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Zprávy z měst

pondělí: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Lence Brabencové
(lenka.brabencova@mfdnes.cz, tel.:
734 520 595.
» Inzertní poradce pro Jablonecko je
Tomáš Kára (tomas.kara@mafra.cz,
tel.: 602 658 911).

Lidé od nás

Ve Smržovce
oceňuji spojení
města a vesnice
Ivana
Hujerová
vedoucí kulturního
střediska ve Smržovce

e Smržovce se mi líbí snad
všechno a dobře se mi tu
žije. Oceňuji tady spojení
města a vesnice. Vesnice v tom,
že se tu lidi znají a když potřebujete pomoc, tak se můžete obrátit
téměř na každého. Na druhou
stranu to ve Smržovce žije více
než v kdejakém větším městě. Je
tu spousta kulturních a sportovních akcí. Naopak tu máme problém s neukázněnými lidmi, kteří
nesbírají exkrementy po psech.
Ale to je problém v každém městě.

V

Krátce
JABLONEC NAD NISOU

Výstava jako pocta
slavným rodákům
Ve čtvrtek bude v Městské galerii
My slavnostně zahájena výstava ke
140. výročí narození jabloneckých
architektů Josefa Zascheho a Roberta Hemmricha. Oba patří mezi
nejvýznamnější architekty. Hemmrich byl znám zejména jako stavitel rozhleden. Zasche postavil ve
městě dva kostely. Vernisáž výstavy začne v 18 hodin.

Zítra
Česká Lípa, Nový Bor, Zákupy
středa: Semily, Jilemnice, Lomnice
čtvrtek: Liberec (městské čtvrti)
pátek: Jablonec nad Nisou, Tanvald,
Smržovka
sobota: Krkonoše, Jizerské hory,
Český ráj
pondělí: Jablonec nad Nisou, Tanvald,
Smržovka

Jara, Tara, Viva.
Trojčata rysa
už mají jména
LIBEREC (ČTK) Trojčata rysa karpatského, která se na konci května
narodila poněkud nečekaně v Zoologické zahradě v Liberci, mají konečně jména. Tři samičky vzácné
šelmy byly pokřtěny Jara, Tara a
Viva. „Jména odkazují k oblastem,
kde rys v přírodě volně žije. Slovensko připomíná Jara, tedy jaro, Tara
je název pohoří v Rumunsku a
Viva je maďarsky život,“ řekl mluvčí zoo Ivan Langr.
Rysa karpatského se po dlouhých 28 letech podařilo v Liberci
odchovat poprvé loni, letos přišla
na svět další tři mláďata. Trojčata
se narodila sedmileté samici Daře
a teprve dvouletému samci Cinovi.
S novým přírůstkem se příliš nepočítalo; zahrada přivezla nového
samce ze zoo ve slovenské Bojnici
teprve loni v listopadu. „Pár neměl
tolik času, aby si na sebe zvykl,
mláďata proto byla trochu překvapením,“ poznamenal Langr.
Rys obýval ještě na konci 19. století téměř celou Evropu, centrální
a severní Asii i oblasti Středního východu. Protože lovil srnčí zvěř, byl
jako škůdce prakticky vyhuben.
Dnes se však vrací do míst, kde se
původně vyskytoval.

úterý: Česká Lípa,
Nový Bor, Zákupy
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středa: Semily, Jilemnice,
Lomnice

čtvrtek: Liberec
(městské čtvrti)

pátek: Jablonec nad Nisou,
Tanvald, Smržovka

sobota: Krkonoše, Jizerské
hory, Český ráj

Neberte nám louku za paneláky,
protestují lidé v Jablonci
Místo louky v jablonecké
ulici Na Úbočí mají vyrůst
rodinné domy. Lidé proti
tomu podepisují petici.
JABLONEC NAD NISOU Louka za paneláky v ulici Na Úbočí v Jablonci
nad Nisou má být zastavěna rodinnými domy. Počítá s tím územní
plán. Ne každému se však nápad
líbí. Výsledek? Petice a protestující
lidé.
Pod petici se během jediného
týdne podepsalo 421 převážně
místních obyvatel. Společně s připomínkou ke konceptu nového
územního plánu ji její autoři odevzdali na radnici.
„Ta louka je jedinou odpočinkovou zónou tady na sídlišti. Pokud
se tu začne stavět, znamená to devastaci zeleně, ale také snížení kvality našeho bydlení. Bude zde nadměrný hluk a prach a obyvatelé sídliště budou obtěžováni zplodinami z topení, zejména v zimě,“ říkají iniciátoři petice Jana Jetmarová
a Jindřich Merunka. Podle nich je
louka ideální k trávení volného
času. „Hrají si tu děti, lidé na ní
venčí psy,“ dodávají.
Louka je sice součástí chráněné
krajinné oblasti Jizerské hory, leží
ale ve čtvrté zóně, což znamená,
že se tu přesto stavět může. Stavby
ovšem musí být citlivé ke krajině a
posvětit je musí ochranáři. Jejich
stanovisko však nemusí být právně závazné.
Louky se město „zbavilo“ již v
roce 2008. Zastupitelstvo tehdy
uzavřelo smlouvu o budoucí kupní smlouvě s jabloneckou realitní

Petice za louku Louka je jedinou odpočinkovou zónou na sídlišti, říká jeden z iniciátorů petice Jindřich Merunka.
kanceláří Centrum. Cena? Za jednu parcelu 900 korun za metr čtvereční, za druhou 280 korun. Původně tu měly vyrůst dvoupatrové bytové domy. Kvůli nevyhovující příjezdové cestě byl záměr změněn a
počítá se se stavbou rodinných
domů.
„Určitě by bylo špatně, aby se v
lokalitě, která je zničena panelákovou zástavbou, stavělo něco podobného. Přesto se tím opět velkoryse zvyšuje bytová kapacita na

okraji Jablonce a zabírají se další
zelené plochy. To je pro město nebezpečné. Vylidňuje se tím centrum, mizí poslední zeleň a navíc
hrozí, že nakonec v těch domech
či bytech nebude nikdo bydlet, jelikož se neočekává žádný větší přísun obyvatel,“ myslí si opoziční zastupitel za ČSSD Jindřich Berounský.
Vlastník pozemků vše vidí trochu jinak. Navíc mu stavební úřad
zatím nevydal územní rozhodnutí.

„O žádné petici nevím a ani nevím, k čemu směřuje. Jednali jsme
s městem, aby se projekt výškových domů změnil na rodinné.
Tím jsme ty předchozí úvahy vlastně změkčili. Mohli tu být domy do
čtyř pater. Budou tu rodinné, tak
nechápu, o co autorům petice
jde,“ uvádí jednatel realitní kanceláře Centrum Jan Zeman s tím, že
rozumí současné situaci, kdy není
ve městě potřeba příliš nového
bydlení.

Foto: Ota Bartovský, MF DNES

„Když jsme se sem stěhovali, tak
nám sousedi říkali, že jim město
zaručilo, že se tu nic stavět v budoucnu nebude. A najednou změna. Nejen že ta výstavba zničí jedinou zelenou a klidnou plochu
tady, ale taky poklesnou tržní hodnoty našich bytů,“ domnívá se Jetmarová.
„Pokud se tu začne stavět, jsme
odhodlaní postavit se klidně i před
bagry,“ uzavírá.
Martin Trdla

Senioři chodí do školy, učí se psychologii i cizí jazyky
JABLONEC NAD NISOU (mt) Jsou v
důchodu, přesto chodí do školy. V
Jablonci totiž zahájil první semestr
letošního ročníku Akademie seniorů. Předměty? Třeba psychologie
nebo cizí jazyky.
Zájem o vzdělávání má 35 lidí v
důchodovém věku. Muže tu však
nenajdete. Třídu tvoří jen ženy.
Nejstarší studentce je 89 let.
Výuka probíhá v malém sále

Spolkového domu. První semestr
Akademie seniorů je zaměřen více
obecně. „Uvidíme, jak se budoucí
směr vyprofiluje, o co budou mít
naši akademici největší zájem.
Podle toho jsme pak schopní zorganizovat i specializované přednášky v dlouhodobějším horizontu,“ říká ředitelka Centra sociálních služeb v Jablonci Naďa Jozífková.

Akademie seniorů bude probíhat vždy ve středu ve zhruba dvouhodinových dopoledních blocích.
Jen ve dvou případech čeká studenty také odpolední vyučování.
Vyučovací okruhy se týkají zdraví,
bezpečnosti seniorů a psychologie, mezilidských a rodinných vztahů, finanční problematiky či možnosti majetkového zneužívání,
sekt a spolků, ale i způsobu, jak há-

Vaším objektivem Čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz

jit svá práva ve veřejné správě. V
nabídce jsou zahrnuté taky základy jazykových dovedností. Senioři
se tak mohou naučit anglicky či německy.
První semestr Akademie seniorů skončí závěrečným vyhodnocením v prosinci na jablonecké radnici. „Jen ti, kdo úspěšně absolvují
tento semestr, budu moci pokračovat do dalšího. Podmínkou úspěš-

Tipy Do kin přišli Muži v naději
KINA

Česká Lípa
KD CRYSTAL – KINO
Boženy Němcové 2942

Filmový klub Melancholia
20.00
Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D
17.00

Jablonec nad Nisou

Rumjancevova 1362/1, tel. 482 412 111

Mírové náměstí 19, tel. 483 311 446

Filmový klub Kůže, kterou nosím
20.00

Při víkendových Tanvaldských
slavnostech proběhlo také
setkání automobilových a
motocyklových veteránů. Lidé
tu mohli obdivovat tuzemské i
zahraniční stroje.

Muži v naději
14.00, 15.30, 16.30, 17.30,
18.15, 19.00, 20.00, 20.45, 21.30
Nezvratný osud 5 3D
16.45, 18.45,
20.50
Ošetřovatel
16.50, 19.10, 21.20
Super 8
14.45, 17.15, 19.45
Šmoulové
14.30, 15.45, 18.00
Šmoulové 3D
15.15
Zrození Planety opic
14.20, 19.15
KRAJSKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA – VELKÝ
SÁL

KINO RADNICE

Setkání veteránů

ného ukončení semestru je kromě
znalostí také absolvování minimálně sedmi přednášek,“ říká Markéta Jeníčková, specialista pro volnočasové aktivity.
„Chceme tento druh aktivit pro
seniory dále rozvíjet, plánujeme i
nadále vyhradit na Akademii seniorů i nějaké peníze v napjatém městském rozpočtu,“ doplňuje místostarosta města Petr Tulpa.

Super 8
17.30

Filmový klub zoom – Umaštěnej Boogie
18.30

Semily
KINO JITŘENKA
Tyršova 49, tel. 481 311 823

Liberec

Lví král 3D

16.30, 19.00

CINEMA CITY

Turnov

Soukenné nám. 669/2a, tel. 840 200 240

Barbar Conan 3D
19.10
Green Lantern 3D

KULTURNÍ CENTRUM STŘELNICE – KINO
SFÉRA
Markova 311, tel. 481 322 083

21.30
Kovbojové a vetřelci

Alenka v říši divů 3D
Muži v naději

17.00
19.30

21.10
Lví král 3D
15.10

Liberec

Muži v naději
15.40, 18.00, 20.20
Nezvratný osud 5 3D
15.20, 17.20, 19.20, 21.20
Ošetřovatel
14.40, 19.00
Super 8
16.00, 18.20, 20.40
Šmoulové 3D
17.00
Zrození Planety opic
16.50
CINESTAR LIBEREC

Hadrák Na srazu se objevily také populární vozidla Velorex.

4x foto: Marie Beldová http://maja4.rajce.idnes.cz

DIVADLO

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC
Moskevská 18, tel. 485 253 611

Bezhlavý rytíř
Též Koranto a Špadolino neboli obležení
hradu Valečova. Marionetová komedie na
motivy českých lidových loutkářů.
9.00
HUDBA

Jablonec nad Nisou
MĚSTSKÉ DIVADLO

České mládeže 456, tel. 482 411 999

Liberecká 5/1900

Barbar Conan
Kovbojové a vetřelci
Lví král 3D

20 let katolické školy
Vstupné: 150/80 Kč.

20.15
16.45, 21.30
14.40

18.00

