. Podobným obdobím je jaro, ročně zasahujeme
u několika desítek případů.

Máte ve své paměti nějaké výjimečné zásahy? 
Asi jedno z nejobtížnějších vyjednávání se odehrálo
zhruba před dvěma roky, kdy jsem na Smržovce při
teplotě mínus 15 stupňů Celsia, nepříliš vhodně oble-
čen, po čtyřech hodinách rozmluvil sebevrahovi skok
s místního viaduktu. A ještě jeden z mých prvních
případů, ve kterém syn držel jako rukojmí svoji mat-
ku. Nejprve se nám podařilo vyjednat, aby matku pus-
til, a následně jsme mu rozmluvili i sebepoškození,
respektive úmysl se zabít. Byl to případ, který byl za-

halen mnoha záhadami a pochybnostmi. Dodnes si
myslím, že syn byl zmanipulovaný svojí matkou, kte-
rá celou věc vymyslela. On z toho nakonec vyšel jako
pachatel, ona jako poškozená.

Jak taková vyjednávaní probíhají?
Způsobů je mnoho. Jedním je z očí do očí (přímo), ne-
bo po telefonu, skrz nějakou překážku (např. zavřené
dveře). Snažíme se s pachateli navázat kontakt, a poté
když jim jejich čin rozmluvíme, předáme je do péče
lékařů, kde většinou asistujeme, neboť si sebevrazi
dost často vyžadují naši přítomnost, jelikož jsme si
během vyjednávání získali jejich důvěru.

Je to jistě psychicky náročné povolání, jak prová-
díte očistu vlastní duše? Chodíte za odborníky?
Jak kdo, já relaxuji sportem – běh, fotbal, fitnes, bojo-
vé sporty, plavání a třeba i sauna.

Co je při vaší práci nejdůležitější?
Při vyjednávání nesmím nikdy lhát, musím se vyva-
rovat lží a planých slibů. Musím být empatický, věřit si,
že to bude mít dobrý konec, že chci pomoci člověku
„v nouzi“ a že zamýšlený čin dotyčnému rozmluvím. 

Vadí vám něco na vaší práci?
Reakce lidí, kteří nazývají osoby (převážně sebevra-
hy), jimž úmysly rozmlouváme, blázny, pitomci a po-
dobně. Každý člověk se může dostat do nějaké krizo-
vé situace. Já kroky těchto lidí vnímám jako poslední
volání S. O. S. Oni třeba ani neví, co za takovým roz-
hodnutím stojí, zda finanční problém, nešťastná láska
či jiná krizová životní situace. Dotyčný neví, jak si-
tuaci řešit, a proto demonstruje úmysl se zabít nebo se
sebepoškodit. Každá věc má kladné řešení a každý by
měl, než se odhodlá k něčemu takovému, využít všech
možností, jak danou situaci řešit. Svěřit se rodině, ně-
komu blízkému nebo vyhledat odbornou pomoc.

Poděkoval vám někdo za záchranu života?
Ano, jednou se mi to stalo. Vyjednávání tehdy začína-
lo po telefonu a dotyčnému zůstalo moje telefonní čís-
lo. Po několika týdnech mi zavolal a děkoval mi, že
jsem mu jeho úmysl rozmluvil, a tím mu zachránil ži-
vot. Měl jsem upřímnou radost.

(end)

Richard Kraus
■ Osobnost Jablonecka

Při vyjednávání nesmím nikdy lhát
Devětatřicetiletý Richard Kraus pracuje u Policie České republiky jako koordinátor krizového
vyjednávání a instruktor služební přípravy, je laureátem ceny Policejního prezidenta za záchranu
lidských životů, získal Záslužnou medaili II. stupně hejtmana Libereckého kraje a je držitelem zlaté
Janského plakety. Diplomovaný specialita vystudoval Vyšší odbornou školu hospodářskou v Liberci. 

■ Krátce
Okresní archiv uzavřen
Státní okresní archiv v Jablonci
nad Nisou je od 18. března až do
odvolání pro veřejnost uzavřen.
Důvodem je generální inventura
fondů všech státních archivů.
V odůvodněných případech, které
nesnesou odkladu, nebo je potře-
ba dohledání archiválií důležitých
pro správní řízení, lze s předsti-
hem kontaktovat jednotlivé pra-
covníky. (end)

Korunka z Jablonce ozdobí
Českou Miss
Také letošní vítězku soutěže Čes-
ká Miss 2013 ozdobí korunka vy-
robená v rodinné firmě ŠENÝR
Bijoux z Jablonce nad Nisou.
„Korunka zrcadlí něhu, krásu
a jemnost mladých dívek, proto
má název Zrcadlo něhy,“ uvedla
majitelka firmy Olga Kopalová.
Korunka je ručně vyrobena tra-
dičním způsobem a je zcela uni-
kátní. (end)

Den Země
Planeta Země je naším domovem
a životním prostorem, kterému
bychom měli věnovat stále více
pozornosti. Tomuto tématu je za-
svěcen Den Země, který se každo-
ročně slaví také v Jablonci nad
Nisou. K letošní oslavě se připojí
i jablonecké Ekocentrum, které ve
spolupráci s DDM Vikýř a ÚHÚL
připravilo pro veřejnost nejrůz-
nější aktivity a výtvarné dílny za-
měřené na ochranu přírody a naší
planety. Den Země se bude konat
25. 4. od 10.00 do 18.00 hodin
v Tyršových sadech. (end)

Zájezd do lázní
Místní organizace č. 3. Svazu tě-
lesně postižených pořádá od 14.
do 24. září ozdravný pobyt ve
Velkém Mederu. „Stále máme ješ-
tě volná místa, rádi bychom tímto
vyzvali další účastníky,“ láká dal-
ší členy zájezdu Vlasta Rádlová ze
STP. Zájemci se mohou hlásit na
telefonních číslech 483 713 189
nebo 728 579 309. (end)

Iuventus, gaude! byl oceněn
Dětský pěvecký sbor při ZUŠ
v Jablonci nad Nisou Iuventus,
gaude! byl 20. března Unií čes-
kých pěveckých sborů vyhlášen
Sborem roku 2012. Během března
tak sbor, který vede sbormistr
Tomáš Pospíšil, získal druhé oce-
nění. Tím prvním bylo zařazení
do top 50 nejlepších dětských
a mládežnických sborů světa, a to
na 12. místo, o tom rozhodla spo-
lečnost Interkultur na základě vý-
sledků ze světových soutěží. (end)

Foto Jiří Endler

Foto archiv Šenýr
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Na konci února otřásla rodiči dětí z MŠ
Slunečná zpráva, že se do školky dobýval
podnapilý muž ozbrojený dvěma noži.
Událost komentovala média v několika ver-
zích a nervozita se šířila. Školka vytvořila
preventivní ochranná opatření, aby opako-
vání incidentu zabránila. Nyní pracuje
v klidu dál a nabízí dobré služby.

„Školu zamykáme vždy v 8.30 hodin, když jsou
děti na zahradě, je zamčená brána. Rodiče jsme
požádali, aby do budovy nepouštěli nikoho ne-
známého,“ vysvětluje ředitelka MŠ Slunečná
Taťána Chvalinová. Do budovy se rodič dostane,
až když se představí, školka bude vybavená

videotelefonem. V době, kdy děti pobývají na
zahradě, objíždí areál hlídka městské nebo stát-
ní policie. V souvislosti s tímto případem apelo-
valo oddělení školství, kultury a sportu i na
ostatní mateřské školy, aby zpřísnily kontrolu
vstupu do svých objektů. 

„Dodatečně děkujeme dvěma statečným ta-
tínkům, kteří se útočníka snažili udržet dál od
školky až do příjezdu městské policie. Dík patří
i městským strážníkům Plešingerovi a Matou-
šovi, kteří muže po krátké honičce zastavili, od-
zbrojili a zadrželi. Městská policie pak muže
předala k dalšímu šetření Policii ČR.“ uzavírá vše
Taťana Chvalinová a zve rodiče na Den otev-
řených dveří 9. dubna od 8 do 11 hodin. (jn)

Nepouštějte do školek neznámé lidi!

Mateřská škola Husova je na okraji města,
má blízko do lesa a do přírody. Třídy tvoří
menší kolektiv dětí o maximálně 20 dětech,
ve třídě pro nejmenší je jich jen 15. To vše
umožňuje individuální práci s dětmi a při-
spívá k menší nemocnosti.

„Kromě počtu dětí ve třídách jsme výjimeční
ještě v nabízené nadstandardní péči, kterou po-
skytují pedagogičtí pracovníci a zdravotníci,“
říká ředitelka školy Kateřina Krásná. Školka
spolupracuje s dětskou lékařkou alergoložkou
a pravidelně několikrát v týdnu tu děti cvičí pod
vedením rehabilitační sestry. Ta sleduje správ-
né držení těla dětí a cvičí s nimi zdravotní cvi-
ky, které ve školce dále rozvíjí při každodenní
práci. Děti mohou v MŠ používat i dětské cvi-
čební stroje – rotopedy, běhací pásy či velké
míče.

„Pro děti s alergií nebo oslabené, ale i z pre-
ventivních důvodů, zde aktivně probíhá decho-
vá rehabilitace, která spočívá v inhalacích
a masážích obličejových dutin a hrudníčků, což

je nejen velice účelné, ale také velmi příjem-
né,“ vysvětluje ředitelka.

Dalším bonusem je podle slov ředitelky sau-
na v budově MŠ. „Využíváme ji zejména v zim-
ních měsících od října do konce března.
Simulujeme v ní solnou jeskyni. Na lehárně
nám dezinfikují a zpříjemňují vzduch čističky
vzduchu,“ dodává Krásná.

K zápisu do MŠ Husova není třeba doporu-
čení žádného lékaře. Nabízená zdravotní péče
je hrazena zřizovatelem školy. „Pokud se bude-
te chtít přijít do naší školky podívat, stačí si do-
mluvit termín. Naši zaměstnanci vás rádi uvíta-
jí a ochotně vám školu osobně představí,“ zve
rodiče předškoláků ředitelka Kateřina Krásná.

Více informací o MŠ Husova naleznete na webu
www.materska-skola.com/husova/web/.

(jn)

MŠ Husova láká na nadstandard

Domácí hospic
Člověk na sklonku života netrpí pouze bo-
lestí tělesnou, ale také duševní nebo sociální.
Nemocný potřebuje v závěru života ty, kteří
ho mají rádi a rozumějí mu. Přítomnost,
blízkost a aktivní účast rodiny pomáhá
všem pochopit a vyrovnat se s neodvratitel-
nou smrtí.

Ke vzniku Hospicové péče sv. Zdislavy, o. p. s.,
v roce 2009 inspirovaly hlavně osobní zkuše-
nosti několika z nás, kteří jsme doprovázeli
blízkého člověka v jeho posledních chvílích.
Nemalou měrou přispěla k založení také nedo-
statečná podpora zdravotnických profesionálů,
nemožnost poradit se či sehnat potřebné zdra-
votnické pomůcky.

Pokud se rodina rozhodne postarat o nevylé-
čitelně nemocného, má potřebné informace,

ošetřovatelské dovednosti a zapůjčené zdravot-
nické pomůcky, bez nichž by péče v domácím
prostředí nebyla vůbec možná (elektrická polo-
hovací postel, koncentrátor kyslíku, lineární
dávkovače opiátů apod.), potřebuje rovněž ně-
koho, kdo jí pomůže. Za pacientem přichází
podle přání a potřeb zdravotní sestra i lékař.
Rodina má 24 hodin, 7 dní v týdnu k dispozici
telefonní číslo. Pokud je pečující unavený, mů-
že jej vystřídat asistentka odlehčovací služby,
při duševní nepohodě nabídne pomoc psycho-
terapeut. Pro věřící je k dispozici duchovní.

Doposud jsme pomáhali doprovázet 140 paci-
entů v Liberci, Jablonci nad Nisou včetně okolí
v okruhu 30 kilometrů. Naši službu oceňují
nemocní, kteří mohou zůstat doma, zpětně i pe-
čující rodina. Pro ni je prožitá zkušenost s do-
provázením milovaného člověka jakýmsi pokla-
dem, který jim připomíná cosi smutného, ale
zároveň velmi krásného, důležitého a povzbu-
divého. Vidí, že čas věnovaný jejich blízkému
měl smysl a že bylo uděláno všechno, co udělá-
no být mohlo.

Těm, kteří se o své blízké nemohou postarat
doma, nabízíme využití rodinného pokoje v li-
berecké, turnovské a českolipské nemocnici,
jehož režim a vybavení umožňuje prožít po-
slední chvíle v klidu a soukromí. Hospicová péče
se snaží, aby nemocnému byl vytvořen prostor,
kde může být sám sebou.

Marie Rissová,
www.hospiczdislavy.cz

■ Komunitní plánování sociálních služeb 

Hospicová péče sv. Zdislavy, o. p. s.

Ilustrační foto Jiří Endler

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. dubna 1913, číslo 76, strana 1
Válka na Balkáně pokračuje. Zvěsti o atentátu
na černohorského krále Nikitu jsou nepravdivé.
Král Nikita, vášnivý kuřák cigaret, se otrávil ni-
kotinem a upadl do bezvědomí. Nyní se však už
zotavuje. V diplomatických kruzích se spekulu-
je o jeho abdikaci ve prospěch prince Danila.

8. dubna 1913, číslo 82, strana 3
Přednáška o Malajsii. Známý exportér a cesto-
vatel Wilhelm Mahla navštívil během své cesty
okolo světa také malajsijský archipel a pořídil
tam mnoho fotografií. 

8. dubna 1913, číslo 82, strana 4
Pojídači koček. Ve Mšeně se již delší dobu ztrá-
cely kočky, ale nedařilo se chytit pachatele. Ne-
dávno se chystali zabít kočku pana Hannicha,
hostinského ve Zlatém jelenu. Kočka se bránila
a jeden pachatel se sám zranil vážně nožem na
zápěstí. Zraněná kočka se dovlekla domů
a podle stop policisté zjistili nedaleké bydliště
pachatelů, kteří se posléze přiznali. K. junior
musel být odvezen do nemocnice.

10. dubna 1913, číslo 84, strana 1
Ze soudní síně. Před libereckým soudem stanul
Josef Weiss, dílovedoucí firmy Wenzel Hysek
v Jablonci. Byl obviněn z urážky Panny Marie
a katolické církve. Stalo se to tak: před několika
měsíci pořádali dělníci firmy sbírku na svateb-
ní dar pro svého kolegu Huga Langa. Měl to být
obraz Madony a právě k tomu se pan Weiss po-
hrdlivě vyjádřil. Dostal 8 dní přísného žaláře,
i když u soudu tvrdil, že mluvil o své ženě, kte-
rá se rovněž jmenuje Marie.

10. dubna 1913, číslo 84, strana 1
Řím. Včera papež Pius X. již podruhé omdlel.
Zachránil jej jen okamžitý zásah lékařů. Jsou
obavy o jeho život.

10. dubna 1913, číslo 84, strana 2–3
Nepoctivý holič před semilským soudem. Na
podzim minulého roku – hned po vypuknutí vál-
ky na Balkáně – proběhly v českých okresech
sbírky na pomoc zraněným Slovanům. Peníze
se zčásti použily na nákup obvazového materiá-
lu. Český Sokol vyexpedoval 3 vagony směrem
na Balkán a dohledem byl pověřen pan M.
z Plavů, který však jeden vagon prodal nepřá-
telským Turkům za 1 200 korun. Před soudem
čekal na provinilce rozhořčený dav a počastoval
ho holemi a pěstmi. Nakonec byl polit dehtem.

11. dubna 1913, číslo 85, strana 1
Smrt v plamenech. Dnešní noci vypukl požár
v domě pana Wilhelma Rösslera v Horní Smě-
davě. Shořel celý roubený dům, a s ním i 15-le-
tý syn majitele a chůva Ludmila M., kteří spali na
půdě. Požár vznikl od horkého popele, který
chůva vysypala do kůlny.

16. dubna 1913, číslo 89, strana 3
New York. Žalobu na White Star Line o 150 000
korun podala paní Navrátilová, jejíž manžel,
majitel oděvního závodu, zahynul při katastrofě
Titanicu. O zachráně jejich dvou dětí psal také
náš list. Pan Navrátil před cestou do USA prodal
svůj podnik a peníze měl sebou, ale ztratily se.
Vdova teď žije v nuzných poměrech v Nizze
a sirotkové hledí vstříc smutné budoucnosti.

18. dubna 1913, číslo 91, strana 9
Nebezpečné pokusy mladého Edisona. Theodor
Edison, syn slavného vynálezce, jde v šlépějích
svého otce. Vyvíjí plovoucí bombu (minu), kte-
rou bude možno úspěšně použít v případné ná-
mořní válce. Bohužel však při posledním pokusu
utrpěl vážný úraz a celá laboratoř byla výbu-
chem zdemolována.

20. dubna 1913, číslo 93, strana 1
Intriky ve Vatikánu. Kardinál Oreglia potvrdil
veřejnosti, že je papež Pius X. vážně nemocen.
V předsíni papežských komnat se neustále zdr-
žuje jeden kardinál.

24. dubna 1913, číslo 96, strana 9
Skleněné a dřevěné perle v Anglii. Velké obli-
by doznala lampová stínítka, ověšená navleče-
nými skleněnými perličkami. Nabízejí se všude
a jdou dobře na odbyt. Také po dřevěných per-
lích je poptávka – jsou laciné a dodávají se
v mnoha krásných barevných odstínech.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

V letech 1908 až 1921 stála na Prosečském hře-
benu dřevěná věž. Kdo by uhodl, že tato rozhledna
byla dílem známého jabloneckého architekta a sta-
vitele kamenných rozhleden Roberta Hemmricha?

Foto archiv Graphis

Městská policie Jablonec nad Nisou (MP)
oslavila v roce 2012 dvacet let své existence
a za dobu svého působení dokázala, že se
výraznou měrou podílí na zajišťování bez-
pečnosti a pořádku ve městě. 

„Naše činnost je zaměřena především na
ochranu osob a majetku, dále provádíme do-
hled nad dodržováním pravidel občanského
soužití, dodržováním obecně závazných vyhlá-
šek a nařízení města a nad bezpečností a ply-
nulostí silničního provozu na pozemních ko-
munikacích v rozsahu stanoveném zákonem,“
říká ředitel MP Jablonec Luboš Raisner. Jeho
výčet doplňuje referent prevence kriminality
a vzdělávání Miloslav Lejsek: „Dbáme na čistotu
města, na dodržování nočního klidu, provádíme
prevenci kriminality ve městě, odhalujeme pře-
stupky a jiné správní delikty, jejichž projedná-
vání je v působnosti města. To vše v součinnosti
s orgány a organizacemi města i složkami IZS.“

Činnost hlídkové služby
V průběhu roku 2012 řešila MP celkem 7 591
odhalených přestupků (o 118 více než v roce
2011). „Za přestupky bylo celkem uloženo
v blokovém řízení 2 272 900 Kč (o 426 500 Kč
více než v roce 2011),“ přibližuje částku, kterou
strážníci vybrali, jejich ředitel. Domluvou bylo
řešeno 3 087 přestupků a předáno dalšímu
správnímu orgánu 947 přestupků.

Kamerový dohlížecí systém
K 31. 12. 2012 monitoruje statutární město Jab-
lonec nad Nisou 30 kamerových bodů, na kte-

rých je umístěno celkem 42 kamer. Přístup do
městského kamerového dohlížecího systému
(MKDS) mají i dispečerská pracoviště IZS.
„V roce 2012 došlo oproti roku 2011 k většímu
využití MKDS, neboť v roce 2012 bylo na zákla-
dě sledování prostřednictvím kamer zjištěno
371 skutečností, což je o 185 více než v roce 2011,“
informuje Lejsek

Prevence kriminality
V loňském roce navázala MP při realizaci pre-
vence kriminality na předchozí léta a zorgani-
zovala přednášky a besedy ve školách, pro se-
niory a zdravotně postižené osoby. 

„Celkem se uskutečnilo 62 besed a přednášek
ve školách mateřských, základních a středních
a v Diakonii Jablonec n. N. Zúčastnilo se jich
2 379 dětí a 35 rodičů dětí, z toho jsme nově vy-
konali 22 přednášek pro děti 5. tříd ZŠ, 1 před-
nášku pro děti 6. třídy ZŠ a rodiče žáků ZŠ Pod
Vodárnou s tématem počítačová kriminalita a ky-

beršikana,“ provedl další statistický výčet refe-
rent prevence kriminality a vzdělávání. V polo-
vině února loňského roku byla ve spolupráci
s pedagogicko-psychologickou poradnou zrea-
lizována prezentace činnosti v oblasti prevence
kriminality pro metodiky základních škol.

„Se seniory a osobami zdravotně postiženými
jsme provedli 6 besed se 164 osobami z řad členů
klubů seniorů, z toho dvě přednášky pro 44 osob
v rámci spolupráce s manažerem prevence kri-
minality při realizaci projektu Městského pro-
gramu prevence kriminality města Jablonec nad
Nisou ,Stáří bez rizik 4‘ a v Centru denních služeb
pak pro 25 občanů,“ doplňuje výčet Lejsek.

V minulém roce se městská policie spolupo-
dílela na 11 ukázkách, prezentačních a preven-
tivních akcích. Těchto akcí se zúčastnilo při-
bližně 2 896 účastníků.

Dětské dopravní hřiště
Strážníci rovněž zajišťují dopravní výchovu pro
žáky jak 3. tříd, tak především pro žáky 4. tříd
základních škol spádové oblasti Libereckého
kraje. 

„Výuka probíhá dle Tematického plánu do-
pravní výchovy pro žáky 4. tříd základních škol
vydaného MD – BESIP na dětském dopravním
hřišti v Jablonci n. N.,“ sděluje ředitel MP Jab-
lonec. To v průběhu loňského školního roku
navštívilo 1 160 dětí 3. tříd a 2 443 dětí 4. tříd,
o prázdninách pak 1 298 osob, čím se dopravní
hřiště stalo plnohodnotnou prázdninovou akti-
vitou ve městě. Celkem si pohyb na dětském
dopravním hřišti vyzkoušelo 6 390 dětí. 

(end, ml)

Dopravní hřiště navštívilo 6 390 dětí

Foto archiv MP
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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.

Dubnový program aktivit pořáda-
ných CSS nabízí vedle každý měsíc
opakujících se pohybových pro-
gramů také zájmové a společenské
akce. Příznivci country muziky jsou
zváni na odpoledne s názvem Po-
velikonoční hop s Kapelou FBAND
v Předláncích u Frýdlantu a na již
tradiční čtvrtý společenský podve-
čer s Valdštejnkou. Pro ty, co rádi
chodí na výlety a chtějí se naučit
používat turistické hole, je od dub-
na připraven výcvik s touto po-
můckou, tzn. Nordic Walking. 

Vedle seminářů vzdělávacího pro-
jektu Akademie seniorů pořádá
CSS také kurzy informační a komu-
nikační technologie pro začátečníky
a nadstavbový kurz zaměřený na
zpracování digitální fotografie. 

V návaznosti na osvětovou před-
nášku v rámci Národního týdne
trénování paměti se od dubna
rozběhnou další kurzy Trénování
a posilování paměti pod vedením
lektory Dagmar Hajflerové. Od
ledna pilně trénující kuželkáři se
zúčastní v pátek 26. dubna Jarního
turnaje v kuželkách o pohár Kon-
taktu v Tipsport Areně v Liberci.
V úterý 30. dubna odpoledne zaví-

tá do Jablonce do areálu Spolko-
vého domu kníže Albrecht z Vald-
štejna, který přijede se svou druži-
nou a s pozvánkou na květnové
Valdštejnské slavnosti konané ve
Frýdlantu. 

Přihlášky do kurzů ICT a Trénová-
ní paměti přijímá Markéta Jeníčko-
vá, specialista pro volnočasové ak-
tivity. U ní získáte i podrobnější
informace o připravovaných akcích.
Tel. 774 722 942, e-mail: marketa.
jenickova@centrumjablonec.cz

Život kolem nás 
na fotografiích 
CSS připravilo na svých webových
stránkách pro příznivce fotografo-
vání prostor pro prezentaci foto-
grafií, na kterých zachytili život
kolem sebe. Záměrem je všímat si
skutečností, které něčím oslovily
a zapůsobily. Prostřednictvím vý-
stavy, která má dva okruhy, a to Na
cestách a Příroda, se můžete podělit
s ostatními o své zážitky. Pokud se
chcete této výstavy fotografií zúčast-
nit, kontaktujte M. Jeníčkovou.

Co je arteterapie?
Arteterapie je další z řady terapií,
které vedou k sebepoznání, posilují
schopnost porozumět sobě i dru-
hým, zlepšují komunikační doved-
nosti. Ze samotného názvu artete-
rapie, kde latinský výraz ars se

překládá jako umění a řecké slovo
terapie znamená léčbu, vyplývá, že
se jedná o léčbu s využitím výtvar-
ného projevu za použití různých vý-
tvarných technik a materiálů. 

I když arteterapie jako prostředek
k léčbě a zmírňování psychických
problémů patří do rukou odborní-
ků, podstata myšlenky arteterapie
je v každém z nás. Všichni víme, že
některé barvy nás uklidní, rádi
koukáme na zelenou louku, žluté
pampelišky nebo se ve vypjatých
chvílích uklidňujeme bezmyšlen-
kovitým kreslením různých obraz-
ců. V současnosti se arteterapie
stává vyhledávanou aktivitou, pro-
tože tvořivost, která patří k základ-
ním lidským potřebám, je v dnešní
uspěchané době vzhledem k pa-
sivnímu a konzumnímu přijímání
života zanedbávána a lidem tvůrčí
činnost chybí. 

Proto se nebojte a kreslete si
s vnoučaty, tvořte cokoli, jen tak, pro
radost, a když už se vám nic dělat
nechce, alespoň se dívejte kolem
sebe, všimněte si, jak jsou krásně
zelené mladé břízky, jak rozkvetly
muškáty v truhlíku, vychutnejte si
krásu barevné kytičky ve váze va-
šeho obýváku. A hlavně si nevyčí-
tejte, že marníte čas, že za tu dobu
byste třeba mohli udělat něco uži-
tečného. Protože nejužitečnější
a nejprospěšnější je to, co děláte
pro svoji duševní pohodu a radost.
Vaše dobrá nálada a úsměv jsou
tím nejlepším, co můžete darovat
sobě i svým blízkým. (bs)

■ Z bloku seniorů
KS DZU Palackého
a Novoveská
Divadelní kavárna
Poslední únorový den měla v klubu
seniorů v DZU Palackého a DZU
Novoveská svoji premiéru diva-
delní kavárna. Paní Nina Vaňková,
která už dlouhou dobu vede oper-
ní a divadelní kavárnu v klubu
Opera v Liberci, přijela mezi nás
a s sebou přivezla spoustu ukázek
z našich i světových oper a operet
v podání předních operních pěv-
ců. Všichni účastníci kavárny si
vychutnali nesmrtelné operní
i operetní árie a dozvěděli se
i spoustu zajímavostí z divadelní-
ho zákulisí. Toto hudební poseze-
ní určitě zahájilo novou tradici
a setkávání s hudbou se stanou
jednou z nabídek a náplní klubů.

Kytička k svátku žen patří
V první polovině měsíce března se
uskutečnilo tradiční setkání zá-
stupců vedení města s obyvateli
domů s byty zvláštního určení
Palackého a Novoveská a klubů
seniorů Kokonín, Opletalka a Bo-
ženka u příležitosti svátku žen.

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
2., 9., 16., 23., 30. 4. /úterý/ 
10.00 hodin
Cvičení s Hankou

18. 4. /čtvrtek/ 15.00 hodin
Odpoledne s Valdštejnkou 
– Frýdlant 
Přihlášky u B. Svobodové 
– 774 722 945

23. 4. /úterý/ 14.00 hodin
Papírové pletení
Přihlášky u B. Svobodové 
– 774 722 945

Dia-club senior
2., 9., 16., 23., 30. 4. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

26. 4. /pátek/ 8.30 hodin
Výlet Liberecká výšina
Sraz na autobusovém nádraží
směr Bedřichov.

Svaz důchodců ČR
3. 4. /středa/ 14.00 hodin
Pomlázková veselice

10. 4. /středa/ 
Vycházka

17. 4. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

24. 4. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u kávy

Ohlédnutí 
Trenéři mozku
Procvičování paměti se věnují tzv.
trenéři paměti, kteří se sdružují
v profesní organizaci Česká spo-
lečnost pro trénování paměti
a mozkový jogging. Zakladatelkou
je předsedkyně Danuše Steinová,
jež patří mezi veřejně známé
a uznávané specialisty ve svém
oboru. Každý rok v březnu se
v rámci celosvětové akce Týden
uvědomění si mozku koná v celé
republice Národní týden trénování
paměti, kdy se veřejnost dozvídá
o výsledcích výzkumu mozku.
Nejinak tomu bylo i v pátek 15.
března ve velkém sále Spolkového
domu, kde se mluvilo o trénování
paměti s Danuší Steinovou. Cílem
této akce je přesvědčit nejen seni-
orskou populaci, že pokud se bu-
deme věnovat své vlastní hlavě
alespoň 20 minut denně, budeme
se lépe koncentrovat, rychleji roz-
hodovat a dělat méně chyb.

Krojový bál
Tradiční český salónní řadový tanec
Česká beseda, dámy ve společen-
ských šatech, pánové v oblecích,
organizátoři v krojích a tematicky

laděná výzdoba a dekorace, to vše
bylo k vidění v pátek 22. března na
první společenské akci pořádané
CSS v prostorách Spolkového do-
mu a nazvané Krojový bál.

■ Aktivní věk

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

Senior plus
Kytička k svátku žen patří. Foto Radka Baloghová

Březnové trénování paměti 
s Danuší Steinovou ve Spolkovém domě
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Zastupitelé statutárního města Jablonec
nad Nisou po delší diskuzi těsnou většinou
hlasů odsouhlasili vyvěšení tibetské vlajky.

Původně samostatný Tibet je od roku 1950 vo-
jensky okupován Čínou. Vyvěšování tibetské
vlajky je připomínkou krvavě potlačeného po-
vstání Tibeťanů za nezávislost, které započalo
10. 3. 1959 a trvalo až do roku 1960. V průběhu
tohoto povstání bylo Číňany zabito téměř
100 000 Tibeťanů. V současnosti je sice na menší
polovině území Tibetu zřízena samospráva, nic-
méně díky cílenému přesidlování je již popula-
ce Tibeťanů v Tibetu vůči Číňanům v menšině.

Ve většině z nás je stále mnoho živých vzpo-
mínek z „dočasného“ umístění vojsk Varšavské
smlouvy (ruských vojáků) po 21. 8. 1968 v naší
zemi, s následným socialistickým procesem tzv.
normalizací.

S důsledky tohoto období, zejména co se ohý-
bání lidských charakterů týče, se potýkáme do
dnes. Bez morální podpory tehdejšího svobod-
ného světa naší těžce zkoušené zemi, díky které
jsme si nepřestali uvědomovat základní principy
svobody a nezávislosti, bychom dnes nemuseli
žít ve svobodném a demokratickém státě.

Z tohoto důvodu je zapotřebí stejným způso-
bem, byť alespoň symbolicky, projevovat soucítě-
ní a morální podporu s národy, které ještě v 21.
století nemohou žít v podobné svobodě, jako dnes
žijeme my. Petr Louda, radní za TOP09

Proto zastupitelé Jablonce nad Nisou podpo-
řili vyvěšení tibetské vlajky v Jablonci nad Ni-
sou. O připojení města k akci Vlajka pro Tibet
hlasovali zastupitelé na 2. zasedání ZM 28. 2.
2013. Pro bylo 16, proti 2, zdrželo se 9 z 27 pří-
tomných členů zastupitelstva města.

Proč vyvěšujeme tibetskou vlajku?

Postupující doba měnila podobu radnice,
dost zásadně se podepsala na interiérech,
avšak exteriér zůstal téměř původní. Poměr-
ně macešsky se k radnici chovali její majite-
lé od 70. do 90. let minulého století – k opra-
vám se přistupovalo sporadicky, lépe řečeno
téměř vůbec ne. Skutečně se s nimi začalo až
se změnou letopočtu. 

První změna přišla již krátce po 2. světové vál-
ce, kdy se rekonstruoval Starý trh, a tím se
upravilo hlavní schodiště před vstupem do rad-
nice. Tehdy zmizely dvě drobné stavby v jižní
části náměstí, ale s jejich zbouráním počítal už
architekt Winter v projektu na úpravu celého
náměstí a okolí radnice. Bohužel hospodářská
krize ve 30. letech 20. století neskončila tak
rychle, jak tehdejší vedení města předpoklá-
dalo, a tak na realizaci širšího projektu už ne-
zbyly peníze. 

Radniční kabát
Velkou opravou prošla fasáda radnice v letech
1987–1989, tedy před 24 lety. Nová omítka měla
vrchní vrstvu z tehdy často používaného ne-
prodyšného ebarbetu, spodní tvořil poměrně
hodně sypavý černostudniční perk. Místní ne-
příznivé počasí jí však nesvědčilo a omítka se
počala odfukovat, opadávat a stav byl stále mé-
ně utěšený. A tak v roce 2004 přikročilo město

k opravám omítky radničního dvora. Práce tr-
valy od července do prosince a náklady se rov-
naly 5,5 milionu korun. Celou omítku dělníci
na dvorní straně tehdy sejmuli, aplikovali no-
vou fasádu a vyměnili klempířské prvky.

Další krok měl následovat v roce 2007, kdy
bylo v plánu opravit fasádu radniční věže.
Nejprve se odstranily odfouklé části. Zhruba tý-
den od šesti do osmi hodin ráno je odborně od-
straňovala stavební firma Peřina a město za to
zaplatilo 42 tisíc korun. 

Vedení města v té době doufalo, že novou fa-
sádu radnice dostane v okamžiku, kdy se
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města po-
daří na její celkovou obnovu získat dostatečný
finanční obnos z evropských a státních peněz,
protože rekonstrukci za 570 milionů korun by
si samo nemohlo dovolit. Nestalo se. Takže
o dva roky později, v květnu 2009, se otloukaly
nové nebezpečné fleky na věži. 

Začalo se s okny
První část novodobé rekonstrukce začala v létě
2011 a dotkla se radničních oken. V památkově
chráněné budově jsou okna různého typu, ně-
která jsou až čtrnáct metrů vysoká. Replika jed-
noho sedmimetrového okna ve velkém zaseda-
cím sále vyšla na 52 tisíc korun. Letos se chystá
už III. etapa oprav oken. Město je hradí částeč-
ně ze svého, částečně využívá dotace z mi-

nisterstva kultury i z Fondu kulturního dědictví
Libereckého kraje. Letos by měla rekonstrukcí
projít všechna okna 4. patra obrácená do dvora.

(jn)

■ Zajímavosti z historie
15. duben 1931 byl dnem prvního výkopu na
Starém trhu (Mírovém náměstí) i dnem, kdy za-
čali dělníci rozebírat kašnu. 

Z vyhloubených základů se odvezlo 17 500 m3

zeminy na Živnostenské (Horní) náměstí.
S prací pomáhal od 21. dubna lžícový bagr a pět
kompresorů k pohánění 15 pneumatických kla-
div.

Od 25. 4. pracovaly dvě směny a v nich po-
stupně 122 dělníků. Kvůli svahu byl výkop v se-
verovýchodní části pět metrů pod úrovní teré-
nu, v severní osm a v jihovýchodní dosáhl
hloubky 12 metrů. Na staveništi se připravova-
ly vzorky betonu různého složení a odesílaly se
do zkušebního ústavu v Liberci, který stanovil
přesné složení směsí, dobu tuhnutí a lhůtu pro
odstranění bednění.

Většina výkopových prací skončila v červnu.
Od 11. 6. stavělo radnici už 300 lidí ve třech
směnách. Betonovaly se opěrné zdi na jižní
a západní straně. První prodražení a skluz při-
nesla východní, nejhlubší strana jámy. Kvůli
nebezpečně se pohybujícímu skalnímu bloku
se musela až do srpna stavět opěrná železobe-
tonová konstrukce. Výkop pro základ poslední-
ho pilíře skončil až 31. 8. Beton míchaly dvě
rychlomíchačky o obsahu 350 litrů, ve sklepě
byly další dvě mobilní po 150 litrech. Přepravu
stavebního materiálu zajišťovaly dva věžové je-
řáby. Stavebně nejnáročnější bylo zastropení
kinosálu. Využívaly se při něm postupy určené
pro mostní stavby. 

Pracovní tempo bylo rychlé. Dělníci stíhali
betonáž jednoho poschodí během 10–12 dnů,
a tak se už 30. 10., mohlo začít se zastřešová-
ním. Hrubá stavba bez věže byla hotová 15. 11.
1931, práci přerušily jen Vánoce.

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

Naposledy se opravovalo před dvaceti lety
■ Jablonecká radnice slaví 80 let

První výkop – 15. dubna 1931

■ Názor zastupitele

Koláž Graphis
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Milé děti, 

děkuji vám za obrázky z poutě, které jste mi poslaly. Ještě teď se mi to-
čí z těch roztočených kolotočů a rozhoupaných houpaček hlava! Byl
jsem moc překvapený, jak dokážete i takové složité věci pěkně nakres-
lit. Příští malování bude trošku jednodušší. Budete malovat něco, co
je vám hodně blízké. Tedy spíš někoho – maminku. Můžete nakreslit
nejen jak vypadá, ale také co má ráda, co často dělá, prostě jaká je. 

Už se na vaše díla těším!
Váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Přijela k nám pouť“
Klárka Schejbalová, 6 let, MŠ Motýlek, Střelecká 14 
Pavlínka Cimbálová, 6 let, MŠ Slunečnice, Slunečná 9
Anežka Hásková, 8 let, Držkov

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Jaká je moje maminka“ očekáváme do
pondělí 15. dubna na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na
adrese redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jablo-
neckého 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: Jaká je moje maminka. K malování si můžete zazpívat písničku Chovejte mne má matičko. 
Anežka Hásková

Klárka Schejbalová

Pavlínka Cimbálová
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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 

Setkání s obãany 

S T A T U T Á R N Í  M ù S T O  J A B L O N E C  N A D  N I S O U

zve na tradiãní

Setkání s obãany 
Pfiijìte se zeptat na to, co vás zajímá!

Na dotazy budou odpovídat pfiedstavitelé mûsta a dal‰í odborní pracovníci.
Seznámíme vás s na‰ím fie‰ením systému centrálního zásobování teplem.

Setkání zaãínají vÏdy v 17.00 hodin.
2. dubna | R˘novice, ‰kolní jídelna Z· Pod Vodárnou

11. dubna | M‰eno, ‰kolní jídelna Z· Mozartova
16. dubna | ·umava a Jablonecké Paseky, ‰kolní jídelna Z· Na ·umavû
23. dubna | Proseã nad Nisou, hasiãská zbrojnice

7. kvûtna | Kokonín, kulturní dÛm
14. kvûtna | ÎiÏkÛv Vrch, ‰kolní jídelna Z· Pasífiská
21. kvûtna | centrum, mal˘ sál Eurocentra Jablonec
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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

EDUCA – vzdûlávací centrum
JAZYKOVÉ KURZY: 

volná místa, moÏnost pfiihla‰ování cel˘ rok
MINIKONVERZAâNÍ KURZY: 

od dubna
POâÍTAâE: 

15.–26. 4. Obsluha osobního poãítaãe
13.–21. 5. Základy obsluhy PC

KURZ ÚâETNICTVÍ:  
20. 5.–14. 6. Intenzivní kurz úãetnictví 
Pfiipravujeme kurz Mzdové úãetnictví. 

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

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

Stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
AKCE DUBEN: sleva na PROTIPOÎÁRNÍ 

A BEZPEâNOSTNÍ dvefie, vnitfiní od 690 Kã, 
+ SLEVY NA OBLOÎKY, DVE¤E A KOVÁNÍ.

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

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

JARO JE PRAV¯M âASEM PRO VNIT¤NÍ
OâISTU TùLA A SHOZENÍ PÁR KILOGRAMÒ. 
Organismus je nyní na detoxikaci nastaven

nejlépe a po zimû ji potfiebuje. 
Absolvujte u nás

iridologické vy‰etfiení s jarní slevou 30 %. 
Více na www.studiofit.cz a www.naturopat.cz.

Jarní cviãení s tradicí a zábavou 
– jogalates, jóga, zumba, bfii‰ní tance 

kaÏd˘ v‰ední den v krásném klidném prostfiedí.
Poãet míst omezen.

773 485 800, info@studiofit.cz

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

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
Janáãkova 15, 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

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 

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

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

KVALITNÍ VÍNO AÎ K VA·IM DVE¤ÍM.
Vinn˘ sklep Rybníky, vinafiská oblast 

Morava, podoblast Znojemská
+420 724 662 156,

vino.rychnov@centrum.cz
FCB: www.facebook.com/ales.a.stanek

Rozvoz: Rychnov u Jbc, Puleãn˘,
Jablonec n. N., Liberec a okolí
po–pá 6–7 hod., 16–22 hod., 

so, ne a svátky 10–22 hod.
Termíny degustací 

a on-line objednávky:
www.vinorychnov.webuje.cz

FIRMA SWOP NABÍZÍ VOLNÉ POZICE: 
adm. pr. – data entry, operátor,

obchodní zástupce,
skladník, fiidiã.

personhab@gmail.com, 
734 755 217

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
!!! jsme brzdové centrum ATE 

= certifikovan˘ specialista na brzdy 
– bezkonkurenãní ceny!!!

Na‰e pfiednosti: profesionalita, 
zku‰enosti, kvalita, poctivost, záruky, 

osobní pfiístup,
vozy bûhem opravy zaparkovány v bezpeãí

(v hlídaném prostoru 
– v dílnách nebo za plotem).
www.autoservismokosin.cz

tel.: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

JAN REJSEK – PODLAHY
Vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec n. N.

(u PNEU Hnídek)
Vinylové dílce: EXPONA, MODULEO,

THERMOFIX, DESIGN LINE, CONCEPT LINE, 
PROJECT FLOOR. Moderní materiál, 

zajímavé vzory, tichá a odolná podlaha,
snadná údrÏba, opravitelná.

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

JJMALBY 
Malování obrazÛ na zeì a portrétÛ. 

Zpfiíjemníme kaÏdou restauraci, dûtsk˘ pokoj 
a jiné interiéry i exteriéry. 

Na zeì i na papír namalujeme va‰e portréty, 
celebrity, krajinu, zvífiátka a jiné motivy. 

e-mail: radekjerman@seznam.cz
mob: 607 193 398, 606 500 431 

www.malby-portrety.cz 

NAJLA ORIENTÁLNÍ STUDIO S TRADICÍ
www.brisnitancejablonec.cz

NOVù 5 PRO efektivní posilování
NOVù Skupiny pro Ïeny –

meditace – proÏitkové techniky
CVIâENÍ TùHULEK 

kaÏdou stfiedu 18.30-19.30 h
objednávky: 737 866 455

CVIâENÍ KOJENCÒ 3–10 mûs.
stfiedy 10.30–11.30 h

objednávky: 775 081 124

MÁCHOVO JEZERO – CHATOV¯ TÁBOR 
hledá správce tábora pro leto‰ní sezonu 

(5.–9. mûsíc). 
PoÏadujeme: 

–  pracovitost, zruãnost, komunikativní 
jednání, bezúhonnost 

–  bydlení v místû podmínkou 
Info na tel.: 602 654 326, 733 167 598 
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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

➧ 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

Jarní probuzení
Pomůžeme Vám zažít jarní restart těla i duše! 
Umíme dělat s tělem zázraky!

Wellness pedikúra 
– 375 Kč /120 min.

Manikúra na přírodní nehty 
+ P-shine – akce 310 Kč / 90 min.

Permanentka klasická mokrá pedikúra – 1050 Kč / 5 vstupů.
Občerstvení ve wellness v rámci relaxační procedury k zahnání 
jarní únavy – nabídka ovocných, sýrových, salámových mís, chuťovek; 
italských či šumivých vín, nápojů pro zdravé hubnutí Acai.

STUDIO FIT • nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N.
Volejte 773 485 800 nebo pište na info@studiofit.cz
(otevřeno denně včetně víkendu) • www.studiofit.cz

Objevte „cestu ke zdravé kráse“ 
v estetickém a regeneračním centru 

Z e n Z E N

Fyzioterapie, MFK, BIOkosmetika, řasy, 
pedikúra, masáže, liposukce, anti age,

výživové poradenství Cambridge i koučing...

za 50 %
Využijte nabídky, která platí pouze 

v týdnu od 8. do 14. dubna, a to 
na všechny služby nového komplexu. 

Přivítejte jaro v plné formě!
ZenZEN, Palackého 4, Jablonec n. N.

Tel.:  777 685 550, www.zenzen.cz


