
4
Zprávy od hasičů - Výstava krajek

TS Magdaléna - Emil Zátopek na rychnovské škole
Nebezpečné odpady - Městská policie

Cena 5 Kč
Duben 
2010

Nápovědník
17. 4. – 7. 5. 
NITĚNÉ KOUZLENÍ
aneb Nadílka půvabu paličkova-
né krajky spolku Česká Krajka.cz
Vernisáž proběhne 17. 4. v 17.00 
ve výstavní síni MěÚ. Více na 
straně 6

17. 4. (sobota!) v 19.30  
NEZMAŘI
Hudební klub Bažina v restauraci 
Beseda, vstupné 130,- a 70,- Kč

26. 4. v 19.00 – zasedání zastupi-
telstva města

30. 4. v 18.00 
Čarodějnický slet
v prostoru bývalé pily nad nádra-
žím. Více na straně 16

V květnu připravujeme:

22. – 30. 5. KULTURNÍ DNY 
města Rychnova u Jablonce 
n.N.

22. 5. – 4. 6. VITRÁŽE techni-
kou Tiffany 
Výstava Vendy Koškové. Vernisáž 
proběhne 22. 5. v 17.00 ve výstav-
ní síni MěÚ.

28. 5. v 19.30 JIŘÍ STIVÍN a 
ROBERT HUGO
V rychnovském kostele sv. Václa-
va, vstupné 130,- a 70,- Kč.

Od 1. dubna 2010 začne v Rychno-
vě působit Městská policie. Rozhodnutí o 
jejím zřízení předcházela celá řada okol-
ností. Tak tedy předně… Jak se Rychnov 
rozrůstá, přináší tento vývoj s sebou i 
negativní jevy většiny větších obcí. Vždyť 
kdo by si nepovšiml skupinek náctiletých 
často podporovaných některými dospělý-
mi, kteří okupují parky nebo památníky a 
„nic špatného vlastně nedělají“…pouze se 
chovají hlučně, vulgárně a znečišťují okolí. 
Důsledkem toho je, že majetek, který obec 
za nemalé peníze udržuje, slouží pouze 
hrstce nepřizpůsobivých. Zastupitelstvo 
města proto schválilo vyhlášku o zákazu 
konzumace alkoholu na veřejných pro-
stranstvích a následně vstoupilo vedení 
obce v jednání s Policií ČR ve snaze zajis-
tit její vymahatelnost. Čas však ukázal, že 
vzhledem ke spádovosti působení místní-
ho oddělení státní policie, byla původní 
představa lichá. Sám jsem bezpočtukrát 
volal na místní oddělení Policie s prosbou 
o zásah v situaci, kdy některá partička bu-
dila veřejné pohoršení…Musel jsem ale 
uznat, že má-li státní policista volit mezi 
vyšetřováním případu vykradené chaty 
na straně jedné a domluvou rychnovské 
omladině na straně druhé, volí jasně…

V průběhu několika podzimních jed-
nání Rada města navíc řešila situace, kdy 
samospráva jen těžko může smysluplně 

Nová adresa - Městská policie Rychnov
posoudit reálný stav věcí a rozhodnout… 
Považte sami. Jeden soused si stěžuje na 
druhého, že tento svými kamiony ome-
zuje v jisté lokalitě dopravu, další skupina 
obyvatel pranýřuje dopravní řešení v Ješ-
tědské s odkazem na bezohledné řidiče, 
neznámý kamion týden parkuje před poš-
tou a omezuje průjezd, mnohá auta brání 
zimní údržbě, traktorista situaci řeší im-
pulzivně a někteří si na jeho chování stě-
žují, vznikají černé skládky… 

Jen malý výčet toho, co se schází na 
stole radních. Přitom celou řadu těchto 
situací lze účelně řešit pouze tehdy, když 
vznikají…

Výše zmíněné okolnosti nakonec 
vedly k návrhu zřídit v Rychnově Měst-
skou policii. Před samotným podáním 
tohoto návrhu do zastupitelstva proběhla 
celá řada konzultací s obcemi v okolí, kte-

POZOR! 
Telefon 724179384, který dříve patřil 
starostovi Františku Chloubovi, bude 
nyní náležet novému strážníkovi Rych-
nova Janu Hauerovi.

pokračování na str. 3
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Vu dr Fuchsbresche bis zur Mutter Anna oder 
„Reichnejer Schorfblicke“

Kurz & bündig aus dem Reichenberger Kreis

Die Geschichte des Gutes Jilowei

Neues Buch im Beck-Verlag fördert Grund-
wissen über Tschechien in anschaulicher Form. 
Während seiner Regierungsjahre als Bundeskan-
zler (1974 bis 1982) und erst recht danach betonte 
Helmut Schmidt stets die Bedeutung gutnachbars-
chaftlicher Beziehungen für Deutschland. „Pflegt
das Verhältnis zu Frankreich“, schrieb er seinen 
Nachfolgern ins Protokoll, „und zu Polen.“ Tsche-
chien erwähnte er nicht explizit. Anders der frühere 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker. In Erin-
nerung bleibt, dass er nach dem Systemwechsel 
den Präsidenten der neuen ČSFR, Václav Havel, 
gleichsam umsorgte wie einen politischen Ziehsohn. 
Helmut Schmidt und Richard von Weizsäcker ge-
ben nun gemeinsam im Verlag C.H. Beck eine Reihe 
über „Die Deutschen und ihre Nachbarn“ heraus. 
Gerade erschienen ist in der auf zwölf Bände ange-
legten Edition die Ausgabe über „Tschechien“. Wa-
rum noch ein Buch über dieses Land? Dies mag sich 
selbst ein dem Nachbarn herzlich zugetaner Leser 
fragen, und seine Ansicht wird durch die Litera-
turhinweise am Ende dieser Ausgabe sogar gestützt.  
Abhandlungen über die „Geschichte Böhmens“ oder 
„Deutsche und Tschechen“ landen alle paar Jahre 
auf den Ladentischen. Von Büchern über Sonder-
themen wie „Der Weg zur Vertreibung 1938-1945“ 
oder „Juden im Sudetenland“ ganz zu schweigen. 
Dieses Buch von Beck ist kein Reiseführer. Doch 
es will auch nicht „lexikalisches Grundwissen zur 
politischen Bildung“ vermitteln, wie die Herausge-
ber in ihrem Begleitwort erklären. Vielmehr geht es 
Schmidt und von Weizsäcker darum, knappe Einb-
licke in Politik, Gesellschaft und Kultur auf anschau-
liche Weise zu geben. Nicht ohne Grund ist Autor 
Hans-Dieter Zimmermann kein Historiker, sondern 
ein emeritierter Professor für Literaturwissenschaft.
Er verzichtet auf eine chronologische Erzählweise 
der deutsch-tschechischen Nachbarschaft. Im Ge-
gensatz etwa zu Ferdinand Seibt, in dessen Buch aus 
den neunziger Jahren „Deutschland und die Tsche-
chen“ von Epoche zu Epoche mit wissenschaftlicher
Akribie beleuchtet werden.   

Übernommen aus Prager Zeitung 

Reichenberg:  Die Kreisvetretung 
hatte  bei ihrer Sitzung am 30.März über 
die  Trassierung der neuen Autobahn R35 
abgestimmt. 

Seit einigen Monaten ist im  Spiel 
eine  vereinfachte Variante der Super-
nordtrasse (geplant über Reichenau und 
Puletschnei). Sie sollte billiger un scho-
nender zur Umwelt sein. Diese wurde 
aus Anlass des Umweltministeriums er-
arbeitet. Warum? Der Vizeminister am 
Umweltministerium,  Herr Frantisek Pelc 
(Grüne), ist ein gebürtiger Turnauer, der 
gegen die Trassierung der Autobahn über 
Turnau stürmt.  Ein „Konflikt der Inte-
ressen?“ – möglich. In Böhmen ist jedoch 
„vieles möglich“.

Die Bürgermeister der bestroffenen
Städte und Gemeinden in Gablonzer Be-
zirk liessen jedoch auf sich nicht lange 
warten und unter der Regie von Jiří Ne-
jedlo, dem Bürgermeister von Klein-Skal, 
haben eine „Deklaration der Bürgermeis-
ter“ verfasst und den Kreisvertretern bei 
der Sitzung vorgelesen. Sie lehnen alle 

beide Varianten der Supernord – Variante 
entschieden ab und bevorzugen die Tur-
nauer – Nord-Variante.  Selbst die Stadt 
Gablonz hat sich gegen die Supernord-Va-
riante erneut mit klarem Nein geäussert.

Die Bürgermneister  waren jedoch 
nicht alleine, die an der Tagung in Rei-
chenberg teilgenommen haben. Es waren 
hier mit  mehr als sechzig Menschen die 
Gegner der Autobahn aus dem Böhmis-
chen Paradies vertreten. Nicht nur Geg-
ner dieser Variante  gibt es dort. Für den 
Aufbau dieser Variante plädiert auch die
Bürgermeisterin von Karlovice – Sedmi-
horky (Karlowitz-Wartenberg),  Vlasta 
Špačková. 

Der Kreis hat lediglich das Recht ei-
ner beratenden Stellungnahme. Die Ents-
cheidungsträger heissen das Ministerium 
für Umwelt der CR und das Verkehrsmi-
nisterium der CR. Man wartet ab. (Hof-
fentlich kommen nach den vorzeitigen   
Wahlen Ende Mai des Jahres die Grünen 
nicht zurückt in das Umweltministerium.

ABM

Kein Nachbarland ist 
den Deutschen so nah 

und so fern

Das Gut Jillowei (Gillowei, Jilove) wird ur-
kundlich zum erstenmale 1543 erwähnt. Es gehörte 
zur Herrschaft Klein-Skal und wurde im genannten 
Jahre als Besitz des Johann von Wartenberg in die 
Landtafel neu eingelegt. Johann von Wartenberg 
starb 1543 und vererbte den Besitz an den Sohn 
Adam von Wartenberg, der die Güter Rohosetz 
und Klein-Skal im Jahre 1547 strafweise an Kö-
nig Ferdinand I. abtreten mußte sie aber 1555 von 
der königlichen Kammer zurückkaufte. Von sei-
nen Söhnen erbte Karl Rohosetz und Jaroslav die 
anderen Güter. Als Jaroslav 1602 starb, fielen die 
Güter dem Bruder Karl zu, mit Ausnahme von 
Swijan, welches Jaroslavs Witwe erbte. Karl war 
mit Katharina, geb. Gräfin Mansfeld verehelicht. 
Karl von Wartenberg gründete den Meierhof zu 
Jillowei mit der Mühle. Nach anderen Angaben 
erbaute er die Mühle neu bei dem schon beste-
henden Hofe. Er versicherte auf diesem Objekte, 
sowie auf den Dörfern Bösching, Pelkowitz und 
Sestronowitz landtäflich die Mitgift seiner Ge-
mahlin. Als die Herrschaft Rohosetz im Jahre 
1623 dem Besitzer Johann Georg von Wartenberg 
wegen seiner Teilnahme an der Empörung gegen 
Kaiser Ferdinand II. entzogen wurde, entging das 
Gut Jillowei der Konfiskation, weil es durch oben 
genannte Hypothek belastet war. Die Herrschaft 
Rohosetz gelangte 1623 an Albrecht von Wald-

stein, der sie 1628 dem Freiherrn Niklas von Des-
fours zu Mont und Athienville zu Lehen gab. 

Das Gut Jillowei verblieb im Besitze der Ka-
tharina von Wartenberg geb. Gräfin von Mansfeld. 
Diese verkaufte 1628 Jillowei mit dem Meierhofe
nebst Mühle und Chalupen und mit den Jahresz-
insungen aus den Dörfern Bösching und Pelkowitz 
an Albrecht von Waldstein, welcher ihr das Gut, 
das er nicht bezahlte, als „Friedländer Lehen“ im 
Besitze ließ. Auch nach dem Tode Waldsteins 
(1634) behielt Frau von Wartenberg das Gut, wel-
ches nach ihr die Tochter Dorothea Katherina von 
Neudeck und nach deren Ableben Ferdinand von 
Schönkirchen besaß. Das Gut kam durch Kauf an 
die Mutter des Letzteren, Theresia Margarete von 
Schönkirchen geb. Gräfin Kurz. Im Jahre 1669
erwarb es Barbara Margarete verwitwete Gräfin 
Desfours geb. Thurn von Belassi. 1669 wurde es 
durch kaiserlicher Entschließung in ein Allod 
verwandelt und dem Erben der Gräfin Desfours, 
Jakob Leopold von Halleweil (Holloweyl) einem 
Sohne ihrer Schwester Sydonia in die Landtafel 
eingelegt. Gräfin Desfours starb 1674, der testa-
mentarische Erbe Jakob Leopold Hallweil, der 
bereits 1671 den Grafenstand erlangt hatte, war 
bähm. Kammerrat und Kämmerer. Er errichtete 
in Jillowei ein Bierbrauerei, die aber 1730 wieder 
aufgelassen wurde und nach Morchenstern verlegt. 

Er erbaute in Jillowei die Kapelle zum hl.Schut-
zengel. 1698 verkaufte sein Sohn Franz Anton
Graf von Hallweil das Gut Jillowei an den Grafen 
Wenzel Mathias Desfours zu Mont und Athienville 
auf Rohosetz. Von seinen drei Söhnen übernahm 
zufolge eines Vergleiches Karl KleinRohosetz 
mit Jillowei und als dieser 1775 ohne Testament 
verstarb kamen die Güter an seine ältesten Sohn 
Franz Anton und diesem folgte 1822 der einzige 
Sohn Franz Anton als Besitzer nach. Als dieser 
1831 ohne männlichen Erben verstarb, übernahm 
sein Neffe Josef Graf Desfours Walderode zu Mont 
und Athienville, Freiherr von Eckhausen, der es 
noch im selben Jahr um 60.000 fl an den Fürsten 
Karl Alain von Rohan   verkaufte.
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ní smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se síd-
lem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 272 
32 425, jako budoucím oprávněným z věcného bře-
mene na ppč. 617 a ppč. 613 v k.ú. Rychnov v rámci 
vybudování přípojky NN k navrhované novostavbě 
RD na ppč. 612/1

– zastupitelstvo Rychnova schválilo uzavře-
ní smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., se síd-
lem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 272 
32 425, jako budoucím oprávněným z věcného bře-
mene na ppč. 27/1 v k.ú. Rychnov v rámci vybudo-
vání přípojky NN k prodejně s pečivem

– zastupitelstvo schválilo poskytnutí příspěv-
ku ve výši 300 tis. Kč pro TJ SPARTAK ZEZ Rych-
nov na činnost a provoz TJ. Zastupitelstvo rozhodlo 
ponechat rezervu ve výši 80 tis. Kč pro financování
úprav fotbalových kabin dle další dohody.

– zastupitelstvo ukládá starostovi vstoupit 
v jednání se stavebním úřadem ve věci technické 

Z jednání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce 
nad Nisou ze dne 29. 3. 2010

ré městskou policii buď dlouhodobě mají, 
nebo nedávno zřídily. Jablonečtí přislíbi-
li technickou spolupráci (radar, uspávací 
puška…), v Janově a Bedřichově zase sdě-
lili svou zkušenost po prvním roce provo-
zu jejich městské policie.

Tak tedy, v prvním období bude 
chod Městské policie v Rychnově zabez-
pečovat jediný strážník. Jakkoli se tento 
krok jeví kontroverzním, věřím, že díky 
nepravidelnému rozpisu jeho služeb a 
snaze pokrýt právě období, kdy bude jeho 
práce nejvíce zapotřebí, se podaří mnoho 
negativního odstranit. Služebna Městské 
policie Rychnov se bude od 1. 4. 2010 na-
cházet na adrese Husova 490, tedy hned 
vedle vchodu do Městského úřadu. Měst-

ským strážníkem bude pan Jan Hauer, a 
bude k dosažení na mailové adrese: 
mestskapolicie@rychnovjbc.cz, 
případně na telefonu 724179384.

Věřím, že se zahájení činnosti Měst-
ské policie Rychnov výrazně projeví na 
odstranění některých negativních jevů 
v životě města.

Tomáš Hofrichter

Po předchozím představení, bych rád 
obyvatelům Rychnova přiblížil svoji prá-
ci strážníka Městské policie. Zaměřím se 
na problémy, které vadí obyvatelům a již 
jsou na ně negativní ohlasy. Nebudu zde 
popisovat vše, co mám v náplni práce, ale 
uvedu to hlavní, na co se zaměřím: to je 
popíjení alkoholu na veřejném místě, kde 
je to vyhláškou města zakázáno, dále par-

kování v křižovatce a před přechodem pro 
chodce, příklad křižovatka před MěÚ ne-
bo před poštou. Nikdo nemusí mít strach, 
že by byl z mé strany bezdůvodně trestán, 
svoji práci zde vidím spíše preventivně, 
tak abych lidem řádně vysvětlil, jakého 
protiprávního jednání se mají vyvarovat. 
Ale po preventivní činnosti přijde i repre-
se a to v tom případě, kdy hříšník nebude 
respektovat zákony a i nadále bude páchat 
přestupky. Jelikož nikdo nejsme neomyl-
ní, tak při prvním setkání se mnou tj. se 
strážníkem Městské policie pokutu nedo-
stanete. Pevně věřím tomu, že svoji pra-
cí přispěji k lepšímu městu Rychnovu a 
doufám, že naše společné úsilí o klidnější 
město nebude mařeno. 

Nashledanou v ulicích Rychnova, 
váš strážník Jan Hauer.

Nová adresa - Městská policie Rychnov
pokračování ze str. 1

– zastupitelstvo vyslovilo zánik mandátu Mgr. 
Jana Havlíčka z důvodu ztráty volitelnosti ve smyslu 
ustanovení § 5 odst. 1 a 55, odst. 3 b) zákona o vol-
bách do zastupitelstev v obcích 491/2001Sb.

– zastupitelstvo schválilo v souladu s požadav-
ky územního plánu územní studii zástavby rodin-
ných domků v oblasti Rydvaltic dle předloženého 
návrhu

– zastupitelstvo schválilo výdaje na nutné 
opravy v městském bytě v čp. 655

– zastupitelstvo rozhodlo nabídnout k prodeji 
členský podíl města v BD Beseda (byt 3+1) za cenu 
min. 850 tis. Kč

– zastupitelstvo rozhodlo vyčlenit částku 39 
tis. Kč na dokončení podlah v bytě 3+1 v čp. 800 
(členský podíl města) a ukládá starostovi zajistit 
dokončení oprav bytu ze strany bytového družstva 
Beseda

– zastupitelstvo schválilo navýšení limitu na 
nutné opravy v bytovém hospodářství  na celkem 
200 tis.Kč

– zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č. 
1344/18 v k.ú. Pelikovice manželům Horákovým

– zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene se společností RWE Gas-
Net, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí n. Labem, IČO: 
272 95 567 – jako oprávněným z věcného břemene  a 
s Ing. Alexandrem  Janatou, Nová 657, 468 02 Rych-
nov u Jablonce n.N. – jako investorem na ppč. 644 a 
č. 772 v rámci plynovodní přípojky k domu č.p. 131

– zastupitelstvo Rychnova schválilo uzavře-

přípravy výstavby osvětlení připravovaného sportov-
ního areálu s tím, že v případě osvětlení fotbalového 
hřiště dojde k realizaci pouze přípravy a v případě 
tenisových kurtů a hřiště na beach volejbal dojde 
k realizaci osvětlení včetně sloupů

– zastupitelstvo rozhodlo zveřejnit úmysl pro-
deje bytu 1 + 1 s příslušenstvím v čp. 79, ul. Ještědská 
v Rychnově u Jbc. Byt bude prodán nejvyšší nabídce 
obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena mu-
sí činit 300 tis. Kč. Nabídky na koupi je možné podá-
vat v uzavřené obálce s označením „soutěž – byt čp. 
79“ nejpozději do 30.4.2010.

-  zastupitelstvo schválilo upravené zadání 1. a 
2. změny platného územního plánu města Rychnova 
(podrobnosti jsou k nahlédnutí na stavebním úřadě 
MěÚ Rychnov)

- zastupitelstvo setrvalo  na svém vyjádření 
ve věci výběru koridoru pro rychlostní komunikaci 
R 35, schváleném usnesením č. 71/09 ze dne 25. 5. 
2009. Tzv. úspornou variantu superseverní trasy sil-
nice R35 považuje zastupitelstvo za stejně problema-
tickou jako předchozí, z hlediska životního prostředí 
dokonce za výrazně škodlivější. Deklarovaná úspora 
financí je podle názoru zastupitelů města Rychnova
jen zdánlivá, neboť v ní není řádně zhodnoceno na-
výšení počtu stoupacích pruhů, zemní práce v hlu-
bokých zářezech a zvýšení náklady na napojení na 
stávající silniční síť.

– zastupitelstvo v reakci na návrh generálního 
ředitele SVS konstatovalo, že je připraveno akcepto-
vat kupní cenu za provozní budovu ČOV a souvisejí-
cí pozemek ve výši 400 tis. Kč

– zastupitelstvo uložilo MěÚ zajistit opravu 
plotu mezi čp. 490 a čp. 173 v termínu do 30.4.2010
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Emil Zátopek na rychnovské škole
Stalo se tak před 43 lety – 27. října 

1967. 
Jeho návštěvě předcházel krátký ran-

ní telefonát ze sekretariátu jabloneckého 
lehkoatletického oddílu. „Pošlu ti tam 
Zátopka na besedu s dětmi. Přijede kolem 
jedenácté. Bereš?“  

Který tělocvikář by takovou nabídku 
nebral. Dychtili po ní daleko významnější 
lidé i daleko větší školy. Mnohonásobných 
olympijských vítězů, nepřekonatelných 
běžců na dlouhé trati a lidí, kteří neustá-
le touží v duchu fair play překonávat své 
soupeře, ale i sebe, není na světě příliš 
mnoho. Honem sehnat auto a zajet do 
kokonínského zahradnictví pro kytici na 
uvítanou, promyslet co nejrychlejší shro-
máždění žáků II. stupně školy a trochu je 
i informovat o tom, kdo Emil Zátopek je a 
co pro naši zemi znamená. 

Čas utíkal daleko rychleji než jindy. 
Pak se ozvalo nesmělé zaťukání na dveře 
sborovny a se zvláštní intonací vyslovené: 
„Dobrý den, já jsem Zátopek.“ Kdo by to 
nevěděl. Vždyť ho znal celý svět. Přišel v 
poněkud obnošených kalhotách a tma-
vém svetru, ze kterého vykukoval bílý lí-
meček sportovního trika. Okamžitě nám 

byl blízký. Po několika zdvořilostních frá-
zích jsme se vydali za dětmi. Samozřejmě, 
že kytice na uvítanou zůstala ve sborovně. 
Ale to vůbec nevadilo. 

Pan Zátopek vyprávěl o své sportovní 
kariéře s temperamentem jemu vlastním. 
Bezprostředností zbavil ostychu všechny 
přítomné, dvě hodiny uplynuly jak voda 
a náš host se loučil. Teď se naskytla pří-
ležitost napravit zaváhání z úvodu besedy. 
Kytici květů si odnesl v náručí před ško-

Informace o sběru nebezpečných složek 
komunálního odpadu

V neděli 18. dubna 2010 se uskuteční ambulantní sběr nebezpečných složek ko-
munálního odpadu.

stanoviště                                  příjezd – odjezd 
Hranice                                          9.15 – 9.25
Ještědská                                        9.30 – 9.40
Náměstí Míru                               9.45 – 9.55
požární zbrojnice                       10.00 – 10.10 
u nádraží                                     10.15 – 10.25

Přijímány budou následující druhy odpadů:
- Léky všeho druhu včetně mastí
- Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, 
chemické přípravky na ochranu rostlin,   hubení plevelů a škůdců atd.)   Vše řádně 
označené !!!
- Zbytky starých barev, obaly od barev
- Televizory, ledničky, zářivky
- Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- Upotřebené motorové oleje ( v uzavřených nádobách do 30 l)
- Olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny. Odpad bude převzat 
pouze po předložení občanského průkazu. Nebude přijat odpad, který bude umís-
těn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.

lu, kde se s žáky rozloučil. Ti mu mávali, i 
když jeho auto už mizelo v zatáčce silnice 
ke kostelu.

Zátopkova přítomnost se stala im-
pulsem ke zintenzivnění sportovní čin-
nosti na škole, jejíž žáci tehdy patřili ke 
sportovní špičce okresu. Mnozí dosáhli 
pěkných výsledků v rámci kraje i republi-
ky, a to nejen v lehké atletice.

Jindřich Kurfiřt 

- všech typů žaluzií:
* vertikálních žaluzií
* hliníkových žaluzií v imitaci dřeva
* dřevěných žaluzií
- předokenních rolet
- látkových roletek
- římských roletek
- plisé
- japonských posuvných stěn
- italských lamelových shrnovacích 
dveří
- markýz
- sítí proti hmyzu
- těsnění do oken a dveří
- dekorativních doplňků VELUX

U Dubu 740 
Rychnov u Jablonce n. N.
468 02
tel. / fax: 483 388 919
mobil: +420 602 448 959, 
 +420 723 370 771
e-mail: info@vjs.cz 
http://www.vjs.cz

PRODEJ 
MONTÁŽ
SERVIS
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Důchodová reforma nebo důchodový masakr?
Patřím k tzv. generaci Husákových dětí, o kte-

ré se dnes s nadsázkou dá říci „mládí v pr…, do dů-
chodu daleko“. Má žena k tomu v žertu dodává, že se 
důchodu ani nedožijeme, protože nás budou odvážet 
z práce rovnou na hřbitov. Trochu drsný humor, ale 
pojďme se podívat na to, jak to s těmi důchody vlast-
ně je a hlavně jak to s nimi bude, či může být v době 
kdy do důchodu podle současně platných pravidel 
budou odcházet dnešní třicátníci a čtyřicátníci, tedy 
nejsilnější populační ročníky, které dnes do penzijní-
ho systému přispívají nejvíce.

V roce 2005 pracovala na výpočtech týkajících 
se vývoje důchodů tzv. Bezděkova komise, jíž před-
sedal tehdy třicetiletý ekonom Vladimír Bezděk, 
dnes předseda představenstva pojišťovny AEGON 
a expert na důchodový systém. Závěry byly mírně 
optimistické – příštích 15-20 let zůstane důchodový 
systém v mírném přebytku a na hlubokou důchodo-
vou reformu tak zbývá relativně solidní časový pro-
stor. A tak v době, kdy pravice volala po koncepční 
a seriozní přípravě důchodové reformy, odbýval toto 
volání tehdejší předseda vlády Paroubek odvolává-
ním se na tyto výpočty a zbytečnou hysterii pravico-
vých ekonomů.

Jenže to tu byl ekonomický růst, krize v nedo-
hlednu a optimismus téměř bezbřehý. 

Máme tu rok 2010 a spolu s ním skutečnost 
roku 2009, podle které byl důchodový systém v de-
ficitu 30 miliard Kč. O tuto sumu méně se vybralo
na sociálním pojištění od aktivně pracujících, nežli 
se vyplatilo na penzích. Ekonomická krize se z hle-
diska absolutní výše příjmů dotkla příjemců penzí 
nejméně, protože jejich nominální i reálné důcho-
dy na rozdíl od Maďarska, balancujícího na pokraji 
bankrotu, neklesly, naopak k 1. lednu 2009 se jejich 
nominální výše zvýšila o 4,4%. V roce letošním bude 
na základě Janotova úsporného balíčku výše důcho-
dů stagnovat, pokud ovšem neprosadí sociální de-

mokraté spolu s komunisty tzv. 13. důchod ve formě 
populistické jednorázové plošné dávky 2.400,- Kč. 
Nicméně aktualizované výpočty Bezděkovy komise 
dávají pesimistické předpovědi. Bez reformy penzí se 
důchodový účet už nikdy z deficitu nevymaní a tzv.
první fáze důchodové reformy, kterou stačila před 
svým pádem prosadit Topolánkova vláda (mimo jiné 
zvýšení hranice odchodu do důchodu na 65 let) tuto 
situaci řešit nebude. A ani zvýšení stropu na placení 
sociálního pojištění nejbohatším lidem ze čtyřná-
sobku na šestinásobek průměrné mzdy a zrušení 
slev firmám na placení sociálního pojištění za jejich
zaměstnance, které přinesl Janotův úsporný balíček, 
negativní trend nezvrátí. 

V roce 2050 bude v ČR třetina obyvatelstva 
starší 65 let, 
z toho plný mi-
lion starší 80 let. 
Zatímco dnes tu 
máme 15% po-
pulace starší 65 
let. Každý rok 
se zvýší počet 
penzistů o 30 až 
40 tisíc a jejich 
penze jsou vel-
mi často vyšší 
než penze star-
ších důchodců. 
Za této situace 
a předpokladu 
mírného růstu 
naší ekonomi-
ky se při jinak 
ne změněných 
p o d m í n k á c h 
bude muset do 
dů cho d ového 

systému každý rok nalít 10 – 20 miliard. A v roce 
2050 to dokonce bude 120 miliard Kč ročně v dneš-
ních cenách, aby důchodci dostali vyplacené své 
penze podle současně nastavených pravidel. I ten 
největší ekonomický neználek musí uznat, že takto 
nastavený systém je neufinancovatelný.

Co bude dál? Jak bude vypadat řešení? Na něj 
si budeme muset počkat až podle výsledků letošních 
parlamentních voleb. Ale ať vyhrají fialoví, žlutí či
duhoví, je více než jisté, že řešení bude bolet. Čím 
dříve se však s léčbou nemocného důchodového sys-
tému začne, tím méně bolestná bude.

Martin Vágner

                       PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
       /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/    

   17.00 Rychnov u J. n. N.  /vedle samoobsluhy na tržnici/ 
 
Prodej 25. 5. 2010    při objednání 10 ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!
                                        /vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/

Kuřice černé, červené    stáří:  14-18týd.   cena: 130-150,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/                    1-3týd.       60-80,-Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/              1-3týd.     90-110,-Kč
Husy /bílé/                             1-3týd.            130-150,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/            6-8týd.            250-290,-Kč

Prodej 6. 8. 2010
Kuřice černé, červené    stáří:  14-18týd.  cena: 130-150,-Kč

Prodej 11. 10. 2010
Kuřice černé, červené    stáří:  14-18týd.  cena: 130-150,-Kč

Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel. 567 212 754, 567 214 502, mobil 731 701 331, po-pá 8-15h!, gallus.extra@gmail.com
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Pranostiky a jména
Jedna pranostika na měsíc a čtyři křestní 

jména, na každý týden jedno 
„Jak hluboko v dubnu namokne, 

tak hluboko v máji vyschne.“

ERIKA – jméno skandinávského 
původu, ženská podoba k Erik. Z island-
ského Eirík(u)r, tj. „ctihodný, vážený, vše-
mocný vládce“. Slovensky, srbochorvat-
sky, německy a maďarsky Erika, anglicky, 
španělsky Erica, polsky Eryka. Běžně uží-
váno.

Jmeniny 2. dubna.

VINCENC – jméno latinského pů-
vodu; z latinského vincens a znamená „ví-
tězící, přemáhající“. České jméno Čeněk 
je původně naše domácká forma k Vin-
cenc (opírá se o konec latinské podoby 
Vincentius, italsky Vincenzo). Slovensky, 
anglicky, francouzsky, holandsky Vincent, 
německy Vinzenc i  Vinzent, italsky Vin-
zenzo, španělsky Vincente, polsky Win-
centy, srbsky Vinko, maďarsky Vince. 

Užíváno ojediněle.
Jmeniny 14. dubna.

IRENA– řeckého původu znamená 
„mírumilovná“ (z řeckého eiréné „mír“). 
Slovensky a polsky Irena, německy, an-
glicky, latinsky, italsky, španělsky Irene, 
rusky, rumunsky, srbsky, bulharsky Irina, 
francouzsky Irène, maďarsky Irén. Oblí-
bené jméno.

Jmeniny 16. dubna.

BLAHOSLAV – jméno slovanského 
původu, znamená „blahoslavený“ příp. 
„šťastně slavený“. Je to vlastně ekvivalent 
latinského Benedictus (Benedikt). Sloven-
sky Blahoslav, bulharsky, rusky Blagoslav, 
chorvatsky Blagoje. Z jména Blahoslav 
vznikla i příjmení Bláha, Blahošek, Bla-
žek. Dnes je u nás výjimečné.

Jmeniny 30. dubna.
-AT-

Spolek Česká Krajka.cz 
Jsme neformální regionální skupina krajká-

řek, zatím především z Varnsdorfu, které spojuje 
stejný zájem a velké nadšení pro ručně zhotovova-
nou krajku paličkováním. Spolek existuje od března 
2009 a jeho cílem je popularizovat krajkářství v naší 
oblasti, seznamovat s ním širokou veřejnost, aktivně 
provozovat řemeslo a získávat řemeslnou zručnost. 
Proto také pořádáme kurzy paličkování - víkendové 
i týdenní, pro začátečníky i pokročilé. Připravujeme 
výstavy ručně zhotovované krajky paličkováním, 

předvádění této techniky na trzích a při veřejných 
akcích. Sbíráme také staré krajky a podvinky a zkou-
šíme rekonstruovat jejich dochované vzory. Hle-
dáme a studujeme proto historické materiály, které 
se dochovaly v muzeích či v rodinných archivech. 
Vlastní tvorbu pak podporujeme publikováním a 
vydáváním metodických materiálů.

Rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce. Za-
pojit se může každý, kdo chce poznat nejen českou 
krajku, krajkářské řemeslo, naučit se paličkovat, 
poznat historii, rekonstruovat krajky a aplikovat 

své poznatky v současnosti  např. vlastní tvorbou. 
Zapojit se mohou i výtvarníci a ostatní umělci pro 
společné projekty a výstavy. V současnosti má spo-
lek 19 členek a určitě řadu příznivců. Scházíme se 
každý čtvrtek v organizaci Na Křižovatce, Národní 
499 ve Varnsdorfu. Kdo je zdaleka, může s námi ko-
munikovat elektronicky, telefonem i písemně.  Sejít 
se také můžeme při nějaké prima krajkářské akci 
nejen ve Varnsdorfu. Přihlásit se můžete a podrob-
né informace získáte u paní Pavlíny Šafusové, tel: 
723 567 202, e-mail: safusova@ceskakrajka.cz

Začínáte na jaře uklízet svoji zahradu a přileh-
lé pozemky a přemýšlíte kam s ořezanými větvemi, 
listím a suchou trávou?

Máte dvě možnosti:
1. První je odvozit vše na místo na kraji naše-

ho města, které zřídilo na tyto účely MÚ Rychnov
2. Druhá je pálit větve a suchý odpad na své 

pozemku. Při tomto rozhodnutí je nutné nahlásit 
svůj úmysl na hasičský sbor v Jablonci nad Nisou na 
tel. číslo 724188985 nebo na místní jednotku SDH 
Rychnov tel. číslo 724179383, 483388580, kdy a kde 
budete tento odpad pálit. Ušetří se tím planý výjezd 
jednotek zavolá-li někdo, že vidí plameny a kouř. Su-
chá tráva je při vypalování velmi zrádná a nedopo-
ručuje se vypalovat, protože stačí malý závan větru a 
neštěstí z rozšíření ohně je na světě.

Jednou z prevencí při pálení větví je mít po 
ruce kbelík plný vody.

A ještě jedno doporučení po ukončení topné 
sezony pro topení kotlem na pevná paliva:

A. Zkontrolovat komínové těleso, komín vy-
čistit a vybrat saze spodní části komína.

B. Prohlídnout roury od kotle ke komínu, zda 
nejsou propálená místa a zda jsou bez sazí.

Plynové kotle by měl prohlédnout revizní 
technik, měla by se také prohlédnout správná těsnost 
a odvádění spalin do kouřovodu.

Budou-li se dodržovat tato základní pravidla, 
bude se nám lépe topit v další topné sezóně a ubude 
zbytečných požárů, které vznikají naší lehkomysl-
ností.

Za místní jednotku SDH  Milan Hanyk

Přichází jaro
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Plněné vaječné plachetnice na salátovém moři 
Ingredience:
5 vajec, 1 hlava ledového salátu či obyčejného salátu, majonéza, 1/2 vrchovaté lžička 
plnotučné hořčice, 1/2 sardelky či sardelové pasty
Příprava:
Vejce uvaříme a necháme vychladnout. Oloupeme je a rozpůlíme. Opatrně vydloubne-
me žloutky do mističky, ve které budeme připravovat kapitánské můstky, tak abychom co 
nejméně poškodili bílky. Zbylé bílky naaranžujeme na velký talíř, na kterém jsme před-
tím vymodelovali ze salátu zelené moře. Kapitánské můstky: Vydlabané žloutky smíchá-
me s majonézou, sardelovou pastou a s plnotučnou hořčicí. Vše vymícháme do jemna, 
aby zmizely hrudky žloutků a „kydáme“ lžičkou na půlky bílků do děr po žloutcích.
 
V případě, že nemáme až takový hlad a nechvátáme a chceme mít dokonalé plachetnice 
dozdobíme stožárem z okurky či papriky (oboje čerstvé ne zavařené). Plachtu uděláme z 
plátku tvrdého sýra. Osazenstvo lodě doplníme z oblíbených bylinek. Při pojídání neza-
pomeneme konzumovat i mořské vlny.
PS: Stožáry neděláme moc vysoké, aby se nám plachetnice vešli do pusy. Dobrou chuť. 
Doporučená příloha: bílé víno a chléb

Pro chytré hlavičky
Za účast v luštění z minulého čísla cenu získáva-

jí I. Veverková, M. Patřičná, Z. Štrynclová a K. Ferfec-
ká. Gratulujeme. 

Řešení hádanky z minulého čísla: ZÁPALKY

Odstranili jsme 
čtyři zápalky a zů-
stalo 5 trojúhelníků. 
Zvláštní je, že řešení 
byla různá, ale na to-
to nepřišel nikdo.

Nová hádanka: SKRÝVAČKY – křestní jména
Mapa vlastně nebyla k ničemu, cesta v ní nebyla za-
značena.
Odneste rezavé železo do sběru.
Vida, viděli jsme i to, co jsme vlastně nechtěli.
Moc dobře znám tu tvoji říkanku.
Ta nová firma rekonstruovala celý dům od sklepa až
po střechu.
Na dnešní noc máme zajištěný nocleh a na příští si 
něco najdeme.
Dnes nám nachystali jak ubrus, tak také nové pro-
stírání.
Až přijdeme na to místo, má šest z nás jít doleva a tři 
pokračovat rovně.
Večer bude velkolepý ohňostroj a na závěr ještě jedno 
malé překvapení.
Tudyma tě jen tak nepustí, musíš mít v pořádku pas 
i ostatní doklady.
Přišla nazmar ta mísa i hrnky, co byly vedle ní.
Mají všechny velikosti v antracitové i šedé barvě.

Zdroj: www.sudokuonline.cz

Správné odpovědi a vy-
luštěnou sudoku můžete dodat 
osobně na městský úřad, pí-
semně poštou na Husova 490, 
468 02 Rychnov, e-mailem na 
mstrnadova@rychnovjbc.cz. 

Úlohy můžete zasílat do 
24. dubna a čtyři výherce vy-
losujeme za asistence pana sta-
rosty. Úspěšní luštitelé obdrží 
dvoubarevnou propisovací 
tužku. 

http://www.sudokuonline.cz
mailto:mstrnadova@rychnovjbc.cz
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V letošním poměrně brzkém termí-
nu se 19. a 20. března 2010 v Městském 
divadle Jablonec nad Nisou uskutečnila 
Regionální přehlídka dětských a dospě-
lých tanečních skupin scénického tance 
a pohybového divadla. Ve dvou večerech 
se představily soubory z libereckého kraje 
s novými choreografiemi, z nichž ty nej-
zajímavější nominovala odborná porota 
ve složení Marika Hanušová, Zdena Flé-
glová, Blanka brožová, Zuzana Smugalo-
vá, Veronika Vaculíková, Michal Záhora, 
Pavel Žur a Radek Mačák, na postup do 
celostátních kol obou věkových kategorií.

Porota neměla jednoduchý úkol, 
protože kvalita především dětských cho-
reografií a souborů byla velice vysoká,
chvílemi by si nezaujatý divák mohl mys-
let, že je přítomen už skoro na celostátní 
přehlídce. Tradičně nejvíce byl zastoupen 
pořadatelský soubor TPS Magdalena z 
Rychnova u Jablonce nad Nisou a s ním 
i jméno Ludmila a Magdalena Rellichovy. 
Jejich choreografie byly jako vždy půso-
bivé a přitom nepodbízivé. Na všech byla 
znát příkladná pedagogická práce s dětmi. 
To samé je ovšem nutno říci i o práci, kte-
rou prezentovala ZUŠ Jilemnice, ZUŠ Li-
berec a pěkně tančily i děti ze ZUŠ Varn-
sdorf. Porotu nejvíce zaujaly choreografie
Před světem ukrytí, mají život spletitý (TPS 
Magdalena), která byla navržena k přímé-
mu postupu na 27. celostátní přehlídku 
dětských skupin scénického tance Kutná 
Hora 2010. Další dvě choreografie Kdo to? 
Co to? Víš to? (TPS Magdalena) a Dobré 
ráno (ZUŠ Jilemnice) byly navrženy do 
širšího výběru. Odborná porota dále udě-
lila mnoho ocenění Letí,letí padá (ZUŠ 
Liberec) za vnímavost a hudebnost; Prosi-
nec (ZUŠ Varnsdorf) za lehkost pohybu a 
opravdovost výrazu; Kuli,kuli,kulilá (TPS 

Tanec srdcem 2010
Magdalena) za 
ucelený chore-
ografický tvar;
S k ř í t k o v á n í 
(ZUŠ Liberec) 
za neotřelost 
nápadu; Před 
světem ukry-
tí, život mají 
spletitý (TPS 
Magdalena) za 
celkovou har-
monii jevištní-
ho zpracování 
a originalitu 
pohybu, Píseň 
o jablůňce (ZUŠ 
Jilemnice) za 
snahu o synté-
zu slova, hudby 
a pohybu; Na 
s c h o v áv an o u 
(ZUŠ Liberec)-
za hravost a ná-
paditost choreografie; O hrách všelijakých 
(ZUŠ Varnsdorf) za tvořivost; Kdo to?Co 
to?Víš to? (TPS Magdalena) za výrazné a 
vtipné jevištní zpracování tématu; Dobré 
ráno ( ZUŠ Jilemnice) za vtipné propojení 
hudby a tématu; Užívej každého dne, jako 
by byl poslední (ZUŠ Liberec) za osobitou 
choreografii a interpretaci; Napij se nebe 
(TPS Magdalena) za vědomé rozvíjení 
dětského tanečního projevu.

Sobotní podvečer patřil v divadle 
souborům dospělých a mládeže. O pozná-
ní kratší přehlídka přinesla však též mno-
ho zajímavé a kvalitní práce. Představily 
se opět domácí skupiny z nichž opravdu 
„dospěláckým“ souborem bylo domácí 
Parau parau, které vždy zaujme svým ori-
ginálním humorem a nadsázkou a který 

představuje i opravdu ukázkové seskupe-
ní amatérských tanečníků, kteří dokážou 
velmi výstižně pracovat s takovým mate-
riálem, jaký mají k dispozici. Ne nadarmo 
byli nominováni na 24. celostátní přehlíd-
ku scénického tance mládeže a dospělých 
Tanec, tanec…2010, která se koná také v 
Jablonci ovšem v říjnu. Jejich choreogra-
fie (Z)Cela byla i oceněna za originalitu, 
nadsázku a divadelní projev. Ocenění však 
dostali i další soubory a choreografie; Mo-
týlí čas (T.I.K. ZUŠ Jilemnice a T.A.P.Z. 
Jablonec) za terapii tancem pro účinkující 
i publikum; Chameleon (TPS Magdalena) 
za vytvoření specifické atmosféry;  Bývá 
nám ticho (T.I.K. ZUŠ Jilemnice) za inter-
pretaci - nominace na postup;  Nikdy neří-
kej nikdy (TPS Magdalena) za nekonečné 
proměny formy a významu - nominace 
na postup; Jako na vlnách (TPS Magda-
lena) za tanečnost; Píšu ti (ZUŠ Liberec) 
za rozvinutí pohybového tématu; Klíč od 
domova si nosím ve svém srdci (TPS Mag-
dalena) za taneční projev. Celkově porota 
velice kladně hodnotila vyspělou taneční 
interpretaci a po právu, protože se bylo 
skutečně na co dívat. A pokud to snad 
někomu nestačilo, mohl si ještě vychutnat 
inspirativní představení s názvem Kytice 
od T.I.K. Jilemnice, které bylo na progra-
mu po skončení přehlídkového programu. 
Prostě dva dny nabité krásným tancem.

MgA. Zuzana Smugalová
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Gratulujeme
Sbor pro občanské 
záležitosti, městský

úřad a redakce 
Zpravodaje blahopřejí 

těmto
občanům, kteří slaví 

v dubnu jubileum

Handlířová Marcela        
Kolovratník Ladislav      

Koňák Petr        
Kotrbová Libuše    
Kubíček Vladimír     

Kyzyvát Libor           
Mrázková Jiřina      

Patka Josef             
Pivrnec Miroslav     

Poláček Karel      
Rybář Jiří                   

Rychterová Jaroslava
Sýkora Jiří          

Šeráková Miroslava 
Šprachta Zbyněk 

Teichman Stanislav 
Vašatová Hana    
Vávra Miroslav
Vávrová Helena

Zemínová Margita

Taneční a pohybové studio Magdaléna 
působí na jablonecku 12 let 

Taneční a pohybové studio „Magda-
léna“ bylo založeno v r. 1998. Je zaměřeno 
na práci s dětmi od 4 let. Práce studia smě-
řuje k rozvíjení dětské osobnosti, její indi-
viduality a talentu. Zabývá se scénickým 
tancem a pohybovým divadlem. Příprava 
pro scénický tanec a pohybové divadlo je 
zaměřena nejen na taneční výchovu, ale i 
na dramatickou, výtvarnou a hudební vý-

chovu. K tomu používáme jak klasických, 
tak zcela nových alternativních technik 
(např. japonské pohybové divadlo „BU-
TÓ“.

Již dvanáctým rokem  probíhá výuka 
v mateřských školkách na Jablonecku. Stu-
dio vyučuje přípravnou taneční a pohybo-
vou výchovu, propojenou s dramatickou 
a hudební výchovou. Tato výuka  rozvíjí 
u dětí nejen 
jejich fyzické, 
ale i psychic-
ké dispozice, 
fantazii a v 
nep os le dní 
řadě utváří 
jejich osob-
nost. V ma-
teřské škole v 
Kokoníně od 
letošního ro-
ku vyučujeme 
př ípravnou 
p ohy b ovou 
výchovu v 

celém předškolním oddělení jako součást 
výchovněvzdělávacího procesu v rámci 
pilotního programu „Tanec školám“. Vý-
sledky jsou obdivuhodné a to jak v oblasti 
pohybové, tak v oblasti sociální a kogni-
kativní. Žáci i studenti TS úspěšně repre-
zentují náš region na přehlídkách a festi-
valech v celé ČR i zahraničí. K úspěchům 
v letošním roce patří postup na festivalu 
„Otevřeno“ v Kolíně. Postup na Národní 
přehlídku dětského scénického tance v 
Kutné Hoře, na Národní přehlídku scénic-
kého tance a pohybového divadla mláde-
že a dospělých v Jablonci nad Nisou a na 
národní přehlídku studentského divadla v 
Ústí nad Orlicí, opětovné pozvání na me-
zinárodní festival SIRAEX v Klášterci nad 
Ohří a mezinárodní festival v Abtenau v 
Rakousku.

Zvláštností souboru je používání 
improvizace jako výsledného jevištního 
uměleckého produktu. 

V našem regionu jsme jediní, kteří 
pracují tímto způsobem a v rámci repub-
liky je způsob této práce s dětmi ojedinělý. 
Pohybové a taneční divadlo se v posled-
ních letech rychle rozvíjí. Přicházejí k 
nám nové zajímavé techniky a směry. Pro-
to spolupracujeme s předními tanečníky 
i tanečními pedagogy z celé ČR. Taneční 
studio má akreditaci MŠMT ČR k orga-
nizaci vzdělávacím kurzů a seminářů pro 
pedagogy. V září letošního roku byl ote-
vřen, ve spolupráci se ZUŠ v Liberci, sou-
bor vzdělávacích inspirativních seminářů 
pro pedagogy akreditovaný MŠMT ČR.

Z pověření NIPOS-ARTAMA Praha 
TS od roku 2002 organizuje ve spoluprá-
ci s MD v Jablonci n. N. postupovou re-
gionální přehlídku dětských a dospělých 

skupin scénického tance a pohybového 
divadla „Tanec srdcem“, otevřený festival 
pohybového divadla „Podzimní fantazie“ 
a od roku 2003 organizujeme ve spoluprá-
ci s MD v Jablonci n. N., Eurocentrem v 
Jablonci n. N. a NIPOS-ARTAMA Pra-
ha celostátní přehlídku scénického tance 
mládeže dospělých „Tanec, Tanec..“.

První zápis na školní rok 2010 - 2011 
proběhne 28. 4. 2010 v budově městské 
knihovny v prvním patře v prostorách 
soukromé umělecké školy TS Magdaléna. 
28. 4. od 15.00 do 18.00. Je možné využít i 
telefonního a mailového kontaktu:

telefon: 602 963 574
e-mail: tsmagdalena@email.cz
www.tsmagdalena.eu
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Mladí hasiči na exkurzi
Krásné sobotní ráno se mladí hasi-

či sešli kolem deváté hodiny u hasičárny 
a vydali se na cestu do Liberce, kde  na-
vštívili sídlo profesionálních hasičů. Zde 
se  nás ujal velitel  družstva, který nám 
řekl některé informace o prací  hasičů na 
stanici a při zásahu. Dále se nás ujal ha-
sič-strojník Radim Mužíček , který nám 
provedl požární stanicí(tělocvičnou,ope-
račním střediskem) a ukázal techniku a 
vybavení zásahových vozidel. Zde se děti 
mohli podívat do jednotlivých požárních 
vozů. Vysvětlil použití speciálních kontej-
nerů  při zvláštních událostech. Nakonec 
se všechny děti svezli na nádvoří před sta-
nicí v pásovém obojživelníků(Hägglunds 
BV 206).Tímto bych chtěl poděkovat libe-
reckým hasičům.
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Z rychnovské kroniky
Druhá pamětní kniha rychnovské fary, 

založená  
P. Antonem Johannem Felgerem
© přeložil: František Padrta 2002

R O K 1 8 5 6
  
V běhu věcí se zapomnělo požádat o 

povolení vysvěcení, což se dodatečně sta-
lo, načež 1. 12. došlo následující konsisto-
riální vyřízení:

Libereckému biskup. vikariát. úřadu!
Nejdůstojnějším biskupským ordina-

riátem se tímto uděluje povolení církevně 
vysvětit oltář  zřízený z podnětu dogma-
tizace neposkvrněného početí Nejsvě-
tější Panny a Matky Boží Marie, zřízený 
v rychnovském farním kostele. K vysvě-
cení je zmocněn p. farář P. Anton Felger. 
Vysvěcení se má stát podle přiloženého 
ritu, který se má sem pak vrátit.

Zároveň je zbožným farníkům, kteří 
novým oltáře Matky Boží postavili po-
mník, oné velké a radostné události, pod-
le níž neposkvrněné početí nejblaženější 
Panny a Matky Boží bylo  určeno a vyjá-
dřeno jako článek víry, v tamní farnosti 
oznámit a vyjádřit na všechny budoucí 
časy  vrchnopastýřské zalíbení. Přitom 
také chvalitebnou činnost a úsilí, které fa-
rář P. Felger a jeho kaplan P. Karl Roessler 
této záležitosti prokázali ke cti Boží a ke 
zkrášlení jeho domu, jeho biskupská mi-
lost   s uspokojením uznává. 

Tímto se vikariátní zpráva z 26. listo-
padu t.r. k dalšímu řízení vyřizuje.

   Litoměřice, z  biskupské konsistoře  
1. prosince 1856

Wenzl Kara,v.r. předseda, Philipp 
Degel, v.r., kons. rada a řed. Kanceláře

-------------------

V průběhu roku 1856 došlo na za-
placení opravy vnitřního zařízení zdejších 
varhan, která byla uvažována v r. 1854, 
zadána uměleckému truhláři Ig. Maxovi 
z Osečné a provedena v září 1855. Obnos  
40 zl.k.m. byl zaplacen z kostelního jmě-
ní.

-------------------

V roce 1856 došlo k vzácné události, 
že manželský pár z Rádla, Filip Seiboth - 
tkadlec a domkář č. 190 se svou ovdovělou 
švagrovou Barbarou Seibothovou roz. Gla-
serovou po získaném dispensu z překážky 
prvního stupně švagrovství ordinariátním 
povolením během adventu, tj. 9. prosince, 

byli oddáni v rychnovském kostele.
-------------------

Vesnička Kopanina  neměla do r. 
1856 žádný zvon na Ave. Nyní, když  
v loňském roce ve zdejším farním kostele 
byla slavena dogmatizace neposkvrněné-
ho početí, rozhodli se někteří  přítomní 
lidé z Kopaniny na památku této církevní 
události a k oslavení  neposkvrněné  Mat-
ky Boží opatřit pro vesnici zvon, aby svým 
zvukem dával výzvu k rannímu, polední-
mu a večernímu andělskému pozdravení 
na věčné časy.

Uspořádanou sbírkou a odkazem 40 
zl. k.m., který mezitím zesnulý kopanin-
ský obyvatel jménem Ignác Preissler z č. 
4  ke stejnému účelu udělal, bylo možné 
opatřit krásný, 501/4 libry těžký zvon uli-
tý v Praze u firmy Bellmann: Stál včetně
dopravy a příslušenství 68 zl.k.m., z které-
hožto obnosu 28 zl. bylo získáno sbírkou. 
O místě na zavěšení se brzy rozhořel váž-
nější spor mezi osadníky, takže jsem mu-
sel dělat rozhodčího.

Nyní vystavěli zvonici, kterou byl ob-
ci způsoben náklad 32 zl.k.m., což ale se 
rádo neslo. 

Po obdržení povolení ordinariátu, 
vysvětil jsem delegační cestou o 4 advent-
ní neděli, tj. 12. prosince 1856 odpoledne 
na jméno neposkvrněné P. Marie a sv. 
Jana Nepomuckého, poté co jsem kvůli 
sněhové metelici předtím v hale hostince 
shromážděné obci, ověnčeným pannám a 
školní mládeži, pronesl projev německy a 
česky. Poté co zvon byl pověšen, pomodlili 
jsme se poprvé společně večerní modlitbu 
„Ave Maria“.

Toho se týkající konsistoriální výnos 
zněl:      
    

Libereckému biskup. vikariátnímu 
úřadu!

Biskupský p. okresní vikář se tímto 
veledůst. biskupským ordinariátem zmoc-
ňuje, aby zvon, opatřený vsí Kopanina 
slavnostně vysvětil.

Ostatně je této filiální vsi sděliti bis-
kupské vrchnopastýřské zalíbení, že slav-
nost dogmatizace neposkvrněného početí 
Marie využili k tomu, aby založili pomník 
této vysoce důležité  církevní události a 
k oslavě neposkvrněné matky Boží opat-
řili Ave-zvon, aby tím vyzývali k modlení 
andělského pozdravu ráno, v poledne a 
večer.

Tímto se považuje vikariátní přípis 

z 23./25. listopadu za vyřízený.

Litoměřice, z biskupské konsistoře 
29. listopadu 1856

Wenzl Kara, předseda, Philipp De-
gel,, v,r,. kons. rada a řed. kanceláře

-------------------

Dříve, již než byla projektována že-
leznice do Rychnova, jednalo se o spo-
jovací silnici z Hodkovic do Jablonce. Ta 
měla vést přes Rádlo. Mezitím tento plán 
zase usnul a bude asi ještě dlouho spát. 
Když to nyní se založením železnice bylo 
vážné, ukázalo se spojení mezi jmenova-
nými dvěma obcemi, a sice přes Rychnov, 
nevyhnutelné a tak byla  30. prosince 1856  
konána na této trase pochozí komise, která 
tentokrát nezůstala bez výsledku a náš, od 
vší dopravy odříznutý Rychnov,  konečně 
přece  bude mít spojení se světem.

-------------------
V letech 1856 a 1857 kvetl na Jab-

lonecku a v okolí Smržovky obchod se 
sklem zcela významně. Vzniklo množství 
nových brusíren a každá i sebemenší vod-
ní síla byla k tomu využita. V této době 
koupil jablonecký obchodník se sklem 
jménem Bergmann od tehdejšího zdej-
šího radního Josefa Preißlera dlouho ne-
dostavěný dům č. 257 k tomu účelu, aby 
ho přeměnil v brusírnu skla. Tato stavba 
včetně zařízení nákladného, krytého vod-
ního příkopu byla v průběhu roku 1856 
dokončena. Lidé se všeobecně těšili, že 
v Rychnově zakotví nový způsob obživy.

-------------------
Nové mešní nadace v r. 1856 přirost-

ly v rychnovském farním kostele:
a) Ignaz Masopust:kapitál 50 zl.k.m.
b)Josef Schöffel:               100 zl.k.m.
c)Anton Hofmann:           40 zl.k.m.

--------------------

Pokračování příště

FINANCENTER 
půjčky od 3 000 - 14 000 Kč pro ženy na 
mateřské, studenty, důchodce 
půjčky od 10 000 - 200 000 Kč pro 
zaměstnance, důchodce, podnikatele 
půjčky na zástavu nemovitosti - 
krátkodobě, dlouhodobě 
možnost vyplacení exekucí , nedoplatků 
u operátorů nebo problematicky 
splácených úvěrů 
 
kontakt : 606 528 199 
michaela.fleglova@gmail.com
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Woody uvádí rostlinu na měsíc duben
Drobnokvěté a časně kvetoucí plaménky

Další informace o projektu Rostlina měsíce :
www.rostlinamesice.cz
hortiservis@quick.cz
fotografie © PPH

Plaménky známe v zahradách přede-
vším jako velkokvěté popínavky prováze-
jící léto. Tento bohatý rod, který obsahuje 
přes 300 druhů, skýtá mnoho různých 
variací jak velikosti rostliny, tak tvarů a 
barev květů. 

Plaménky (Clematis) se pěstují od 
16. století. České jméno se vztahuje pře-
devším k palčivé, plamenné chuti rostlin. 
Všechny druhy totiž obsahují jedovaté 
glykosidy (ranunkulin, protoanemonin), 
saponiny a další fyziologicky účinné látky. 
Případy otravy jsou však, pro odpornou 
chuť vzácné. Ohebné stonky se dříve po-
užívaly jako náhrada provazu.

Kromě velkokvětých kultivarů se 
pěstují i drobnokvěté, původní botanické 
druhy, které vykvétají již od jara. Hravě 
vytvoří vertikální linii v zahradě a porůs-

tají konstrukce nebo plochy, které potře-
bujeme zakrýt nebo oživit. Je i výborná 
půdopokryvná rostlina. Jeden z nejoblí-
benějších druhů je plamének tangutský 
(Clematis tangutica). Má žlutý zvonkovitý 
květ. Kvete po celé léto, někdy i na podzim 

až do prvních mrazů. Na podzim a za-
čátkem zimy ho krášlí chlupatá souplodí 
nažek. Ze zvonkovitých žlutě kvetoucích 
plamínků patří k favoritům Clematis ´Bill 
McKenzie´.

Podobný, často zaměňovaný druh, je 
plamének východní (Clematis orientalis). 
Má sivé užší listy, květy jsou více otevřené. 
Snáší větší sucho na rozdíl od předcháze-
jícího druhu, který je vhodný pro vlhčí 
stanoviště. 

Plamének alpský (Clematis alpina) 
dorůstá do výšky kolem 1-2 m. Modré ši-

roce zvonkovité květy vykvétají v květnu. 
V zahradě potřebuje humózní, živinami 
bohatou, stále mírně vlhkou půdu a světlé 
stanoviště chráněné před poledním úpa-
lem. Pěstují se kultivary s květy růžovými 
(´Willy´) i bílými (´White Colombine´). 
Hodí se pro větší skalky nebo stinná zá-
koutí, podobně jako C. macropetala. 
Z kříženců je oblíbený C. ´Lagoon´ s po-
loplnými modrými květy.

Plamének horský (Clematis monta-
na) je bujně rostoucí keř, dorůstá až do 8 
m. Bývá doslova od jara obsypán vonnými 
květy, jsou vzhledem podobné sasankám. 
Pěstuje se řada kultivarů s modrými, rů-
žovými či bílými květy. Vyžaduje dobrou, 
humózní živinami bohatou půdu a stano-
viště chráněné před slunečním úpalem i 
chladnými zimními větry. Hodí se na po-
pnutí besídek, oblouků nad brankami, zdí 
a pergol. Oblíbená je odrůda s krémově 
bílým květem ´Alexander´, růžová ´Su-
perba´, bronzový list a růžový květ  má 
´Rubens´ nebo ´Tetrarose´. 

Plamének vlašský (Clematis viticella) 
se pne do výšky 3 – 4 m. Má menší široce 
zvonkovité květy, jsou nejčastěji modré, 
fialové, vzácněji červené. Kvete v létě.

Menší, ukázněně rostoucí pnoucí keř 
je plamének zvonkokvětý (Clematis cam-
paniflora). Tenké větve se pnou až do výš-
ky 3 m. Květy jsou obvykle jednotlivé, bílé 
s modrým nádechem, drobnější se čtyřmi 
lístky. Kvete začátkem léta. 
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NEZMAŘI
Pozor tentokrát v sobotu ! 17. 4. se 

můžete opět setkat s touto kapelou, která 
hraje folk, trampskou píseň, country a pa-
tří ke stálicím hudební scény u nás.

Něco málo z historie skupiny
Skupina byla založena v lednu 1978, 

zakládajícími členy kapely byli Zdeněk 
Hejkrlík, Zdeněk Svoboda, Luboš Hrd-
lička a Pavel Zajíc. V roce 1981 se skupina 
poprvé probojovala do celostátního finále
Porty. Zde ještě nezaznamenala výrazné 
úspěchy, ale vstoupila do širšího povědo-
mí příznivců české folkové scény. Ve stej-
ném roce se skupina zúčastnila folkového 
festivalu Letokruh v Českém Krumlově. 
V roce 1982 skupina získala ocenění Malá 
Porta, která byla udílena novým nadějným 
skupinám a v následujícím roce již získala 
jednu z hlavních cen, Portu. Hlavní cenu 
potom skupina získala ještě v roce 1984, a 
poté se rozhodla již v dalších ročnících ne-
soutěžit. Kromě plzeňských Port jsou také 
držiteli dvou Zlatých klíčů. Tato prestižní 
cena se uděluje pro nejlepší skupinu roku 
v kategorii Folk&Country. 

V roce 1988 skupina dostala první 
nabídku na vydání LP desky, která vy-
šla s názvem „Nezmaři“. V té době byla 
skupina stále amatérská, členové měli 
své zaměstnání a hraní brali jen jako zá-
bavu. Tehdejší zpěvačka Lenka Slabá 
chtěla ale nastoupit profesionální dráhu 
a rozhodla se přijmout nabídku skupi-
ny Spirituál kvintet. Stalo se tak na Svoj-

šickém slunovratu v roce 1989, kde byl 
tento přestup Jiřím Tichotou potvrzen.                                                                    
Skupina Nezmaři hraje od roku 1993 pro-
fesionálně a věnuje se koncertování napl-
no. V roce 2000 skupina několikrát hrála 
v zahraničí, ale dává stále přednost domá-
címu publiku, kde není problém s jazyko-
vou bariérou.

Stávající členové skupiny
Pavel Jim Drengubák (od roku 1979)
Tonda Hlaváč (od roku 1979)
Pavel Zajíc (od roku 1978)
Šárka Benetková (od roku 1990)

Otázka pro ty, kdo rádi soutěží o vstu-
penky: Kolik zpěvaček zpívalo se skupi-
nou Nezmaři od počátku dodnes?

Tři vylosovaní získají jako obvykle 
po dvou volných vstupenkách na koncert. 
Losování výherců proběhne za přítomnos-
ti „kamery“ v předvečer koncertu 16. dub-
na v 19 hodin. Odpovídat můžete písem-
ně na adresu 
městského 
úřadu, po-
mocí mailu 
na adresu 
mstrnado-
va@rychno-
vjbc.cz nebo 
přímo na in-
ternetových 
s t r á n k á c h 

www.rychnovjbc.cz, kde v sekci webka-
mera poběží i on-line přenos z losování.

Nakonec ještě uvádíme správnou od-
pověď na minulou soutěžní otázku:

Koncerty V. Mišíka byly orgány KSČ 
zakázány v letech 1983 – 1985 za to, že při 
koncertu v Lucerně nechal promítnout 
neschválený studentský film, inspirovaný
písní Špejchar blues.

TĚLA TO CHTĚLA
Š. Benetková/A. Binterová

G  E7   Ami    C7    D7 
Léto je neklidný a plný vos noci jsou vlahý, jak míváš to rád 
G          E7      Ami             C7         D7 
Tak ještě  zůstaň, jsi tu vítaný host, jen malý piva by chodily spát
G                     E7                Ami   C7 D7
Večer se rozjíždí jak parní vlak a ze starostí ranních už stává se dým
G    E7           Ami      C7            D7
Netrap se tím, jaký bude to pak, užívej lehkosti, dokud máš s kým

Ref:
A             C7              D7        G 
Když to naše těla chtěla, musíme je poslouchat
A         C7             D7      G 
Noci mají divné moci ráno chystá volný pád
A             C7             D7     G 
Když to naše těla chtěla, není třeba výčitek,
A              C7        D7     G 
Můžeš aspoň chvíli zkoušet létat, než tě šoupnou  do kytek

Vypij ten džbán,který před sebou máš, 
Nemusí dlouho v něm už víno být,
Možná,že příště sem přijdeme zvlášť,
nebo nás rozsadí, aby byl klid

Léto je neklidný a plný vos
Noci jsou vlahý,jak míváš to rád 
Tak ještě  zůstaň, jsi tu vítaný host,
Jen malý piva by chodily spát

Ref:
Když to naše těla chtěla…
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Kultura v okolí
Kino Radnice
8. 4. v 18.45 
Giuseppe Verdi –AIDA
Záznam přímého přenosu z Metropolitní opery.

9. – 11. 4. v 17.30 MILÝ JOHNE

9. – 14. 4. v 20.00 PEVNÉ POUTO

11. 4. v 15.00, 12. – 14. 4. v 17.30 
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

15. - 21.4. v 17.00! 
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (3D)

15. – 21. 4. v 20.00, 22. – 25. 4. v 17.30 
SOUBOJ TITÁNŮ (3D)

17. – 18. 4. v 14.30 
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

22. – 25. 4. v 20.00 NINE

24. 4. v 15.30 CLASSIC GOES TO CINEMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN: SYMPHONIE NR. 
9, d-moll, OP. 125 
Přímý přenos koncertu z Musikverein – Vídeň.

25. 4. v 14.30, 26. – 28. 4. v 17.30 
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ (3D)

26. – 28. 4. v 20.00
SMRT ČEKÁ VŠUDE
Vítězný film Oscarů 2010!

29. – 30. 4. + 2. 5. v 17.30 
ŽENY V POKUŠENÍ

29. – 30. 4. + 2. – 5. 5. v 20.00 
IRON MAN 2

1. – 2. 5. v 15.00
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

1. 5. v 18.45 
Gioacchino Rossini – ARMIDA
Přímý přenos z Metropolitní opery.

Kino Junior
8. – 11. 4. v 17.30 
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Nová česká filmová komedie Zdeňka Trošky.

8. 4. v 20.00
ARCHITEKT ODPADU – filmový klub 

9. – 11. 4. v 20.00 PŮLNOČNÍ POLIBEK

12. – 14. 4. v 18.00 KAWASAKIHO RŮŽE

12. – 14. 4. v 20.00 SVÍTÁNÍ

15. – 18. 4. v 18.00 CHŮVA V AKCI

15. 4. v 20.00 POVÍDKY Z KUCHYNĚ – filmový
klub

16. – 18. 4. v 20.00 NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE

19. – 21. 4. v 18.00 CINEMATERAPIE

19. – 21. 4. v 20.00 MAMUT

22. – 25. 4. v 18.00 MIKULÁŠOVY PATÁLIE

22. 4. v 20.00
4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY – filmový klub
Film získal Zlatou Palmu na MFF v Cannes 2007.

23. – 25. 4. v 20.00 NEZAPOMEŇ NA MĚ

26. – 28. 4. v 17.30 PŘESTUPNÝ ROK

OZVĚNY PŘEHLÍDKY „DNY EVROPSKÉHO 
FILMU“

26. 4. v 20.00 POLIBKY
27. 4. v 20.00 PROSINCOVÉ HORKO
28. 4. v 20.00 CIZINEC VE MNĚ
29. 4. v 20.00 KLID ZBRANÍ
30. 4. v 20.00 NIČÍ SYN
Všechny filmy v originálním znění s českými podti-
tulky. Členové FK vstup zdarma! 

29. 4. – 2. 5. v 18.00 KATKA

1. – 2. 5. v 20.00
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE

Nedělní bijásek v kině Junior
Pásma pohádek pro nejmenší

4. 4. v 16.30 KRTEK A OSLAVA
11. 4. v 16.00! DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 2
18. 4. v 16.30 KYTICE POHÁDEK 2
25. 4. v 16.30 MACH A ŠEBESTOVÁ NA PRÁZD-
NINÁCH 2
2. 5. v 16.30 DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY 1

Eurocentrum
8. 4. v 18.00
JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS, GAUDE!
Podrobnosti najdete v programu ZUŠ.

9. 4. v 20.00
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU
aneb tančíme s melodiemi Orchestru Rudy Jankov-
ského.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

12. 4. v 10.00
MÓDNÍ TRENDY 2011–12
Česko-polský seminář Oděv a jeho doplněk 2010, 
přednáší ak. malířka Nina Provaan Smetanová.
Módní přehlídka Oděv a jeho doplněk 2010

15. a 16. 4. v 8.30 a 10.00
JAROSLAV UHLÍŘ
HODINA ZPÍVÁNÍ VE ZVĚŘINCI
Hodinový komponovaný program pro děti od 5 do 
12 let.

16. 4. v 20.00
DIVOKEJ BILL
Koncert skupiny na turné k novému albu „Mlsná“.

Support: Mother‘s Angels

17. 4. v 20.00
HARDCORE NIGHT
3. ročník festivalu pro vyznavače tvrdých kytarovek.

18. 4. v 14.00
PODKRKONOŠSKÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne s dechovým orchestrem z Nové 
Paky.

23. 4. v 20.00
MONKEY BUSINESS
Česká funková špička na turné.

27. 4. v 20.00
JURAJ BARTOŠ QUARTET
Skupina jedné z nejvýraznějších osobností sloven-
ského jazzu.

28. 4. v 17.00
MAŽOREŤÁCKÉ SHOW 
Více v programu DDM Vikýř.

VÝSTAVA
do 4. 5. /pondělí–pátek/ 8.00 – 18.00 
TADEUSZ BIŁOZOR – ZACHYCENO OBJEKTI-
VEM
Autorská výstava polského fotografa.

Klub Na Rampě
7. 4. v 20.00
DANNY BRYANT & REDEYEBAND
MLADÝ BRITSKÝ HARD BLUES ROCKOVÝ KY-
TARISTA PODRUHÉ NA RAMPĚ. 
TENTOKRÁT S NOVÝM ALBEM „JUST AS I AM“. 
Danny Bryant – kytara, zpěv, Ken Bryant – baskyta-
ra, Trevor Barr – bicí.

9. 4. v 21.00
VISACÍ ZÁMEK
Spojení vykopávek a úplných novinek, to je Turné 
šibeničních bratří.

10. 4. v 21.00
Back in time
Další taneční večer s angloamerickou hudbou 60–80. 
let z černých vinylů. 
Pouští Vláďa Veselý.

12. 4. v 17.00
BUBENICKÁ DÍLNA 
Pro středně pokročilé. 

13. 4. v 20.00
DOLNÍ DOLPO
Úchvatnou, zapomenutou, donedávna uzavřenou 
oblast západního Nepálu, v níž operovali Maoisté, 
přiblíží Radka Tkáčiková. 

14. 4. v 19.30 
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Fotíme v divadelním světle. Vede Filip No-
vák.

16. 4. v 20.00
RUSSIAN AND CZECH BRASS & SKA & PUNK 
SHOW
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Kultura v okolí
DISCOBALLS – Praha
M.A.D. BAND – Moskva
BATTERY – St. Petersburg 

17. 4. v 20.00
STÁR PLEJ 2010 – SOUTĚŽ REGIONÁLNÍCH KA-
PEL
Třetí kolo III. ročníku soutěžního festivalu amatér-
ských kapel. 

19. 4. v 18.00
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Novinky z astronomie a aktuální úkazy na jarní ob-
loze. 

21. 4. v 20.00
NEVÍTANÍ 
Tomáš Škrdlant uvede dokument o tom, co všechno 
dokáže zvládnout handikepovaný člověk se silnou 
vůlí. Dokument získal 
v r. 2009 cenu Pavla Kouteckého. 

22. 4. v 20.00
III. JABLONECKÝ BLUEGRASSOVÝ SALOON

23. 4. v 21.00
REGGAE BASHMENT
Pohodové rytmy Reggae, Rub a Dub a také sviž-
nějšího ska, dancehallu nebo i hip-hopu a latinské 
muziky.

24. 4. v 21.00
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

25. 4. v 17.00
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
Z pece dolů a rovnou do světa! Dobrodružství Hon-
zy, který umí dodržet slovo a nakonec přemůže ne-
jen svůj strach. 
Pohádku pro děti od 3 let zahraje liberecké divadlo 
Na cestě.

26. 4. v 19.00
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Téma: Jablonec v době největšího rozmachu 1808–
1870.
Uvádí Václav Vostřák.

27. 4. v 20.00
UČITELKOU V HIMÁLAJI
Povídání Blanky Herčíkové o pětiměsíčním putování 
zimním Himálajem.

29. 4. v 20.00
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný publicista vás opět provede hudebními 
novinkami.

30. 4. v 18.00
KDO PŘILETÍ NA KOŠTĚTI bude odměněn

Městské divadlo
7. 4. v 19.00 (H)
IRVIN VENYŠ – klarinet 
IVO KAHÁNEK – klavír

Společný koncert dvou vynikajících interpretů. 
Program: J. Brahms, C. Debussy, B. Martinů, F. Po-
ulenc.

18. 4. v 15.00 (RD)
BUDULÍNEK MANDELINKA
Divadelní agentura BUM Mladá Boleslav 
Hrají: M. Venigerová, V. Bajerová, P. Mikeska
Veselá pohádka na motivy Josefa Lady je plná pís-
niček, 
pobaví a naučí, že „jak se do lesa volá, tak se z lesa 
ozývá“.

20. 4. v 9.00 Krajské kolo.
20. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA 
školních dětských pěveckých sborů 
Nipos Artama Praha, Unie pěveckých sborů, Měst-
ské divadlo

22. 4. v 19.00 (DM)
SLOVENSKOČESKÉ TANGO
Café teatr Černá labuť Praha
Hrají: Z. Kronerová, J. Sedal/M. Zavičár, M. Hradská 
a E. Reiterová.
Komediální formou a s ironickým nadhledem nahlí-
ží na vážná témata 
prázdnoty, zevšednění lidských vztahů, stereotypu 
života… 

27. 4. v 19.00 (ND)
JANA EYROVÁ
Divadlo ABC Praha
Hrají: E. Pacoláková, H. Čermák, K. Fialová, L. Ju-
rek, M. Málková atd. 
Adaptace jednoho z nejslavnějších světových romá-
nů. Vypráví příběh 
o zapovězené lásce a děsivém tajemství.

28. 4. v 19.00 (S)
EVA PILAROVÁ
Vít Fiala – kontrabas, Milan Dvořák – klavír

29. 4. v 18.00
JARNÍ KOKTEJL ZUŠ JABLONEC N. N.
Profilový pořad Základní umělecké školy.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

PŘIPRAVUJEME
8. 5. v 19.00
PRODANÁ NEVĚSTA
Divadlo F. X. Šaldy Liberec

VÝSTAVA
6. – 30. 4. 
LEONA FEJFAROVÁ – OBRAZY 
Monumenty ze života Robota Ogiho.
MICHAL MACHAT – POČÍTAČOVÁ MALBA
Ilustrace ke knize B. Hrabala Obsluhoval jsem ang-
lického krále.
 

Kostel svaté Anny
VÝSTAVA 
V dubnu otevřeno v úterý a sobotu od 10.00 do 
16.00.
31. 3. – 1. 5. 
JIZERKY OČIMA FOTOGRAFA A MALÍŘE
Miloš Kirchner a Pavel Vincek Kudr 

Ojedinělá výstava zachycující stejná místa pohledem 
fotografa a malíře. 

ZUŠ
8. 4. v 18.00  Velký sál Eurocentra
JARNÍ ZPÍVÁNÍ S IUVENTUS, GAUDE!
Účinkují: Pueri, gaudete!, Amici, gaudete!, Iuventus, 
gaude! 
Sbormistr Tomáš Pospíšil
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

12. 4., 28. 4. v 18.00
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47

29. 4. v 18.00
JARNÍ KOKTEJL
Městské divadlo

Mateřské centrum
Jablíčko
Spolkový dům, Floriánová ul. 

7., 14. a 21. 4. /středa/ 10.00 – 14.00
DÍLNA PRO MAMINKY

8. 4. v 16.00
VELIKONOČNÍ NADÍLKA
Děti navštíví velikonoční zajíček.

13. 4. v 10.00 VÝŽIVOVÝ PORADCE

14. 4. v 10.00 DRÁČEK PRO DĚTI

17. 4. /sobota/ 10.00 – 13.00
TALÍŘKOVÁ PÁRTY

20. 4. NOSÍME DĚTI V ŠÁTKU
Ukázka nošení dětí.

22. 4. v 16.00 VÍTÁNÍ JARA
Dílna pro děti i rodiče.

27. 4. /úterý/ 10.00 – 13.00
BAZÁREK dospěláckého i dětského oblečení.

30. 4. – 2. 5. POBYT PRO RODINY
Tábor v Českém Dubu – zahájení jarní výletové se-
zony.

Městská galerie MY
úterý–pátek 10.00 –12.00 a 13.00 – 17.00

9. 4. – 7. 5. JAROSLAV ŠERÝCH 
Obrazy a grafické listy
Vernisáž ve čtvrtek 8. 4. v 17.00.
Výstava se koná v rámci oslav 130. výročí založení 
jablonecké uměleckoprůmyslové školy. 
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Velikonoční odpoledne v knihovně
 Probíhalo 30. března po celé odpoledne až do večerních hodin. I 
nejmenší návštěvníci zvládli ozdobit perníčky barevnými polevami 
a vzápětí si případně i na nich pochutnat. Trochu náročnější bylo 
zdobení vejdumků pomocí rozehřátých barevných vosků a nanášení 
barvy špendlíky. Tato technika je sice náročná na trpělivost, výsled-
ky jsou ovšem nádhernou podívanou. Pod vedením pana Zdeňka 
Mráčka, který se postaral o nařezání i dovoz vrbového proutí, děti 
i dospělí napletli za odpoledne mnoho pomlázek. A že to nebylo 
tak zcela jednoduché, potvrdí každý, kdo se tvrdé pruty pokoušel 
proplést tak, aby pomlázka vypadala pěkně souměrně. A komu se 
zrovna nechtělo pustit se do starých velikonočních řemesel, snad 
alespoň vstřebal radostnou velikonoční nála-
du.
Za knihovnu Renata Chloubová


