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Ohlédnu se a mám radost
Nevím, jak to máte vy, ale prosinec je pro mě
měsíc plný shonu. Nejen toho vánočního, kdy
sháníme dárky, stromek, kapra, ale i pracovního.
Prosinec je totiž kratší než ostatní měsíce. Všimli
jste si toho? Má vlastně jen 23 dní. Čtyřiadva-
cátého totiž všichni zařadíme pomalejší rychlost
a chceme si ty svátky užít. Do té doby je to kalup.
V práci se snažíme dotáhnout do konce vše, co je
potřeba, abychom do nového roku vstupovali
s co nejčistším stolem, na radnici se tvoří rozpo-
čet a stejně jako v jiných firmách se uzavírá
účetní období. Navíc je období adventu časem
pro různá setkávání. Scházíme se s kolegy, se zá-
stupci kulturních i neziskových organizací ze
sociální sféry, s podnikateli, dětmi i seniory.
Všechny chceme pozdravit a popřát jim krásné
Vánoce. 

Při těchto příležitostech samozřejmě také mlu-
víme o tom, co koho těší i trápí. Bilancujeme.
Když se tak ohlédnu za tím uplynulým rokem,
musím říct, že mám důvod k radosti. Mnohé se
letos povedlo. Spodní centrum města získalo dí-
ky dokončení ulice 5. května důstojnou podobu,
smuteční síň přestala pozůstalým padat na hla-
vu, onkologičtí pacienti mohou se svou těžkou
nemocí bojovat v příjemném prostředí, řidiči
mohou výhodně zaparkovat v centru města

a místní podnikatelé tak mají šanci na vyšší zis-
ky. Stále se daří získávat různé dotace, a tak jsme
mohli letos na podzim rekonstruovat některé
komunikace a chodníky, které po opravě přímo
volaly a na které v rozpočtu prostě nezbývalo.
Díky dotaci na nové osvětlení bude hezčí a dou-
fám, že i bezpečnější, Tyršův park. 

A je toho mnohem víc. Daří se splácet dluhy
a i když šetříme, město nestagnuje. Za velké plus
letošního roku považuji i odkup teplárny, i když
to má mnohá ale. Důležité je, že konečně může-
me lidem nabídnout lepší cenu za teplo, že má-
me možnost s celým systémem pracovat zcela
samostatně a ve prospěch Jablonce. Zvolili jsme
si trnitou cestu, ale stále si myslím, že pokud
jsme chtěli dostát svým slibům a zachovat si
tvář, jinou možnost jsme asi ani neměli. Věřím,
že to zvládneme. 

Přeji nám všem, aby nám vánoční atmosféru
nezkazila negativní nálada ve společnosti způ-
sobená ekonomickou a politickou situací, aby
každý z nás pod stromečkem našel hlavně lásku
a pohodu. Přeji všem, aby svátky prožili ve spo-
lečnosti příjemných a milých lidí. Veselé Vánoce!

Miloš Vele
náměstek primátora

Foto Václav Novotný



Smuteční síň – hlavní hřbitov
Jednou z největších akcí se stala velká oprava
jablonecké smuteční síně. „Během rekonstruk-
ce byla po odstranění dřevěného obložení nale-
zena vitrážová okna. Z tohoto důvodu jsme se
rozhodli, že vrátíme budovu smuteční síně do
původního stavu a změnili jsme rozsah oprav,“
vysvětluje Vele. Na fasádu se tak vrátily nado-
kenní římsy a ostatní zdobné prvky, došlo také
na částečné opravy a výměnu velké části střeš-
ní krytiny. Změnou prošel i interiér, jenž se dí-
ky přiznaným oknům prosvětlil. Obřadní síň
v Jablonci patří k důstojným místům poslední-
ho rozloučení s blízkými.

Pohřebnictví
Vedení města má v plánu postupnou úpravu
hřbitova. „Je potřeba obnovit síť cestiček, revi-
talizovat zeleň a stromy a zaměřit se také na in-
ženýrské sítě,“ uvažuje nahlas primátor Petr
Beitl. „V letošním roce došlo k opravě hrobek
prvních jabloneckých starostů,“ doplňuje Miloš
Vele, náměstek primátora. Hrobka Adolfa Possel-
ta byla vyčištěna a zbavena mechu. Hrobka sta-
rosty Josefa Pfeiffera si vyžádala důkladnější
zásah. „Sochu anděla jsme nechali vyčistit a do-
plnili vrchní část křídel,“ nastiňuje jen část pra-
cí, které byly provedeny, Jaromíra Čechová. Na
úseku pohřebnictví bylo do konce října 2013
zajištěno 16 pohřbů zemřelým, kteří nemají
příbuzné nebo finanční prostředky. „Náklady,
jež nepokryje dědické řízení, ke kterému se při-
hlašujeme, jsou nárokovány na Ministerstvu
pro místní rozvoj ČR,“ informuje Vele.

Hřiště
Na základě podnětů občanů byla zjara na kurtu
č. 1 na přehradě instalována na stávající kovové
oplocení silonová síť. Opravy se dočkalo u pře-
hrady rovněž petanquové hřiště. Trvalé stížnosti
občanů na padání míčů mimo hřiště, dokonce
i na balkony, se staly podnětem ke zvýšení do-
savadního kovového oplocení a doplnění silono-
vými sítěmi na sportovišti v Nové Pasířské. Opra-
veny byly i čtyři betonové stoly na stolní tenis. 

Plavecký bazén
V plaveckém bazénu byla provedena celá řada
oprav. „Opravovaly se hydroizolace v pánských
sprchách a rozvody topení. Také jsme nechali

opravit ventilační komory přívodu vzduchu do
šaten,“ informuje Čechová.

Stavební úpravy – Kamenná 402/11
Další z podstatných stavebních akcí bylo vybu-
dování nového vstupu do objektu, v němž se
nachází kino Junior. „Do letošního roku byl vy-
užíván vedlejší průjezd, jenž byl soukromým
majitelem zpoplatněn. Zároveň s vybudováním
nového vchodu vznikla v prostorech původního
vstupu nová místnost, kterou mohou obyvatelé
domu využívat jako kočárkárnu. Tímto zása-
hem sice došlo ke zmenšení zázemí kina
Junior, ale na druhou stranu byla zcela oprave-
na a zrekonstruována místnost promítací kabi-
ny včetně akustických izolací, kterou Euro-
centrum doplnilo o nový digitální projektor,“
dodává Jaromíra Čechová. 

Další opravy
Kromě již zmiňovaných větších akcí, byla reali-
zována celá řada drobných oprav na majetku
statutárního města. „Na přehradě jsme opravili
střechu na objektu slunečních lázní. Také jsme
opravili kamna na WC v Tyršových sadech a v lis-
topadu podlahy na WC na přehradě u Rybářské
bašty a pod bývalou Bižuterií,“ zmiňuje další
práce Čechová. V letošním roce došlo rovněž
k zateplení tříd a kabinetů na střední umělec-
koprůmyslové škole a vyztužení opěrné zdi
v Podhorské a Máchově ulici. „Jednalo se o zdi,
které byly silně vykloněny a hrozilo jejich zří-
cení,“ vysvětluje Čechová. Opravena byla také
havarijní elektroinstalace v Domě Naděje v Jab-
lonci. „O prázdninách došlo k výměně oken
a dveří v Mateřské škole v Havlíčkově ulici. Ve
školských zařízeních, která jsou v majetku měs-
ta, se uskutečnily i různé další opravy,“ vzpo-
míná na další letošní akce Miloš Vele. 

Demolice objektů
V letošním roce bude zahájena demolice domu
Liberecká 148, plánuje se i demolice domu čís-
lo 146. „Tyto objekty dlouho hyzdí vjezd do na-
šeho města, po jejich prohlídce bylo konstato-
váno, že jsou již vybydlené a jejich případná
oprava by byla finančně neúměrná. Proto pro-
bíhá v současné době výběrové řízení na firmu,
která započne s demolicí ještě v letošním roce,“
informuje o zásahu Miloš Vele.

Pozemní komunikace
V průběhu roku byla provedena celá řada oprav
na místních komunikacích, které spravuje sta-
tutární město. „Opravy doznaly propustky v uli-
cích Zvonková, K Černé Studnici, Pod Kynas-
tem, Tyršova stezka a Pod Lesem. Kromě toho
jsme zkontrolovali dalších 64 mostů a 83 pro-
pustků,“ říká Pavel Kozák, vedoucí oddělení
správy komunikací. Největší akcí, která omezi-
la dopravu v Jablonci, byla oprava mostu v Pa-
sekách přes Lužickou Nisu. „Přes počáteční
problémy, kdy jsme zjistili, že v dokumentaci
nebyly zakresleny inženýrské sítě a muselo do-
jít k jejich rychlému přeložení, proběhla opra-
va jen s drobným zpožděním a most byl otev-
řen,“ kvituje průběh prací náměstek Vele.

Dále byly realizovány velkoplošné opravy po-
vrchů, a to na více jak třech desítkách ulic
(U Kostela, Dr. Randy, V Nivách, Pobřežní, So-
kolí), chodníků a také na schodišti v ulici Bu-
dovatelů. „V rámci realizace nové koncepce
parkovacích ploch v centru města byly upraveny
plochy v lokalitách Lipanská (bývalá tržnice),
Dolní náměstí, Korejská, Smetanova a Sadová
(zimní stadion),“ jmenuje Jaromíra Čechová,
vedoucí odboru.

Energetika
Do odboru správy majetku patří taky energeti-
ka. I zde dochází v průběhu roku k mnoha čin-
nostem, zejména ke kontrolám odběrných míst
v objektech v majetku města pro všechny dru-
hy odběrů (energie – elektrická energie, zemní
plyn a teplo, dále studená a teplá voda). „Na zá-
kladě kontrol jsou prováděna opatření ke sní-
žení nákladů, odhlašování odběrů při nulové
spotřebě, korekce odběrových diagramů u tep-
la a reklamace stavů měřidel,“ informuje o kro-
cích ohledně úspor energií Vele. Zároveň se
průběžně aktualizuje databáze SW E-manažer
a probíhá i příprava nových a aktualizovaných
PENB (průkazy energetické náročnosti budov).
„Také se staráme o zúčtování a přeúčtování ná-
kladů na energie v městských objektech a orga-
nizacích, spolupracujeme při tvorbě revitaliza-
ce centrálního zásobování teplem. Zajišťujeme
výběr dodavatele elektrické energie a zemního
plynu pro statutární město Jablonec nad Nisou
a jím zřizované, zakládané a podporované or-
ganizace – aktuálně dodávka na rok 2014,“ do-
plňuje Čechová. Aby město získalo výhodnou
cenu, vypisuje výběrová řízení na dodavatele
elektřiny i plynu pravidelně.

Správa veřejné zeleně
Správa veřejné zeleně v nejbližší době plánuje
obnovu zeleně na sídlišti Šumava. „V 1. etapě,
která již byla zahájena, plánujeme obnovu ze-
leně v oblastech před objektem Vysoká 34 – 36,
dále podél sportoviště v ul. Vysoká a v návaz-
nosti na to podél chodníku směrem k restaura-
ci U Medvěda,“ říká Jaromíra Čechová. Bude
pokáceno 25 dřevin – stromů a vzrostlých keřů,
odstraněny budou nevhodné drobné keře a pů-
vodní i nově vzniklé pařezy budou vyfrézovány.
„Nově vysadíme šestnáct stromů. Jedná se
o různé kultivary okrasných jabloní,“ zmiňuje
vedoucí odboru Jaromíra Čechová. 

V Tyršově parku bylo v letošním roce obno-
veno dětské hřiště, v průběhu letních měsíců pak
opraven můstek v parku a altán. Odpadkové
koše instalované v roce 2011 byly doplněny 33
typově podobnými lavičkami. Náklady na údržbu
zeleně, výměnu mobiliáře a herních prvků v par-
ku si vyžádaly v roce 2013 téměř 900 tisíc korun.
Dalších 1 047 000 korun stojí výměna veřejné-
ho osvětlení v rizikové lokalitě Tyršův park, na
tu v rámci prevence kriminality přispělo Mi-
nisterstvo vnitra ČR částkou 495 tisíc korun. 

Do správy veřejné zeleně patří také nakládá-
ní s opadem. Letos se poprvé uskutečnil svoz
bioodpadu ze zahrad na území města Jablonec
nad Nisou, o který byl ze strany veřejnosti vel-
ký zájem. 

(2)
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Akce roku 2013
Náměstek primátora Miloš Vele zodpovídá na jablonecké radnici za dva odbory, 
kterými jsou odbor ekonomický a odbor správy majetku. Druhý jmenovaný, jehož 
vedoucím je Jaromíra Čechová, rekapituloval činnost v letošním roce. Do bilance
jsme zahrnuli také prodej bytů, který bude v příštím roce pokračovat.

Foto archiv města
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Oddělení správy veřejné zeleně a odpadové-
ho hospodářství města, čistoty a pořádku
pravidelně informuje na stránkách měsíční-
ku o své činnosti. Pod vedením Jitky Lochov-
ské zajišťuje celou řadu činností od svozu
odpadu všeho druhu, po péči o zeleň.

Zhodnocení svozu bioodpadu
Historicky první svoz bioodpadu ze zahrad na
území města Jablonec nad Nisou se konal v so-
botu 26. 10. 2013. Kontejnery byly umístěny cel-
kem ve třinácti lokalitách ve městě a sebralo se
11,5 t bioodpadu. „V pěti lokalitách musely být
kontejnery vyměněny po zhruba hodině za no-
vé z důvodu velkého zájmu občanů,“ zhodnoti-
la Nikola Štěpánová z oddělení správy veřejné
zeleně statutárního města Jablonec n. N. Na čis-
totu dovezeného odpadu dohlíželi pracovníci
veřejně prospěšných prací. Celou akci plánuje
město zopakovat i v roce 2014.

Jak je to s úhradou za popelnici? 
Občané se velmi často dotazují, zda mají platit
za odvoz odpadu (popelnici) v místě trvalého
bydliště, nebo tam, kde fyzicky skutečně bydlí,
tedy produkují odpad. 

Na území města Jablonec nad Nisou je zave-
den systém úhrad. Platí tedy, že na adrese, kde
občan fyzicky pobývá (bydlí) a produkuje od-
pad, musí mít uzavřenou smlouvu na nádobu
(popelnice, kontejner). 

„Město nabízí širokou nabídku nádob, co se
týče frekvencí svozů, ale i objemů. Každý si tak
může vybrat podle své potřeby,“ říká Nikola
Štěpánová. 

Systém zavedený obcí je motivační, platí pra-
vidlo, že čím více odpadu občané vytřídí, tím
menší nádobu potřebují a tím i méně zaplatí.
Vodítkem pro určení vhodné nádoby je tzv. do-
poručený objem pro výpočet velikosti nádoby,
který je uveden v příloze č. 1 obecně závazné

vyhlášky č. 5 z roku 2012. „V případě, že je nut-
né z nějakého důvodu ukončit smlouvu na ná-
dobu (přestěhování, úmrtí apod.), je nezbytné,
stejně jako vodu a elektřinu, odhlásit i nádobu
na odpad. Často se stává, že jsou uzavřené
smlouvy na osoby, které už dávno na dané ad-
rese nebydlí atd. Následně pak mohou vznikat
dluhy, které město vymáhá. Při zrušení smlou-
vy vždy doporučujeme vyžádat si potvrzení,“
upozorňuje Štěpánová.

Uzavírání, rušení smluv a ostatní smluvní
záležitosti lze vyřídit v sídle Severočeských ko-
munálních služeb, s. r. o., Smetanova 91, Jablonec
nad Nisou, tel.: 483 312 403. 

Podrobné informace o odpadovém hospodář-
ství, včetně obecně závazné vyhlášky, která
upravuje nakládání s odpady na území města,
jsou uvedeny na webu města.

(end)

Svoz bioodpadu se setkal s velkým zájmem

Technické služby Jablonec zakoupily na jaře
letošního roku frézu na odstraňování paře-
zů. „Jedná se o příslušenství k traktoru, kte-
rým jsme schopni odstranit pařezy různých
průměrů,“ vysvětluje Ivo Marek, dispečer
Technických služeb Jablonec, s. r. o.

Fréza je přídavné zařízení, které lze zapojit do
hydraulických zařízení k tomu určených a ne-
sených na tříbodovém závěsu traktoru. „Záleží,
co je třeba udělat, zda se jedná o malý nebo vel-
ký pařez, jak je přístupný a podobně. Můžeme
ji umístit buď za traktor Forterra nebo Kubota,
záleží na výkonu, který je potřeba,“ informuje
dále Marek.

Fréza na odstraňování pařezů stála 110 700 ko-
run a první pařezy, které TSJ odstranily, byly ve
Velkých Hamrech. „Postupně jsme získávali
zkušenosti a zjišťovali, jak frézu používat.
Využili jsme ji například u nádraží, kde se fré-
zovaly pařezy na místě dnešní otočky, dále na
hřbitově, v mateřských školách, na místech
údržby ploch města,“ vzpomíná dispečer na
místa, kde všude byla nová technika použita.

A jak odstranění pařezu probíhá? Pokud je
pařez vyšší je nejprve seříznut motorovou pi-
lou, následně je odfrézován do hloubky deseti

centimetrů pod zem. „Je jedno, jak velký je pa-
řez, neboť s frézou se pojíždí, pouze se musí
dřevo odstraňovat postupně při výšce ubíra-
ných třísek 25–50 mm. Vyfrézované místo je ná-
sledně zasypáno zeminou a zatravněno,“ uvádí
Marek. U frézování se dbá nejen na bezpečnost

pracovníků, ale i osob a majetků v bezprostřed-
ním okolí. Místo frézování se v okolí dvaceti
metrů ohraničí, tak aby nic nezasáhly odlétající
částice. Ve směru frézování je pak rozestavena
zástěna. „Důsledně dbáme na bezpečnost a o-
chranu,“ zdůrazňuje dispečer.

Technické služby Jablonec počítají s využi-
tím frézy jednak pro potřeby statutárního měs-
ta, ale i pro firmy a fyzické osoby v Jablonci nad
Nisou. „Pokud bude zájem, pařezy odstraníme
na základě smluvního vztahu. Cena odfrézová-
ní pařezu bude stanovena individuálně, a to na
základě mnoha atributů. Záleží, jak vysoký
a velký je pařez, zda se jedná o tvrdé nebo měk-
ké dřevo, zda se nachází na přístupném místě
a podobně. Na základě těchto informací sdělí-
me zájemci přibližnou cenu. Samozřejmě se
vyplatí, když se souběžně dělá více pařezů, ne-
boť náklady na dopravu jsou nižší,“ vysvětluje
Ivo Marek.

Zájemci o odfrézování pařezů se mohou ob-
racet na dispečera Technických služeb Jablo-
nec, s. r. o., Ivo Marka na telefonu 483 369 928
nebo e-mailem na marek@tsj.cz. (end)

Frézu na pařezy mohou využít i občané

Foto Archiv TSJ

Prodej bytů
Město v letošním roce prodalo ve výběrových
řízeních obálkovou metodou šest bytových jed-
notek jeden byt stávajícímu nájemci bytu v cel-
kové hodnotě 1 908 699 Kč. Prodej dalších tří
bytů je připravován. Jedná se o doprodeje jed-
notlivých bytů v domech, kde městu zbýval je-
den popř. dva byty,“ prozrazuje Miloš Vele.

V roce 2012 zařadilo zastupitelstvo města do
prodeje formou družstva devět objektů: Pobřež-
ní 19a 21; Palackého 40 a 42; Na Vršku 10, Na
Vršku 16; Liberecká 23, 25, 27 a 29; Podhorská
16a a18; Skelná 12; Podzimní 54. Privatizace
objektu Pobřežní 19, 21 byla dokončena. 

„Zastupitelstvo města schválilo prodej druž-
stvu za kupní cenu ve výši 16 371 375 Kč.
U všech ostatních objektů byli již osloveni ná-
jemci bytů s nabídkou koupě a proces privati-
zace u těchto domů probíhá,“ říká dále ná-
městek.

Město přistoupilo k privatizaci obsazených
bytových jednotek. Jedná se o byty, které byly
dlouhodobě nabízeny stávajícím nájemcům ke
koupi, a přesto se je z důvodu nezájmu nájemců
nepodařilo zprivatizovat. 

„Do konce tohoto roku se uskuteční výběrové
řízení na prodej šesti obsazených bytových jed-
notek,“ dodává Vele.

Prodej domů 
V letošním roce byl ve výběrovém řízení prodán
objekt Mlýnská 4 za kupní cenu 1 800 000 Kč.
Zastupitelé v listopadu schválili i prodej dalších
pěti objektů za necelých 7 milionů korun.

Větší akce v MŠ a ZŠ
ZŠ Liberecká 26
oprava osvětlení v hospodářském pavilonu 33 759,–
oprava havárie elektroinstalace 98 942,–
oprava školního hřiště 34 158,–
ZŠ Mozartova
oprava chladiče kondenzátu ve výměníku 79 847,–
oprava WC – dívky 398 291,–
ZŠ Pasířská
oprava havarijního stavu v kuchyni 66 314,–
ZŠ Arbesova
oprava havarijního stavu v kuchyni 46 285,–
ZŠ Na Šumavě
výměna podhledu šaten a chodeb 380 304,–
ZŠ Pod Vodárnou
oprava oken 315 564,–
ZŠ Janáčkova
úprava stravovacích prostor 660 000,–
MŠ Střelecká
výměna plynových kotlů 208 000,–
úprava sociálního zařízení 23 500,–

MŠ Havlíčkova
výměna všech oken 1 200 000,–
MŠ Jugoslávská
oprava terasy 32 000,–
MŠ Dolní
oprava narušeného vnitřního zdiva 60 000,–
MŠ Slunečná
oprava omítek v kotelně a v lehárně 58 000,–
MŠ Slunečná a MŠ Čs. Armády
oprava havárie kotlů 66 000,–
MŠ Tichá
oprava vlhkých vnitřních omítek 24 000,–
SMŠ Palackého
úprava sociálního zařízení 76 200,–
úprava vzduchotechniky v kuchyni 25 000,–
oprava vstupní terasy 118 000,–

Připravuje se
ZŠ Na Šumavě
výměna copilitových stěn a určených oken

cca 500 000,–
MŠ Střelecká
odkanalizování objektu – napojení na řad

cca 200 000,–

Uvedené ceny jsou s DPH.
(end)
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Tři miliony korun a tři měsíce stavebních
prací byly třeba na vznik nové otočky auto-
busů v Nádražní ulici. Vzniklo tak místo,
kde se propojily různé způsoby dopravy ve
městě – autobusy, vlaky a tramvaje.

„Výstavbou obratiště se nám podařilo propojit
městské a linkové autobusy se železnicí, cestu-
jící to budou mít blízko i ke konečné tramvaje
z Liberce. Tímto způsobem se v Jablonci opět
zkvalitnila úroveň cestování,“ konstatuje ná-
městek primátora Petr Vobořil, který má na sta-
rosti rozvoj města. 

Technické parametry nové otočky umožňují
průjezd běžnému autobusu dlouhému 15 met-
rů, ale i osmnáctimetrovému kloubovému.
„Před budovou nádraží Českých drah jsou
k dispozici tři samostatné zastávky – jedna vý-
stupní, dvě nástupní. Před nečasem se cestující
schovají pod přístřešky s osvětlenými tabulemi
na jízdní řády, lavičkami, odpadkovými koši
a stojanem na kola, k bezpečnosti přispívá no-
vé osvětlení,“ doplňuje Vobořil.

Obratiště postavily Vodohospodářské stavby,
s. r. o. Město za něj zaplatilo necelé tři miliony
korun včetně DPH. Zároveň vznikl i chodník
vedoucí až k hlavnímu vchodu do budovy ČD
s prvky pro nevidomé a s bezbariérovým napo-
jením na jednotlivá nástupiště. „Bezbariérové
jsou také přechody pro chodce se signálními

a varovnými pásy pro nevidomé a slabozraké,“
doplnil náměstek.

Vznik otočky v Nádražní ulici vyplynul ze
Strategického plánu rozvoje města, v němž po
aktualizaci z roku 2007 patřila špatná prováza-
nost různých způsobů dopravy mezi slabé
stránky. „Proto jsme vybudovali také schodiště
k zastávce ČD z ulice 5. května, které propojilo
železnici s autobusovým nádražím. Je v provo-
zu od letošního července a je zařazené i do plá-
nu zimní údržby,“ připomíná Petr Vobořil. Také
terminál, na jehož absenci aktualizace strate-

gického plánu poukázala, slouží už rok cestují-
cím. Staré, vysloužilé autobusové nádraží se po
rekonstrukci stalo moderním uzlem spojujícím
městskou a linkovou dopravu. 

Nyní má město v plánu rekonstrukci otočky
autobusů na Žižkově Vrchu. Postaví ji v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM),
pokud žádost o dotaci schválí její poskytovatel
Centrum pro regionální rozvoj (CRR) v Hradci
Králové. „Pak by se mohla stavba rozeběhnout
v dubnu 2014,“ uzavírá náměstek primátora
Petr Vobořil. (jn)

P. Vobořil: Zvyšujeme komfort pro cestující

Parkování pro 28 vozů, dva chodníčky pro-
pojující sportoviště, zpomalovací práh a chod-
ník podél komunikace s novým povrchem.
To je výsledek rekonstrukce ulice U Hřiště, je-
jíž provoz se znovu zahájil v listopadu.

Stavební práce v ulici U Hřiště odstartovala
společnost Eurovia CZ letos v červnu, skončit
měla do konce října. Úpravy stály téměř pět mi-
lionů korun, přičemž částkou 4,7 milionu ko-
run přispěl Liberecký kraj. 

„Vozovka má nový asfaltový povrch a zpoma-
lovací práh ze zámkové dlažby, který zaručí
bezpečnější přechod dětí mezi fotbalovým hřiš-
těm a volnočasovým areálem. Je tu nový chod-
ník a na protější straně osm podélných parko-

vacích stání. Odstavení vozů umožňuje také sa-
mostatné parkoviště s 20 místy včetně stání pro
imobilní občany. A právě práce na parkovišti,
a tím i prodloužení termínu dokončení pozdr-
žela přeložka vysokotlakého plynu,“ popisuje
změny v ulici U Hřiště náměstek primátora Petr
Vobořil.

„Kromě vysokotlaku jsme přeložili i kanali-
zaci, prodloužili vodovodní řad a plynovod. Tím
jsme do budoucna umožnili rozšířit zázemí na
fotbalovém hřišti,“ říká Petr Mikulášek z oddě-
lení investiční výstavby a dodává: „Samozřej-
mostí bylo veřejné osvětlení a závěrečné parkové
úpravy.“ Ulice U Hřiště zůstane i do budoucna
jednosměrná od ulice Želivského. 

(jn)

U Hřiště vzniklo víc míst pro parkování 
a bezpečnější přechod

Udržitelnost čtyř akcí v zóně IPRM Žižkův
Vrch a okolí přijeli zkontrolovat 13. 11. zá-
stupci poskytovatele dotace, Centra pro regi-
onální rozvoj (CRR) z Hradce Králové.
Nenašli nejmenší pochybení.

„Jednalo se o fyzickou kontrolu na místě. Kon-
troloři ověřovali aktuální stav projektů včetně
povinné publicity o spolufinancování z Evrop-
ské unie. Poté proběhla na oddělení dotací kon-
trola obsahů archivačních složek těchto projek-
tů,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Vobořil
a dodává, že pracovníci CRR byli naprosto spo-
kojení: „V protokolech je uvedeno – bez připo-
mínek.“

Kontrolou prošly projekty: Výstavba pěších ko-
munikací (propojení Na Vršku – U Nisy a Budo-

vatelů – Nová Pasířská) z roku 2010 za 2,5 mil. Kč
a s dvoumilionovou dotací, Sportovní a dětská
hřiště Nová Pasířská z roku 2011 (7 mil. Kč,

85% dotace z EU), Lesopark Žižkův Vrch (2012,
17 mil. Kč, dotace více jak 13 mil.) a Revitali-
zace vnitrobloku bytového komplexu Řetízko-
vá, Na Kopci a Skřivánčí (2011, 5,5 mil. Kč, do-
tace z EU 85%). 

IPRM pro vymezenou zónu Žižkův Vrch a oko-
lí schválilo městu Ministerstvo pro místní roz-
voj ČR v březnu 2009. Jablonci byla přidělena
dotace z EU ve výši téměř 4,4 mil. Eur (přibliž-
ně 120 mi. Kč). Od té doby město vyhlásilo šest
výzev – čtyři na rekonstrukce bytových domů,
kde mohli o dotace žádat kromě města také ma-
jitelé bytových domů, a dvě na revitalizaci ve-
řejných prostranství. (jn)

V získávání dotací je město úspěšné

Foto Miroslav Gorčík

Foto Radka Baloghová

Foto Radka Baloghová
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Aktuálně z Jablonecké 
energetické
Na setkání s klienty přišlo více než 50 % po-
zvaných zástupců jednotlivých domů. Jablo-
necká energetická organizovala od 14. 10. až
do 12. 11. sérii setkání se svými zákazníky.

Pozváni byli zástupci 117 bytových domů, z to-
ho 72 bytových domů sdružených do Spole-
čenství vlastníků jednotek. Celkem se zúčastni-
lo více než 50 % zástupců pozvaných bytových
domů a na 63 % zástupců Společenství vlastní-
ků jednotek. 

Na setkání prezentovali členové vedení Jablo-
necké energetické připravovaný projekt „Jablo-
nec – energeticky úsporné město“, který bude
znamenat vybudování nového úsporného sys-
tému dodávek tepla pro město. 

Připomněli také avizované snížení ceny tepla
až o 14 %, které vejde v platnost od ledna příš-
tího roku. Z reakce lidí jsme nejdříve měli oba-
vu, ale mohu říci, že tato první setkání s klien-
ty Jablonecké energetické byla velmi pozitivní.
Zákazníci jsou velmi dobře informováni a bu-
doucnost výroby a dodávek tepla ve městě je
zajímá. Z dotazníků, které jsme rozdávali na
konci sezení, vyplývá mimo jiné, že se změnami,
které Jablonecká energetická připravuje, zcela
či spíše souhlasí na 95 % zúčastněných a na

93 % vyjádřilo po setkání s klienty větší důvěru
v teplárenskou společnost. 

Pavel Spilka 
ředitel Jablonecké energetické

Dejme Jablonci šanci
Jablonecká energetická se svými klienty ko-
munikuje a pomalu prošlapává zarostlou
cestičku vzájemné důvěry. Těší mě, že lidé
stále mají zájem, se o budoucnosti centrální-
ho zásobování teplem s teplárnou bavit. Je to
pro mě signál, že jsme opravdu vykročili na
správnou cestu. 

Zaznamenal jsem obavy, že snížení cen, ke
kterému dojde od ledna, je pouze volební tah
a v příštím roce zase ceny porostou. Není to tak.

Abychom mohli dovést zamýšlenou revitalizaci
celé teplárenské sítě do konce, potřebujeme klien-
ty, odběratele. Potřebujeme ty z vás, kteří jste do-
sud na teplárnu připojeni. Snížení cen od příští-
ho roku je pouze cestou k tomu, abychom projekt
„Jablonec – energeticky úspěšné město“ mohli
dotáhnout do konce a nabídnout vám skutečně
výhodnou cenu tepla. Bez odběratelů to nepůjde. 

Jablonecká energetická nabízí možnost, kte-
rá tady dosud nebyla. Teplo zlevnit, soustavu
zmodernizovat a znovu teplo zlevnit. Najednou
si můžete vybrat. Budovat vlastní kotelny se
vším co k tomu patří, to znamená nejen pořizo-
vací náklady, ale i náklady na provoz a budou-
cí opravy, nebo využít nabídky tepla z moder-
ních zdrojů za přijatelnou cenu. A nejde jen
o peníze. Skutečně chceme, aby každý vchod
měl svůj komín a sousedé si navzájem pouštěli
exhalace do oken?

Snížení ceny v tomto roce je prostě prostřed-
kem, jak mít do budoucna, v řádu několika let,
cenu ještě lepší. Vedení Jablonecké energetické
odvádí tvrdou práci, pečlivě zvažuje každou
z možných nabízených variant dalšího řešení,
abychom opravdu zodpovědně mohli rozhod-
nout a vybrat to nejlepší pro odběratele i pro
ostatní lidi ve městě. Dejme Jablonci šanci, aby
se stalo ekologicky čistým a energeticky úspor-
ným městem. 

Petr Beitl
primátor města

Jablonecká energetická obnovuje důvěru

Centrum denních služeb (CDS), které sídlí
na adrese U Balvanu 2 v Jablonci nad Nisou,
je zařízení pro ambulantní službu s denním
pobytem. Pomáhá osobám, které mají sníže-
nou soběstačnost z důvodu zdravotního pos-
tižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. 

Činnost centra podporuje lidi s mentálním po-
stižením v seberealizaci podle jejich schopnos-
tí a nabídkou dalších činností posiluje jejich se-
bevědomí, sebedůvěru, soběstačnost a vlastní
aktivitu uživatelů.

Vedoucí pracoviště Petra Pilná již druhým ro-
kem spolupracuje s oddělením prevence a vzdě-
lávání městské policie a strážníci počátkem
měsíce připravili již třetí přednášku pro uživa-
tele CDS. „V první části interaktivní přednášky

si účastníci zopakovali například témata jak
poznat strážníka, bezpečnou komunikaci s cizí-
mi osobami, pravidla bezpečného pohybu
v provozu na silnicích včetně používání bez-

pečnostních reflexních doplňků oděvu,“ říká
Miloslav Lejsek z oddělení prevence kriminali-
ty a vzdělávání MP Jablonec. 

Část druhá byla zaměřená na používání zá-
držných systémů ve vozidle a nebezpečí plynoucí
z nedodržení povinností ostatních účastníků sil-
ničního provozu. Závěrem byli uživatelé CDS po-
učeni o následcích krádeží osobních věcí a ne-
bezpečnosti takového jednání, protože bohužel
i v jejich kolektivu docházelo v minulosti k růz-
ným pokusům v oblasti této trestné činnosti.

„Témata přednášek jsou vždy předem kon-
zultována s vedením centra a jejich realizace se
přizpůsobuje potřebám uživatelů CDS. Celá ak-
ce byla z obou stran vedena v přátelském du-
chu a opakovaně se jí účastnil i strážník okr-
skář Bronislav Novák, do jehož okrsku CDS
patří,“ sdělil Lejsek. (mh)

Strážníci v Centru denních služeb

■ Z jablonecké radnice…

O zajištění nouzového 
přežití obyvatelstva
Jedenáctý díl pořadu Z jablonecké radnice…
je věnován práci oddělení krizového řízení
magistrátu. 

Poskytuje informace o zajištění nouzového pře-
žití obyvatelstva v případě mimořádných udá-
lostí jako je požár, povodeň, vichřice atd., kdy
lidé ztratí střechu nad hlavou a potřebují na
přechodnou dobu pomoc. 

V listopadu proběhlo cvičení příjmu evakuo-
vaných osob v ZŠ Liberecká za přítomnosti ka-
mer TV RTM. K problematice nouzového přeži-
tí se vyjadřují primátor Petr Beitl, vedoucí odd.
krizového řízení Jiří Vaníček a ředitel ZŠ Libe-
recká Jiří Čeřovský. 

Nejstarší muž na radnici
Jeden z nejstarších občanů Jablonce Karel Liš-
ka, který v květnu oslavil 101. narozeniny, po-
čátkem listopadu v doprovodu svého syna na-
vštívil primátora Petra Beitla v jeho kanceláři. 

„Pana Lišku jsem pozval na radnici, když jsem
mu byl letos na jaře blahopřát k narozeninám,
abych mu oplatil jeho pohostinnost,“ vysvětlil
primátor. „Strávili jsme spolu příjemnou hodin-
ku povídáním o všem možném. Pan Liška mi u-
kázal fotografii, na které je se svým stoletým
bratrem. Obdivuji jejich vitalitu. Recept na
dlouhověkost se mi ale z pana Lišky vymámit
nepodařilo,“ usmíval se Petr Beitl.

Elektronická aukce
Sběr dat pro ty z vás, kteří jste se roz-
hodli vstoupit do elektronické aukce, je
u konce. Vlastní e-aukce proběhne ve-
řejně 11. prosince v Eurocentru. Od 14 ho-
din plyn, od 16 hodin elektřina. 

Foto Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová

Foto Miloslav Lejsek
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Tajemník Magistrátu Jablonec Marek Řehá-
ček byl při svém uvedení do funkce v roce
2011 pověřen řadou úkolů. Mezi prioritní
patřilo snížit personální obsazení magistrá-
tu města a přesunout odbory z budovy
v Anenské ulici na radnici. 

Přesun úředníků se podařilo dokončit již v loň-
ském roce a budova byla vrácena zpět státu,
čímž se městu snížily náklady na provoz.
Zároveň došlo i ke snížení počtu zaměstnanců.
„Zatímco v roce 2010 měl úřad schváleno cel-
kem 252 úvazků, pro rok 2013 jich bylo 205,
z nichž fyzicky obsazeno máme nyní 202 pra-
covních míst. Dokázali jsme úřad zeštíhlit
zhruba o jednu pětinu, což odpovídá plánu
schválenému radou města. Je to kontinuální pro-
ces, se kterým přišlo nové vedení radnice a který
ocenil i poradce pro financování obcí Luděk Te-
sař, jenž vypracovává pro městské úřady a or-
ganizace rozpočtové výhledy,“ říká tajemník. 

Podle Marka Řeháčka je zajímavá skutečnost,
že i přes úspory rostly průměrné platy na pra-
covníka. „Jedná se o průměrný plat zaměstnan-
ců, do něhož se nezapočítávají platy vedoucích
pracovníků vč. tajemníka. Průměrný plat tak
vzrostl na 24,5 tisíce korun, tedy zhruba o tisíc
korun oproti roku 2010. Průměrný plat vedou-
cích oddělení je jeden a půl násobek průměr-
ného platu, u vedoucích odborů je to zhruba
dvojnásobek,“ uvádí tajemník.

Náklady na personá klesly meziročně ze 71
milionů korun na 64 miliony korun, které jsou
v návrhu do rozpočtu na příští rok. „Celkově od
roku 2010 do roku 2014 počítáme s úsporami

na platy a povinné odvody za úřad ve výši cca
20 milionů Kč,“ provádí výčet náměstek pro fi-
nance a správu majetku Miloš Vele. Částka na
platy magistrátu totiž postupně klesá. V roce
2012 to bylo 65,808 milionu korun, letos je to

59,820 milionu korun. „Snížily se také dotace
ze strany státu na platy úředníků jabloneckého
magistrátu z 5,988 milionu Kč na 4,6 milionu
korun, takže úspora není jen v městském, ale
také ve státním rozpočtu,“ říká náměstek Vele.

Pozitivní jsou také změny v počtech pracov-
níků na veřejně prospěšné práce, jichž  město vy-
užívá stále více. „V roce 2010 jich pro radnici
pracovalo třiatřicet, letos jich bylo cca dvakrát
tolik. Zatímco počty úředníků klesají, roste po-

čet lidí, kterým dává město práci vesměs ma-
nuálního charakteru. Naše představa je mít
k dispozici stovku pracovníků pro veřejně pro-
spěšné práce. Požadavků ze strany městských
organizací, škol, školek a dalších je totiž mnoho.
Pracovníky využíváme k různým činnostem, ať
je to k udržování čistoty ve městě, k opravám
a údržbě budov, parků, hřbitova, veřejné zeleně
a podobně. I přímo na radnici máme dva za-
městnance, kteří zvelebují její interiér. Myslím
si, že velmi dobře,“ chválí pracovníky Řeháček.
Podle tajemníka je jednou z rolí města starost
o spoluobčany, kteří chtějí pracovat. „Pokud jim
může město nabídnout práci, na níž přispívá
stát, měl by tak činit. Pro mnoho z nich je to vel-
mi motivující,“ uzavírá Marek Řeháček.

Magistrát ovšem nyní čelí dalším změnám
spojeným se změnou legislativy; řadu novinek
přinese od roku 2014 nový občanský zákoník. Na-
příklad zásadním způsobem naroste počet osob,
kterým město dělá opatrovníka, což bude patrně
nutné řešit navýšením počtu pracovníků. 

Vedle toho ale expert na financování obcí
Luděk Tesař městu Jablonec nad Nisou dopo-
ručil další redukce pracovníků, jejichž platy
a mzdy jsou vypláceny přímo z městského roz-
počtu. „Navzdory zásadním redukcím počtu
úředníků na magistrátu pracuje podle odbor-
ných rozborů pro město v úřadě a městských
organizacích stále více lidí, než by mělo v měs-
tě této velikosti být. Určité analýzy a návrhy ře-
šení již máme k dispozici, nicméně předpoklá-
dáme, že zásadní změny v této oblasti budou
projednávat až orgány města vzešlé z příštích
komunálních voleb.“ (end)

Počet pracovních míst se snížil o pětinu

Všechna níže uvedená opatření jsou zapra-
cována v elektronických jízdních řádech na
www.idos.cz, stejně tak v jízdních řádech
v mobilu. Ve vývěsních jízdních řádech jsou
uvedena omezení jízdy spojů. 

Z kapacitních důvodů nejsou ve všech případech
ve vývěsních jízdních řádech uvedeny spoje je-
doucí jen v části trasy a mimořádné spoje.

24. 12. 2013 /úterý/ 
Nejedou linky č. 106, 107, 112, na ostatních lin-
kách nedělní provoz s postupným ukončením
provozu kolem 16.00 hodin.

25. 12. 2013 /středa/
Nejedou linky č. 106, 107, 112. Na ostatních lin-
kách nedělní provoz s postupným zahajováním
provozu od 7.00 hodin.

26. 12. 2013 /čtvrtek/
Nedělní provoz.

27. 12. 2013 /pátek/
Provoz jako v pracovní den o prázdninách s tě-
mito odchylkami: 
Linka 102 – nepojedou spoje s odjezdem v 15.,
45. minutě z Pasek a ve 4. a 34. minutě z AN.
Linka 103 – nepojedou spoje v 6.15 z autobu-
sového nádraží (AN), v 6.24 ze zast. Na Hutích. 
Linka 104 – nepojede spoj v 5.07 z AN do
Rýnovic. 
Linky 106 a 107 směr AN – Želivského – Mšeno
– AN - v provozu od 8.00 hodin. 
Linky 106 a 107 směr AN – Mšeno – Želivské-
ho – AN - v provozu od 7. 42 do 18.04 hodin. 
Linka 109 – víkendový provoz: Odjezdy z Rý-
novic: 9.27, 10.02, 10.42, 11.22, 13.22, 14.42, 16.02,
17.22 hodin. Odjezdy z Nádraží Paseky: 9.40,
10.15, 10.55, 12.55, 14.15, 15.35, 16.55, 18.15 hodin. 
Linka 110 – ráno nebude zabezpečena, odpo-
ledne provoz pracovního dne. 
Linka 113 – nepojede. 

Linka 115 – provoz pracovního dne v úseku Rych-
nov – AN a zpět (nejedou spoje do a z Pasek). 
Linka 118 – nepojede. 
Navíc bude v provozu linka 121 Jablonec – Hra-
bětice – Bedřichov – Jablonec

28. 12. 2013 /sobota/
Víkendový provoz.

29. 12. 2013 /neděle/
Víkendový provoz.

30. 12. 2013 /pondělí/
Stejný režim provozu jako 27. 12. 2013.

31. 12. 2013 /úterý/
Nejedou linky č. 103, 105, 110, 113, 115, 118, 126.
Provoz jako v pracovní den o prázdninách s po-
stupným ukončením provozu kolem 18.00 hodin.

1. 1. 2014 /středa/
Nejedou linky č. 106, 107, 112. Na ostatních lin-
kách nedělní provoz od 7.30 hodin.

Provoz MHD v období vánočních svátků

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REFERENT PRO PŘEDŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné nebo
vysokoškolské vzdělání pedagogického nebo hu-
manitního směru; základní orientace v prostředí
výkonu státní správy a samosprávy; orientace ve
školské legislativě vítána; orientace v předškol-
ním vzdělávání výhodou; uživatelská znalost prá-
ce s PC (Word, Excel, internet); výborné organi-
zační a komunikační schopnosti, schopnost sa-
mostatné tvůrčí práce a koncepčního myšlení,
schopnost rozhodovat; ochota a odpovědnost.

Popis vykonávané práce: zajišťování agendy
předškolního vzdělávání (např. metodické ve-
dení mateřských škol a školních jídelen, zajiš-
ťování rozborových činností v návaznosti na
koncepci předškolního vzdělávání v Jablonci
nad Nisou, spolupráce na tvorbě rozpočtů MŠ,
spolupráce při zápisech do MŠ, koordinace
prázdninového provozu MŠ, zajišťování agendy
příměstských táborů ap.). 
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení a ti-
tul; datum a místo narození; státní příslušnost;
místo trvalého pobytu; číslo občanského průkazu
(nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana); korespondenční ad-
resu; telefonní číslo; datum a podpis zájemce.
Nástup 1. 3. 2014, popř. dle dohody, doba urči-

tá po dobu mateřské a rodičovské dovolené.
Přihlášky do 10. 12. 2013.
Způsob podání přihlášky: osobně na Organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu: Sta-
tutární město Jablonec nad Nisou, Organizační
a personální oddělení, Mírové náměstí 19,
Jablonec nad Nisou. Na obálku se všemi poža-
dovanými dokumenty k výběrovému řízení
uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.
Poskytování informací: informace k pracovní
náplni jsou k dispozici u vedoucí oddělení škol-
ství, kultury a sportu Mgr. Zdeňky Květové na:
kvetova@mestojablonec.cz. 
Kompletní inzerát najdete na webových strán-
kách www.mestojablonec.cz.

■ Personální inzerce

„Přestože se počet pracovních míst
na magistrátu se snížil o pětinu, čeká
město další řešení otázky jeho personálu.“

Pracovníci VPP v přízemí radnice Foto Jiří Endler
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■ Naši jubilanti
v prosinci
95 let
Zdeňka Mádlová.

94 let
Irena Macháčková, 
Marie Muzikářová, 
Miloš Šikola.

93 let
Hana Dobešová, 
Emilie Knížková, 
Karla Nerovská, 
Božena Šafaříková.

92 let
Zdeňka Jiřenová, 
Josef Pazour, 
Jitka Štekrová, 
Vladimír Tregl.

91 let
Libuše Adamírová, 
Antonie Jirsová, 
Věra Maláková, 
Gertruda Ondrejková, 
Ludmila Podvalová, 
Marie Tolarová.

90 let
Gisela Háková, Bohumil Prokop,
Božena Prokopová.

85 let
Fedurcová I., Frydrychová A.,
Habelová B., Horčičková J.,
Huňáček V., Jakoubová M.,
Mlynařík J., Žanta J. 

80 let
Bečka M., Bičiště M., Bomberová A.,
Feix M., Hanuš V., Mašín M.,
Matoušová M., Nováková L.,
Novotná K., Pavlová A., Peteráč R.,
Rejholec J., Resslová V., 
Révayová Š., Řehoř J., Savruk J.,
Skalská M., Šrámek G. 

75 let
Beránek V., Daníčková A., Došek P.,
Hlaváčová E., Klucká E., Lisá L.,
Luksová L., Matochová E.,
Mráz M., Obrová E., Obstová E.,
Pelc J., Peukertová J., Plesl V.,
Podlipná O., Sedláček M.,
Svatošová M., Syka V., Šimek J.,
Šlajs J., Trakalová J., Třmínek J.,
Tůma B., Zaňková H., Žďárská H. 

70 let
Arlet F., Bidlasová E., Borna J.,
Fialová J., Hásek P., Havlíková M.,
Heider P., Kantorová Selmiová M.,
Kopecká V., Kosinová M.,
Kučera L., Kult J., Labus K.,
Lechtýnská M., Lihařová M.,
Macháček K., Maudrová V.,
Mildnerová E., Miler V.,
Nesvadbová J., Rubeš M., 
Rudolf J., Sychrová Z., Syřiště J.,
Šoltys J., Štropová V.,
Tomandlová M., Vaníčková K. 

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody.
Pokud si nepřejete být v Jabloneckém
měsíčníku zveřejněni, můžete
napsat do redakce JM nebo
zavolat na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná (vždy do 10. dne
předchozího měsíce).

Primátor mezi studenty
Slavnostní shromáždění u příležitosti Dne boje studentů za svobo-
du a demokracii uspořádalo Gymnázium v ulici Dr. Randy v úterý
5. listopadu ve velkém sále jabloneckého Eurocentra. „Sešli se na
něm tradičně všichni žáci a učitelé naší školy, aby společně zavzpo-
mínali na významné historické dny, ve kterých studenti psali dějiny,
a zároveň se ohlédli za uplynulým školním rokem 2012/2013,“ sdělil ře-
ditel gymnázia Tomáš Hofrichter. Vzácným hostem setkání byl Petr
Beitl, primátor statutárního města Jablonec n. N., který ve svém slavnostním projevu připomněl, že ná-
stup totality nesl v historii vždy stejné znaky a varoval před ztrátou hodnot svobody a demokracie. 

Po rozsáhlé opravě byla v pátek 
1. listopadu slavnostně otevřena smuteční

síň na městském hřbitově. 

V koncertním sále ZUŠ v Jablonci nad
Nisou převzali ve čtvrtek 31. října 

nejlepší policisté ocenění. 

U pomníku v ulici Generála Mrázka se
konal pietní akt u příležitosti Dne boje za

svobodu a demokracii.

Betlémské světlo
I letos přivezou skauti do Česka
vánoční plamínek. Světýlko je za-
žehnuté v Betlémě, odkud putuje
do Vídně, kde je rakouskými skauty
předáno delegacím z celé Evropy.
V České republice zamíří nejprve
do Brna, odkud bude rozvezeno po
celé republice. 

K nám ho jablonečtí skauti při-
vezou 22. 12. a předají do místních
kostelů a modliteben. Občané bu-
dou mít možnost připálit si světýl-
ko v neděli 22. 12. v kostele na
Horním náměstí od 10.00 do 12.00
a od 14.00 do 17.00 hodin. Dále si
jej můžete vyzvednout v neděli 22.
12. také v kostele na nám. Boženy
Němcové.

Štědrý den 
pro osamělé
Také letos nabídne primátor osa-
mělým seniorům možnost strávit
společně štědrovečerní odpoledne.
Ve spolupráci s Radou starších zve
zájemce na úterý 24. prosince od
13.00 hodin do velkého sálu Spol-
kového domu. Senioři, kteří by
tento den zůstali sami, se mohou
hlásit do 13. prosince u Heleny
Roudné, tel. 483 357 292.

SPOZ hledá novou 
členku
Sbor pro občanské záležitosti hle-
dá novou členku, která by chodila
gratulovat v Rýnovicích a Lukášo-
vě. Jedná se o dobrovolnou, nepla-
cenou práci, vhodnou pro zdatnější
důchodce, kteří rádi komunikují
s lidmi. 

Bližší informace u Heleny Roud-
né na telefonu 483 357 292.

Předprodej 
na ples města
V sobotu 8. února 2013 ve 20.00
hodin se bude v sále Eurocentra
konat 19. ples statutárního města
Jablonec n. N. K tanci a poslechu
hraje Orchestr Ladislava Bareše.
V programu vystoupí Monika Ab-
solonová, Yo Yo Band, ZUŠ Jablo-
nec nad Nisou a Countryon. Před-
prodej vstupenek bude zahájen
v úterý 21. ledna od 15.00 hodin
v pokladně Eurocentra.

Upozornění 
pro cestující MHD
Od pondělí 18. listopadu 2013 bu-
de na lince č. 118 městské dopravy
platit nový jízdní řád a nově bude
linka zajíždět do obnovené zastáv-
ky Hlavní nádraží u železniční sta-
nice Jablonec nad Nisou.

Advent v Budyšíně
V neděli 8. prosince se uskuteční
autobusový zájezd na trhy do Bu-
dyšína. Odjezd je v 9.00 z Horního
náměstí. Jízdenku za 200 Kč lze
zakoupit od 29. 11. do 6. 12. v po-
kladně Eurocentra (pondělí–pá-
tek, 8.00–20.00 hodin).

Jedenatřicátý 
výstup na Černou
studnici
Tradiční Novoroční výstup na Čer-
nou studnici se uskuteční 1. ledna
2014 již pojedenatřicáté. Na vrcho-
lu jsou pro příchozí v době od 8.00
do 16.00 hodin připraveny novo-
roční pamětní listy. Bližší informa-
ce na telefonu 774 305 830.

Vítání dětí
sobota 2. 11. 2013
Sára Bartoňková, Eliška Kovářová,
Ondřej Vyhnal, Jan Drobňák, Ema
Fantová, Vendula Janoušková, Ka-
teřina Poledníková, Adam Huk, Ne-
la Kopalová, Samuel Jungr, Kate-
řina Treperová, Denisa Pavliková,
Samuel Špindler, Marie Horáková,
Aneta Bočánková, Jonáš Peleška,
Natálie Patřičná, Filip Hostelard,
Lucie Kratzertová, Viktorie Zálešá-
ková, Jakub Mravec, Klára Palašová,
Tomáš Horčička, Jana Zemánko-
vá, Natálie Peklová, Josef Hejtmá-
nek, Šimon Stárek, Lucie Hasen-
kopfová, Hana Zalabáková, Ondřej
Balej, Viktorie Machačková, Domi-
nik Palounek.

sobota 16. 11. 2013
Amálie Křístková, Jakub a Matěj
Richterovi, Kateřina Velová, Luisa
Menglerová, Tadeáš Cipra, Johan
Chroustovský, Ludmila Kulíková,
Valerie Vaňková, Oliver Marek,
Matyáš Bukvic, Zora Marečková,
Veronika Pavlinská, Alena Macá-
ková, Jakub Dokládal, Sára Tome-
šová, Vanessa Hovorková, Robin
Nevole, Eliška Novotná, Ella Bera-
nová, Petr Zappe, Vanesa Puldová,
Damián Kubala, Karolína Havel-
ková, Barbora Kalbáčová.

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler Foto Markéta Hozová
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Také letos se v rámci Vánočních slavností
bude nalévat tzv. Primátorský svařák. Letos
již posedmé budou představitelé města roz-
lévat svařák do hrníčků na tradiční charita-
tivní akci o Vánočních slavnostech ve čtvrtek
19. prosince od 15.00 do 17.00 hodin.

Hrneček, ze kterého se můžete napít, nese již
tradičně motiv některé z jabloneckých věží.
Letošní, v pořadí sedmý, má na sobě opět kos-

telní věž. Jakou? To zjistí ti, kteří si pro svařák
přijdou. Připraveny jsou barevné varianty. „I le-
tos budou hrnečky prodávány a naplněny za
symbolickou padesátikorunu, ale je možné za
ně dát i větší sumu. Pro ty, kteří nemohou poží-
vat alkoholické nápoje, nebo pro děti, naléváme
do hrnečku místo svařáku čaj,“ zve všechny
Petr Beitl, primátor statutárního města Jablo-
nec nad Nisou.

Celý výtěžek z prodeje poputuje tentokrát do
Tyfloservisu, o. p. s. – středisko Liberec. Auto-
rem grafického návrhu je stejně jako v přede-
šlých letech jablonecký výtvarník Jiří Dostál.

Dosavadní výtěžky z prodeje:
2007 – 12 000 korun pro MC Jablíčko.
2008 – 16 000 korun pro Diakonii CČE Jablo-

nec nad Nisou.
2009 – 22 500 korun pro o. s. Compitum

Jablonec nad Nisou.
2010 – 24 000 korun pro o. s. Rodina 24.
2011 – 18 000 korun pro o. s. FOKUS Jablonec

nad Nisou.
2012 – 27 041 korun pro Centrum pro zdravotně

postižené Liberecké kraje – Jablonec
nad Nisou.

Dosud zobrazené věže:
– Kostel sv. Anny.
– Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

na Horním náměstí
– Kostel Povýšení sv. Kříže na nám.

B. Němcové
– Kostel na nám. Dr. Farského
– Věž nové radnice na Mírovém náměstí
– Věž staré radnice na Dolním náměstí

(end)

Zveme na Primátorský svařák

Mírové náměstí, Podhorská ulice,
náměstí dr. Farského, výstavní pavi-
lon a prostory Eurocentra 

9.00–18.00 hodin

VÁNOČNÍ SLAVNOSTI
Tradiční trhy s celodenním adventním progra-
mem. Návštěvníci si vyberou z nabídky více
než 100 prodejců. Na trzích najdete vánoční
dárky, zboží, pečivo, tradiční potraviny, nápoje,
i občerstvení. Před Eurocentrem se budou prodá-
vat také kapři. Akce Projektu Jablonec n. N. 2013.

Doprovodný program

Středa 18. 12.
10.00 – Speciální MŠ
10.15 – DPS Pod Peřinkou, MŠ Pod Peřinkou
10.30 – DPS Jablíčko, MŠ Jablůňka
10.45 – DPS Notička, Žlutá školka
11.00 – DPS Sluníčko, MŠ Motýlek 
12.00 – DPS Rolnička, ZŠ Liberecká
12.15 – Chor der sorbischen Grundschule

Bautzen – dětský pěvecký sbor

14.00 – ZUŠ Jablonec nad Nisou 
15.00 – Brass Quintet Železný Brod
16.00 – Mladá dechovka
15.00–17.00 – Divadelníci Vikýř: Oživlý betlém

s dobročinnou akcí pro pejska a kočičku

Čtvrtek 29. 12.
10.00 – MŠ Pampeliška
10.15 – DPS Pastelky, MŠ Pastelka 
10.30 – MŠ a ZŠ Montessori
10.50 – MŠ Sídliště, Vratislavice n. N.
11.05 – DPS Fialenky, ZŠ Antonína Bratršovského
13.00 – Celestýnka – dechový orchestr
14.00 – ZUŠ Jablonec nad Jizerou
14.30 – Kvartet trubačů Podkrkonošské dechovky
15.30 – Jablonecká píšťalka a Anima saxí
16.00 – Taneční studio Magdaléna: Zvěstování
16.30 – Rosex (Liberec)
14.00–16.00 Jízda na koni pro malé i velké

(Jiráskova ul.)
15.00–17.00 Primátorský svařák se sbírkou pro

se sbírkou pro Tyfloservis, o. p. s. – stře-
disko Liberec

Pátek 20. 12.
10.00 – MŠ Muchomůrka 
10.15 – DPS Zvoneček, ZŠ Liberecká

11.00 – Pardubičtí pozounéři 
12.00 – Pardubičtí pozounéři
13.00 – Pardubičtí pozounéři
14.00 – Pardubičtí pozounéři
15.00 – Harmonia – komorní pěvecký sbor ZUŠ

Tanvald 
15.30 – Spolek jabloneckých dam a pánů & HuměV
16.00 – Generace Gospel Choir (Jablonec n. N./

Liberec) 
16.30 – Folklórní soubor Šafrán: Živý Betlém
Změna programu vyhrazena.

VÁNOČNÍ DÍLNAV EKOCENTRU
19.–20. 12. /čtvrtek–pátek/
9.00–18.00 hodin
Ve výstavním pavilonu je připravena tvořivá
dílna s vánoční tematikou pro děti i dospělé.
Vánoční dílna zaměřená na výrobu vánočních
ozdob, dárků a předmětů z přírodních materiálů
a zdobení perníčků. Přichystaný bude prostře-
ný štědrovečerní stůl, malá výstava adventních
postav a ochutnávka vánočního kořeněného
čaje. Pořádá Jablonecké kulturní a informační
centrum o. p. s. ve spolupráci se Střediskem
ekologické výchovy Český ráj.
Výstavní pavilon, S1. 

Pestré Vánoční slavnosti /18.–20. 12./

Je tomu právě dvě desítky let od založení
tradice adventního zpívání v podání dětské-
ho pěveckého sboru Vrabčáci, který již dva-
advacet let vychovává a připravuje zpěváky
a zpěvačky našeho regionu. 

Sbor, který řídí sbormistr a zakladatel Pavel
Žur, s klavíristkou Romanou Halamovou půso-
bí při Základní škole Mozartova Jablonec nad
Nisou.

„Sbor každoročně v době adventu realizuje
svůj koncert společně se svými hosty. Do letoš-

ního koncertu Vrabčáků jsme zařadili swingo-
vého zpěváka Jana Smigmatora a Swinging Trio
společně s evropskou jazzovou legendou ACK
Van Rooyenem, vynikajícím holandským trum-
petistou a jediným hráčem na křídlovku. Spo-
lečně se všemi pak zazpívají Narodil se Kristus
Pán a Bílé Vánoce. Dalším hostem bude zpěvač-
ka Iveta Bartošová,“ říká sbormistr Pavel Žur. 

Letošní koncert se uskuteční v úterý 17. pro-
since od 19.00 hodin v Městském divadle v Jab-
lonci nad Nisou. 

(end)

Vrabčáci vystoupí i s Ivetou Bartošovou

Foto Pavel Žur

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová
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Tradiční Rybovu Českou mši vánoční ve zce-
la netradičním provedení chystá Základní
umělecká škola v Jablonci. Režijně se jejího
scénického provedení chopil Václav Bárta.
Představení, které diváci uvidí 14. prosince
od 19 hodin v jabloneckém Městském divadle,
symbolicky zahájí Rok české hudby v Jab-
lonci. 

„V unikátní inscenaci bude účinkovat dětský
pěvecký sbor Iuventus, gaude! se svými pří-
pravnými sbory, Jablonecký komorní orchestr
rozšířený o rodiče a přátele ZUŠ, žáci literárně-

dramatického oboru a sólisté z řad učitelů, žá-
ků a přátel školy,“ říká ředitel ZUŠ Vít Rakušan.
Na jevišti bude také vyřezávaný Loučenský bet-
lém zapůjčený Spolkem přátel obce Janov nad
Nisou.

Úspěšné vánoční představení jablonecká
ZUŠka předvedla už loni, kdy se prezentovala
pořadem Vánoce s Choreou a Iuventus!, v němž
společně na jevišti divadla vystoupila Chorea
Bohemica a dětský pěvecký soubor Iuventus,
Gaude! Letos se škola rozhodla neobvykle po-
jmout Českou mši vánoční Hej mistře! Jana
Jakuba Ryby. 

„Jedinečnost našeho provedení tkví v tom, že
veškeré sbory psané původně pro smíšený pě-
vecký sbor byly přepracovány pro dětské hlasy.
Ale hlavně jsme se pokusili obsah Rybovy mše
zprostředkovat divákovi trochu jinak – v diva-
delním prostředí, a to jak na pódiu, tak i v ostat-
ních prostorách,“ popisuje Rakušan, jenž dou-
fá, že vánoční atmosféra bude opravdová. „Ve
foyer bude před začátkem i během přestávky
probíhat lidový vánoční trh s preclíky, perníčky,
cukrovím, růženci, vánočním kořením, drob-
nou keramikou. Chybět nebude ani svařák či
medovina,“ slibuje ředitel. 

Režii svěřili Jablonečtí zkušenému Václavu
Bártovi, jenž stál mimo jiné i při založení auto-

rského tanečního divadla Aleny Skálové a Ja-
roslava Krčka Chorea Bohemica a má bohaté
zkušenosti s režií pořadů s folklorní tématikou
(Devatero kvítí, Zelený strom, 1973–75, Česko-
slovenský státní soubor písní a tanců; Muzi-
kantská pohádka s rokycanským dětským sou-
borem Sluníčko – ocenění Laureát MFF ve
Strážnici (1998); režijním vedení souborů Cho-
rea Bohemica, Úsměv Horní Bříza, Rokytka
Rokycany, Prácheňák Strakonice). „Právě on
dokázal svými nápady naše představy proměnit
v pozoruhodný a svým způsobem výjimečný
divadelní tvar,“ svěřuje se Vít Rakušan. (jn)

Tradiční Rybovka v neobvyklém provedení

V sobotu 7. prosince se v Městském divadle
v Jablonci n. N. již po 24. uskuteční tradiční
představení Vánoce s Nisankou.

V letošním roce jako každoročně vystoupí Malá
Nisanka se svými pěti odděleními působícími
pod DDM Vikýř. V těchto pěti odděleních zpívá
a tančí přes sto dětí ve věku tří až třinácti let.
„Nisanka připravila premiérové pásmo pod ná-

zvem Kdyby nebylo, ve kterém se navzájem
štengrují tradiční řemesla našeho regionu v ty-
picky českém prostředí, kterým je hospoda.
Dříve bývala poslední tancovačka před začát-
kem Adventu na svatou Kateřinu,“ upřesnila
vedoucí jabloneckého souboru Nisanka Jana
Hamplová. 

Toto pásmo je předzvěstí oslav 50. výročí za-
ložení souboru, jenž v roce 1964 založily jako
dětský folklorní soubor Nisanka při ZŠ v ulici
5. května Marta Nováková a Jiřina Koutová. „Děti
vyrostly a s nimi dospěla i Nisanka. V rámci to-
hoto kulatého výročí se chystá mnoho akcí.
První z nich bude ples, který se uskuteční
11. ledna v Eurocentru pod názvem Kdopak by se
Nisanky bál!,“ upozorňuje na první z řady akcí,
jež jsou připraveny v rámci oslav, Hamplová.

Příznivci folklorního souboru se mou těšit ta-
ké na další koncert v městském divadle, který
se uskuteční 5. dubna. Dále na festival v rámci
Jabloneckých podzimních slavností 20. září
a tradiční Vánoce s Nisankou 6. prosince 2014. 

Při letošním vánočním koncertě představí
soubor také úspěšnou choreografii Slunečno,
místy oblačno, se kterou se v loňském roce zú-
častnil národní přehlídky choreografií a která
vypovídá mnoho o jabloneckém počasí. Samo-
zřejmě nebude chybět mnoho vánočních koled,
zvyků, typických adventních postav a Ježíšek.

(end)

Vánoce s Nisankou aneb Kdyby nebylo

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci
s dalšími organizacemi pro Vás připravilo
předvánoční program na adventní neděle.

1. NEDĚLE ADVENTNÍ. – 1. 12.
10.00 - 16.00 hodin
DÍLNIČKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Výtvarné dílničky s vánoční tématikou doplně-
né o adventní vystoupení. Těšit se můžete na
prodejní stánky a chráněné dílny. Dílničky za
jednotnou cenu 10 Kč. Vstupné ZDARMA. Akci
pořádá DDM Vikýř. 
Eurocentrum

17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V programu vystoupí skupina Fireshow JBC
s ohňovou show. Těšit se můžete na tradiční

zpívání vánočních koled ZUŠ. Jen tento den
bude pod vánočním stromem umístěna ,,Vá-
noční poštovní schránka“. Na náměstí nebudou
chybět ani stánky s medovinou.
Pořádá Statutární město Jablonec n. N. 
Mírové náměstí

2. NEDĚLE ADVENTNÍ – 8. 12.
14.00 hodin
MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Připra-
veny pro Vás budou hry a zábava spojená s Mi-
kulášskou nadílkou. 
Pořádá DDM Vikýř v rámci Projektu Jablonec
nad Nisou 2013. Vstupenky je nutné zakoupit
předem v pokladně Eurocentra nebo v DDM
Vikýř od 18. 11. 2013. 
Velký sál Eurocentra

3. NEDĚLE ADVENTNÍ – 15. 12.
16.00 hodin 
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Vánoční pohádka pro rodiny s dětmi. Poutavý
pohádkový příběh s velkolepou filmovou vý-
pravou a kostýmy se odehrává v překrásné za-
sněžené norské přírodě. Vstupenky ZDARMA
k dispozici na pokladně Eurocentra a na po-
kladnách kin od 1. 12.
Kino Junior

4. NEDĚLE ADVENTNÍ – 22. 12.
16.00 hodin
POHÁDKY POD STROMEČEK
Vánoční pohádky pro předškolní děti. Vstupen-
ky k dispozici na pokladně Eurocentra a na po-
kladnách kin od 1. 12. 2013. 
Kino Junior

■ Advent 2013 v Jablonci nad Nisou
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■ Krátce
Nový provoz Pod Vodárnou 
Od 4. října byla zcela uzavřená
ulice Pod Vodárnou. Její oprava za
necelé 1,8 mil. Kč skončila v půli
listopadu. „Opakované vsakování
vody do podloží způsobilo sesun
násypu v délce 27 metrů v části
ulice. Po opravě je komunikace
o půl metru širší, nechali jsme
pročistit propustek a opravit jeho
vpusť,“ říká náměstek primátora
Petr Vobořil. (jn)

Upozornění pro návštěvníky
radnice
Od prosince se začne s přestavbou
prostor bývalého turistického in-
focentra a Městské galerie MY.
Oddělení investiční výstavby zde
zahájí rekonstrukci parteru, o kte-
ré jsme informovali v únorovém
vydání Jabloneckého měsíčníku
(Respekt k minulosti neznamená
potlačit požadavky současnosti –
02/2013). V této etapě stavební
činnost ještě znatelně návštěvníky
neomezí. O jejím průběhu budeme
informovat. (jn)

Lípa Cantantes korunována 
třemi zlatými
V rámci mezinárodního hudební-
ho festivalu Lípa Musica v České
Lípě se uskutečnil první ročník
pěvecké soutěže Lípa Cantantes.
Ta byla orientována na mladé
zpěváky základních uměleckých
škol celého Libereckého kraje.
Třicet soutěžících bylo rozděleno
do čtyř věkových kategorií v sólo-
vém zpěvu a do dvou ve zpěvu
komorním. Jabloneckou ZUŠ re-
prezentovali žáci třídy Jarmily
Klokočníkové. 

„Ve velké konkurenci naši žáci
obstáli nad všechna očekávání. Ve
všech zastoupených kategoriích
obsadili 1. místa! Ve 2. kategorii
zvítězil Jan Novenko, Tereza Glo-
sová skončila třetí. V nejvyšší vě-
kové kategorii zvítězila Hana Her-
kommerová, druhá skončila Anna
Novotná. Všechna tři děvčata poté
zvítězila v komorních triech,“ zmí-
nil úspěch žákyň ZUŠ Jablonec
její ředitel Vít Rakušan. (end)

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Dotace pro poskytovatele sociálních služeb 
Výzva pro předkládání žádostí o dotaci z rozpočtu
města na podporu sociálních služeb v roce 2014 je
schválená. Jejich poskytovatelé tak mohou od 25. 11.
do 23. 12. konzultovat a podávat žádosti na odděle-
ní sociálních služeb. 

Žádosti posoudí dle hodnotících kritérií v řídící sku-
pině komunitního plánování a v komisi humanitní
péče, schvalovat je budou zastupitelé v březnu 2014.

„Výzva pro žadatele o podporu sociálních služeb je
první schválená podle nového grantového systému.
Budeme pokračovat ve vypisování výzev i pro žadate-
le z oblasti vzdělávání, kultury, sportu a dalších.
Příspěvky bude město poskytovat i nadále, pouze v ji-
ném režimu,“ uklidňuje náměstkyně Soňa Paukrtová
zájemce o příspěvky na podporu činnosti z rozpočtu
města v roce 2014.

Hlavní změna nového systému je v předkládání žá-
dostí na základě výzvy. Zastupitelstvo každoročně na
doporučení komisí rady města schválí programy pod-
pory včetně pravidel pro poskytování dotací. Poté se
vyhlásí výzva s pravidly a termínem pro podávání žá-
dostí, které vyhodnotí příslušné komise z hlediska
formální správnosti a opodstatnění a v protokole uve-
dou způsob hodnocení, seznam vybraných žádostí
i těch vyřazených, včetně odůvodnění. 

Nové osvětlení Tyršových sadů
Tyršovy sady vyšly z průzkumů pocitu bezpečí ob-
čanů v letech 2008 a 2012 jako jedna z kriminálně
nejrizikovějších lokalit. Nyní osvětluje park a sou-
sedící ulice Fügnerova a U Balvanu 39 nových
lamp. 

Celkové náklady činily 1.047.000 korun, přičemž
městu se podařilo získat na projekt téměř půlmiliono-
vou dotaci z Ministerstva vnitra ČR v rámci programu
prevence kriminality. V únoru podalo město čtyři žá-
dosti o dotace na preventivní projekty. Uspěly tři, spo-
lu s osvětlením parku ještě nový kamerový bod v uli-
ci Vrkoslavická a Bezpečné stáří.

„Sloupy nového veřejného osvětlení jsou nižší a lé-
pe osvětlují chodníčky. Park celkově působí útulněji
a doufám, že bude i bezpečnější,“ hodnotí nová světla
primátor Petr Beitl. 

Tyršův park letos slaví 120 let. Loni se prořezala ze-
leň a odstranily nevyužívané bazény, letos se obnovi-
lo dětské hřiště, opravil můstek a natřel altán, přibyly
nové koše a 33 laviček, vše celkem za téměř 900 tisíc
korun. 

I příští rok lze žádat o půjčky na bydlení
Žádosti o půjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydle-
ní (FZÚB) pro období 2013/2014 je možné podávat
do 28. 2. 2014 na odboru ekonomiky. Zastupitelé
v rámci nových pravidel schválili snížení úroko-
vých sazeb.

O půjčku s úrokovou sazbou od 2 do 2,45 % p. a. (pů-
vodní úrok až 6 %) a splatností 3–7 let mohou žádat
fyzické i právnické osoby na 20 různých stavebních
úprav. „O tento produkt byl poměrně malý zájem.
Uvažovali jsme o jeho zrušení, třeba zájem povzbudí
snížení úrokových sazeb,“ říká náměstek Miloš Vele.

O podporu formou investiční dotace mohli požádat
majitelé rodinných a bytových domů v katastru měs-
ta. V případě kladného posouzení mohli získat 50 %
z celkových způsobilých výdajů, maximálně 50 tisíc
korun na bytovou jednotku. Podmínkou přidělení do-
tace byl vlastní podíl žadatele na financování. Pokud
lidé neměli dostatek finančních prostředků, mohli po-
žádat o půjčku z FZÚB. „Dříve město poskytovalo ma-
ximálně třicetitisícovou půjčku, poté ji rozšířilo do vý-
še rozdílu mezi celkovými náklady akce a dotací se
splatností 5 let a úrokovou sazbou 2,45 %,“ vysvětluje
vedoucí oddělení dotací a předsedkyně komise pro
poskytování příspěvků a půjček z FZÚB Iveta Haba-
dová a dodává, že realizace akcí se schválenými dota-
cemi musí být ukončená nejpozději do 31. 10. 2014.

Možnost půjčky z FZÚB využili v roce 2013 čtyři ža-
datelé a vyčerpali celkem 307 300 korun. Z toho dvě
půjčky byly na okna, rekonstrukci koupelny a nový
kotel, další dvě na kanalizační přípojku a čistírnu od-
padních vod pro úspěšné žadatele o dotaci z Podpory
výstavby technické infrastruktury na kanalizační pří-
pojky a domovní čistírny odpadních vod. Loni byly ve
FZÚB alokovány 4 miliony korun, dva pro půjčky
a dva na zmíněnou podporu výstavby. 

Žádosti o dotace se předkládaly a hodnotily průběž-
ně do konce výzvy 31. října. Zastupitelé jich schválili
dosud 16 za téměř 690 tisíc korun. Devět z nich za
361 563 korun už v září. „Osm se jich týkalo kanali-
zační přípojky, jedna čistírny odpadních vod. Dalších
sedm za 327 990 korun jsme schválili včera,“ komen-
tuje náměstek Petr Vobořil a dodává, že poslední žá-
dosti o dotace se budou projednávat v prosinci. 

Komise pro poskytování příspěvků a půjček vznikla
letos v březnu. Připravila pravidla pro poskytování
podpory, výzvu s termíny, formuláře žádostí a posu-
zovala projektové záměry. Výši dotace schvalovali za-
stupitelé.

Foto Jiří Endler

Hana Herkommerová
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 12. /neděle/
14.30 /R/ PTAČÍ ÚLET /RP/
16.00 /J/ JAK POSTAVIT

SNĚHULÁKA
17.00 /R/ HUNGER GAMES:

VRAŽEDNÁ POMSTA
17.30 /J/ CESTA ZA VÁNOČNÍ

HVĚZDOU /RP/
20.00 /R/ KŘÍDLA VÁNOC
20.00 /J/ ŽENA V KLECI (FK)

2. 12. /pondělí/
17.30 /R/ KONZULTANT
20.00 /R/ KŘÍDLA VÁNOC

3. 12. /úterý/
17.30 /R/ KONZULTANT
20.00 /R/ KŘÍDLA VÁNOC

4. 12. /středa/
17.30 /R/ KŘÍDLA VÁNOC
20.00 /R/ KAPITÁN PHILLIPS

5. 12. /čtvrtek/
17.30 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(2D/D) /RP/
18.00 /J/ ZUZANA MICHNOVÁ

– JSEM SLAVNÁ TAK
AKORÁT (FK)

20.00 /R/ ROZKOŠ
Slavnostní premiéra
s delegací tvůrců

20.00 /J/ JEN 17 (FK)

6. 12. /pátek/
17.30 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(3D/D) /RP/
17.30 /J/ PARCHANTI SPÍ DOBŘE

(FK)
20.00 /R/ ROZKOŠ
20.00 /J/ VELKÁ NÁDHERA (FK)

7. 12. /sobota/
Rozdáváme filmové plakáty v průběhu
celého odpoledne v kině Radnice!
Více na www.kinajablonec.cz
14.30 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(3D/D) /RP/
17.00 /R/ HUNGER GAMES:

VRAŽEDNÁ POMSTA
17.00 /J/ VELKÁ NÁDHERA (FK)
20.00 /R/ KŘÍDLA VÁNOC
20.00 /J/ PARCHANTI SPÍ DOBŘE

(FK)

8. 12. /neděle/
15.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ KRTEK A OSLAVA
17.00 /J/ VELKÁ NÁDHERA (FK)
17.30 /R/ KŘÍDLA VÁNOC
20.00 /R/ PŘÍBĚH KMOTRA
20.00 /J/ ŽENA V KLECI (FK)

9. 12. /pondělí/
17.30 /R/ PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
20.00 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT

(2D/T)

10. 12. /úterý/
17.30 /R/ PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
20.00 /R/ THOR: TEMNÝ SVĚT

(3D/D)

11. 12. /středa/
17.30 /R/ PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
17.30 /J/ ROZKOŠ
20.00 /R/ THE ROLLING STONES –

CROSSFIRE HURRICANE
20.00 /J/ iSHORTS – SHORT

MATTERS!
00.01 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/T) /RP/
Půlnoční premiéra!

12. 12. /čtvrtek/
00.01 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/T) /RP/
Půlnoční premiéra!

16.15 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ (3D/D) /RP/

17.30 /J/ ROZKOŠ
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/T) /RP/
20.00 /J/ SHOW! (FK)

13. 12. /pátek/
16.15 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/D) /RP/
17.30 /J/ SVIŇÁK (FK)
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
20.00 /J/ ROZKOŠ

14. 12. /sobota/
14.30 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
17.30 /J/ SVIŇÁK (FK)
18.45 /R/ FALSTAFF

Přímý přenos z MET NY
20.00 /J/ KŘÍDLA VÁNOC

15. 12. /neděle/
13.30 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(2D/D) /RP/
14.00 /J/ NEZBEDNÉ POHÁDKY
16.00 /J/ CESTA ZA VÁNOČNÍ

HVĚZDOU
Vstup volný do naplnění
kapacity sálu!

16.15 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ (3D/D) /RP/

18.00 /J/ KŘÍDLA VÁNOC
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/T) /RP/

16. 12. /pondělí/
17.30 /R/ PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/T) /RP/

17. 12. /úterý/
17.30 /R/ PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/

18. 12. /středa/
14.30 /R/ LÁSKY ČAS

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/D) /RP/

19. 12. /čtvrtek/
17.00 /J/ VŠE JE ZTRACENO
17.30 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
19.00 /J/ ŽIVOT ADÉLE (FK)
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/T) /RP/

20. 12. /pátek/
17.30 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
17.30 /J/ LÁSKY ČAS
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
20.00 /J/ VŠE JE ZTRACENO

21. 12. /sobota/
14.00 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
16.15 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/D) /RP/
17.30 /J/ SOBÍK NIKO 2 /RP/
19.30 /J/ LÁSKY ČAS
20.00 /R/ KŘÍDLA VÁNOC

22. 12. /neděle/
14.30 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(2D/D) /RP/
16.00 /J/ POHÁDKY POD

STROMEČEK
16.45 /R/ SPÍCÍ KRASAVICE

Záznam Bolšovo baletu
17.30 /J/ SOBÍK NIKO 2 /RP/
19.30 /J/ LÁSKY ČAS
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/

23. 12. /pondělí/
15.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(2D/D) /RP/
17.30 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/

20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ
POUŠŤ (3D/D) /RP/

24. 12. /úterý/
21.00 /R/ WALTER MITTY A JEHO

TAJNÝ ŽIVOT 
Vánoční předpremiéra!

25. 12. /středa/
Jablonecká kina nepromítají

26. 12. /čtvrtek/
15.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(2D/D) /RP/
17.30 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
17.30 /J/ BELLA MIA
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
20.00 /J/ LÁSKY ČAS

27. 12. /pátek/
15.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(3D/D) /RP/
17.30 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
17.30 /J/ KŘÍDLA VÁNOC
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/T) /RP/
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I.

(FK)

28. 12. /sobota/
15.00 /R/ LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ

(3D/D) /RP/
17.30 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
17.30 /J/ PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
20.00 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/T) /RP/
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I.

(FK)

29. 12. /neděle/
14.00 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(2D/D) /RP/
16.00 /J/ JONÁŠ A VELRYBA
16.15 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (3D/D) /RP/
17.30 /J/ ROZKOŠ
20.00 /R/ WALTER MITTY A JEHO

TAJNÝ ŽIVOT
20.00 /J/ NYMFOMANKA, ČÁST I.

(FK)

30. 12. /pondělí/
14.00 /R/ PUTOVÁNÍ S DINOSAURY

(3D/D) /RP/
16.15 /R/ HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ

POUŠŤ (2D/D) /RP/
20.00 /R/ WALTER MITTY A JEHO

TAJNÝ ŽIVOT

31. 12. /úterý/
Jablonecká kina nepromítají
a těší se na vás v novém roce!

Vysvětlivky zkratek (pokud existuje ví-
ce verzí filmu):
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 
Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz 
nebo www.jabloneckarodina.cz

Změna programu vyhrazena – sledujte
naše webové stránky 
WWW.KINAJABLONEC.CZ

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

2. 12. /pondělí/ 19.00 hodin 
NEVĚSTA
Divadlo na Fidlovačce. 
Hrají: L. Rous, M. Sovová, P. Baťek,
D. Ratajský, D. Rous, a další. 
Muzikálová adaptace hry Nevěsta.
Skupina DA.

6. 12. /pátek/ 9.00 a 10.00 hodin
MIKULÁŠSKÉ ČAROVÁNÍ
Pořádá TJ Aerobik Elán. 
Určeno pro MŠ a ZŠ. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

7. 12. /sobota/ 16.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Pásmo lidových zvyků, tanců a písní.
Účinkují: Folklorní soubor Nisanka
a Malá Nisanka. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013
Hudba, tanec.

8. 12. /neděle/ 15.00 hodin
JAK TRAUTENBERK DĚLAL
KRAKONOŠOVI DUCHA
Divadlo Kompany
Hrají: J. Ployhar, T. Kout/F. Čahotský,
P. Lněnička/A. Odarčenko, M. Štechová
/M. Zahrádková/H. Vágnerová a další.
Veselá pohádka. Pohádka, skupina RD.

9. 12. /pondělí/ 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT LUCIE BÍLÉ
za doprovodu hudební skupiny Petra
Maláska. Host: K. Střihavka. Hudba.

11. 12. /středa/ 19.00 hodin
KOUZELNÁ FLÉTNA
Emanule Schukaneder – Wolfgnag
Amadeus Mozart – Attila Egerhäzi
Taneční centrum – konzervatoř v ko-
produkci s Baletem Národního divadla.
Balet Praha Junior, Taneční centrum
Praha – Konzervatoř. Pohádkový pří-
běh lásky prince Tamina a princezny
Paminy. Tanec, skupina ND.

13. 12. /pátek/ 19.00 hodin
FEŠÁCI
Vánoční salon. Vánoční pořad Fešáků
se vzpomínkou na J. Šťáhlavského 
a J. Brabce. Host: country zpěvačka
Š. Rezková. Hudba.

14. 12. /sobota/ 19.00 hodin
HEJ, MISTŘE!
Scénické provedení vánoční mše Jana
Jakuba Ryby. Účinkují žáci, rodiče
a přátelé ZUŠ Jablonec nad Nisou.
Hudba, tanec.

17. 12. /úterý/ 19.00 hodin
XX. ADVENTNÍ KONCERT DPS
VRABČÁCI
Vánoční vystoupení DPS Vrabčata
a Vrabčáci. Sbormistr: P. Žur. Klavírní
doprovod: R. Halamová. 
Hosté: J. Smigmator & Swinging trio,
Ack Van Rooyen a I. Bartošová. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013
a za finanční podpory statutárního města
Jablonec n. N., A Raymond, s. r. o.,
Preciosa, a. s., Ligum, s. r. o. Hudba.

18. 12. /středa/ 19.00 hodin
KOOPERATIVA TOUR 25 LET 
ČECHOMOR
Vánoční koncert Čechomoru, kterým
skupina slaví pětadvacátého výročí.
Hudba. 

21. 12. /sobota/ 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT EVY PILAROVÉ
Hudba.

26. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT SPS JANÁČEK 
Host: Jablonecká píšťalka. Vánoční
písně a koledy. Hudba.

1. 1. /středa/ 18.30 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT
Filharmonie Hradec Králové, v úvodu
večera předání ceny města Pro Meritis.
Hudba.

VÝSTAVY
28. 11. 2013–2. 1. 2014
JIZERSKÉ BARVY PODZIMU -
KOUZLO NOČNÍHO JABLONCE
Fotografie IDIS Education, s. r. o., Praha. 

29. 11. 2013–2. 1. 2014
Z CEST DO STŘEDOMOŘÍ
Zdeněk Daniel (akryl na desce).
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■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, www.jablonec.com
Otevřeno: TIC, památník:
pondělí–pátek 9.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin

30. 11. 2013–25. 1. 2014 
VÁNOČNÍ EXPOZICE
Exponáty nejen ze sbírek manželů
Scheybalových. 

1. 12. /neděle/ 15.30 a 16.30 hodin
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Vánoční expozice v Památníku Jany
a Josefa V. Scheybalových. 
Sraz u kostela sv. Anny.

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
Otevřeno: úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin.

3. 12. 2013–28. 2. 2014
MILOŠ VOTRUBEC (1881–1930) 
Cyklus výstav děl výtvarných umělců,
kterým se Josef V. Scheybal věnoval jako
historik umění. Miloš Votrubec patří
mezi malíře 20. století, kteří působili
v oblasti Českého ráje. Dílo citlivého
koloristy si zaslouží pozornost odborné
a laické veřejnosti i dnes. Vernisáž
výstavy 3. prosince 2013 v 17.30 hodin.
Ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci. 

■ Kostel sv. Anny
Kostel otevřen na vyžádání v infor-
mačním centru v Domě Jany a Josefa
V. Scheybalových v budově staré fary
naproti kostelu do 4. 1. 2014 v obvyk-
lých otevíracích hodinách infocentra.

1. 12. /neděle/
Kostel otevřen 15.00–17.00 hodin, bude
zapálena první adventní svíce.
V 15.00 a v 16.00 adventní zpívání,
v 15.30 a 16.30 společný odchod 
na komentovanou prohlídku vánoční
expozice do Památníku Jany a Josefa 
V. Scheybalových.

Do 4. 1. 2014
OBRAZY ŽIVOTA – ŽITAVSKÁ
POSTNÍ PLÁTNA A VIA SACRA 
Výstava o dějinách fenoménu postních
pláten ze Žitavy a o VIA SACRA – novo-
dobé poutní cestě po česko-německo-
polském Trojzemí. Výstava Obrazy
života bude otevřena do soboty 4. 1. 2014.
Postní plátno bude od 24. prosince
nahrazeno obrazem s betlémskou scé-
nou, který tam už zůstane do 4. ledna. 

24. 12. /úterý/ 10.00–17.00 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
Otevřená předsíň kostela. Možnost na-
hlédnutí do interiéru přes vnitřní dveře.

■ Ekocentrum
budova Eurocentra, pavilon S1

19.–20. 12. /čtvrtek–pátek/ 
9.00–17.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNA
je zaměřená na výrobu vánočních
ozdob, dárků a předmětů z přírodních
materiálů a zdobení perníčků. 
Pořádá JKIC, o. p. s., ve spolupráci se
Střediskem ekologické výchovy Český ráj. 

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

1. 12. /neděle/ 10.00–16.00 hodin
DÍLNIČKY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Výtvarné dílničky s vánoční tématikou
doplněné o adventní vystoupení.
Pořádá statutární město Jablonec n. N.

1. 12. /neděle/ 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupí Fireshow JBC, ZUŠ Jablonec n.N. 
Pořádá statutární město Jablonec n. N.

7. 12. /sobota/ 20.00 hodin
BERUŠKY: 15 LET
Host: Vlasta Redl.

8. 12. /neděle/ 14.00 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Hry, kouzelník, zábava a též Mikuláš
s čertem a andělem. Pořádá DDM Vikýř. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

13. 12. /pátek/ 20.00 hodin 
ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA
Koncert k novému albu Pojďme se napít.

15. 12. /neděle/ 14.00 hodin 
SEMILSKÁ 11
Taneční odpoledne s dechovkou.

16. 12. /pondělí/ 9.00 hodin
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2013
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace a přihlášky na tel.: 484 846
220, www.danevimjaknane.cz. 
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

18.–20. 12. /středa–pátek/ 
9.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍ SLAVNOSTI 
Tradiční trhy s celodenním adventním
programem. Výběr z nabídky více než
100 prodejců. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

21. 12. /sobota/ 20.00 hodin 
KRUCIPÜSK: BOOMBAY TOUR 2013 
Koncert na turné k novému albu. 
Host: Who Killed Marylin?

27. 12. /pátek/ 18.00 hodin
VÁNOCE S IUVENTUS, GAUDE!
Iuventus, gaude!, přípravná oddělení
sboru a Gaudíci. Pořádá ZUŠ a SRPDŠ
při ZUŠ Jablonec n. N.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

29. 12. /neděle/ 20.00 hodin
A JEŠTĚ TROCHU SWINGU PŘED
SILVESTREM
Swingový večer s Orchestrem Rudy
Janovského.

VÝSTAVY
4. 12.–6. 1. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin 
DAGMAR LÜHRINGOVÁ: ZÁTIŠÍ
Výstava snímků jablonecké fotografky,
foyer. Vernisáž: úterý 3. 12. v 17.00 hodin

30. 11.–6. 1. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin 
ZAOSTŘENO NA JIZERKY
Výstava nejlepších snímků
ze stejnojmenné soutěže, horní foyer.
Návštěvníci výstavy si mohou koupit
nástěnný kalendář s tematikou
Jizerských hor. Koupí kalendáře
přispějete na výsadby původních
druhů dřevin v Jizerských horách.

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

2. 12. /pondělí/ 10.00 hodin
HUDBA ČASU VÁNOČNÍHO
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 12. /úterý/ 17.00 hodin
SLUNCE A JEHO VLIV NA ZEMI
Astronomické okénko Martina Gembece.

4. 12. /středa/ 17.00 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
13. ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
„Kniha je zahrada do kapsy“ (arabské
přísloví). Záštitu nad soutěží převzalo
nakladatelství Bor. Vystoupí divadelníci
DDM Vikýř z Jablonce n. N. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

10. 12. /úterý/ 14.00 hodin
TUNISKO
Pravidelné promítání.

10. 12. /úterý/ 17.00 hodin
CO VŠE DOKÁŽE GENETIKA?
Přednáška forenzního genetika
Daniela Vaňka o tom, odkud 
pocházíme, kdo byli naši předkové
i o využití genetiky v kriminalistice.

17. 12. /úterý/ 17.00 hodin
Z JIZERSKÝCH HOR DO SVATÉ ZEMĚ
Jablonecká rodačka Christa Petrásková
povypráví o své cestě do Izraele.

18. 12. /středa/ 15.00 hodin
ZLATÁ MAKOVICE
Vyhlášení výsledků 7. ročníku
luštitelské soutěže, kterou pořádalo
oddělení pro děti a mládež.

NOVÁ VÝSTAVA
HŘEJIVÉ POHLAZENÍ V ZIMNÍM
ČASE
Své malebné obrázky v prostoru schodiš-
tě knihovny představí Lucie Holasová.

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

Pokračujeme v luštitelských soutěžích
O ZLATOU MAKOVICI, 
TOULKY EUROREGIONEM NISA,
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE

Provoz knihovny ke konci roku 2013
V den svátků je knihovna mimo provoz.

Hlavní budova:
V pondělí 23. 12. a v úterý 31. 12. bude
knihovna z provozních důvodů uzavřena.

Pobočky:
Janovská uzavřena 24. 12.–31. 12.
Kokonín uzavřen 25. 12.–1. 1.
Mšeno uzavřeno 24. 12.–31. 12.
Šumava uzavřena 26. 12.–2. 1.

■ DDM Vikýř
www.vikyr.cz, tel. 483 713 004 
e-mail: info@vikyr.cz

1. 12. /neděle/ 10.00–16.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM 
V EUROCENTRU
Vánoční dílničky pro malé i velké, pro
celé rodiny, připraven je kulturní
program.

3. a 17. 12. /úterý/ 9.00–10.30 hodin
HŇÁCÁCI
Výtvarné tvoření pro rodiče s dětmi,
vhodné od 1 roku věku dítěte, cena
40 Kč, informace A. Tauchmanová.

5. 12. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PTAČÍ KRMÍTKA
Výroba krmítek pro ptáčky z pet lahví,
krabic od džusů a mléka, květináčů,
cena 50 Kč, 100 Kč při výrobě
dřevěného krmítka, přihlášky do 3. 12.,
A. Tauchmanová.

9. 12. /pondělí/ 10.00–12.00 hodin
PRACOVNÍ PONDĚLÍ – EURES
Beseda o EURESu – organizace 
usnadňující mezinárodní mobilitu
pracovních sil v rámci EU, vstup volný
bez předchozího přihlášení, informace
A. Tauchmanová.

11. 12. /středa/ 9.00–11.00 hodin
DOVOLENKÁŘI
Dopoledne pro maminky, prarodiče
s dětmi, kdy si dospěláci vyrábějí, děti
si hrají s pedagogem. Koná se
v Eurocentru v ICM, cena: 80 Kč/rodič
a dítě, 60 Kč/pouze dítě nebo dospělý,
přihlášky A. Tauchmanová.

11. 12. /středa/ 15.00–17.00 hodin
PEXESOVÁNÍ
Turnaj v pexesu s výrobou vlastního
pexesa (živé, sluchové pexeso), cena
10 Kč, koná se v ICM v Eurocentru,
přihlášky do 9. 12., A. Tauchmanová.

13. 12. /pátek/ 14.00–17.00 hodin
MALÝ KUTIL
Výroba drobných předmětů ze dřeva,
cena 100 Kč, přihlášky do 11. 12., 
P. Dostál.

13. 12. /pátek/ 15.30–17.30 hodin
GEOCACHING
Chcete se stát Kačerem hledačem 
pokladů? Přijďte za námi do ICM.
Přihlášky A. Tauchmanová.

14. 12. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
PERNÍKOVÁ SOBOTA
Předvánoční tvořivé setkání s vůní
perníků. Akce vhodná od 3 let. 
Cena 80 Kč. přihlášky do 11. 12.,
A. Tauchmanová.

15. 12. /neděle/
ADVENTNÍ PUTOVÁNÍ PRAHA
Sraz v 7.00 hodin – výlet do Prahy na
výstavu betlémů v Betlémské kapli,
cestou zastávka na Polabských vánoč-
ních trzích, v Lesním ateliéru Kuba
v Kersku. Cena 200 Kč/dítě, 
250 Kč/dospělí, přihlášky do 9. 12.,
A. Tauchmanová.

19. 12. /čtvrtek/ 9.00–11.00 hodin
HUDEBNÍ DOPOLEDNE 
S DISKOTÉKOU 
PRO HANDICAPOVANÉ
Zábavně hudebně taneční dopoledne
plné her ve WOKU, přihlášky I. Literová. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

19. 12. /čtvrtek/ 14.00–18.00 hodin
MODELÁŘSKÉ ODPOLEDNE
Nejen pro členy modelářských krouž-
ků, stavba jednoduchých modelů, cena
150 Kč/osoba, 50 Kč/pro členy 
kroužků, přihlášky do 17. 12., P. Dostál.

31. 12. /úterý/ 16.00–22.00 hodin
SILVESTR VE VIKÝŘI
Silvestr pro rodiny, program pro děti
i dospěláky, půlnoc již ve 20.00 hodin,
přihlášky M. Šípková.

Robert Křesťan zazpívá v Eurocentru

13. 12. /pátek/ 20.00 hodin
Druhá tráva vyráží po návratu z USA na koncertní šňůru spojenou
s představením nové desky s názvem Pojďme se napít. Album obsahu-
je většinou nenahrané písničky a texty Roberta Křesťana z období
Poutníků a Traperů, které měl autor chuť si znovu zazpívat za dopro-
vodu a spoluúčasti Druhé trávy.
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■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

2. 12. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál, Podhorská 47

11. 12. /středa/ 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncertní sál, Podhorská 47

16. 12. /pondělí/ 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Jabloneckého komorního orchestru.
Koncertní sál, Podhorská 47

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

3.–31. 12.
SCRIPTORIUM 
Kamenotisky Mikoláše Axmanna.
Vernisáž v úterý 3. 12. 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
otvírací doba o vánočních svátcích:
zavřeno: 24.–26. 12. 2012,
31. 12. 2012–2. 1. 2013

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

VÝSTAVA
do 16. 2. 2014
SALON 2013
Pravidelná, již 6. přehlídka aktuální
tvorby výtvarníků sdružených
v Asociaci umělců medailérů představí
kromě medailérské také volnou
sochařskou tvorbu a kresby.

13. 12. 2013 – 16. 2. 2014
PERLIČKOVÉ KABELKY
Více než tisícovka perličkových
kabelek z muzejní sbírky. Vernisáž 
ve čtvrtek 12. prosince v 17.00 hodin.

Muzejní programy
1. 12. /neděle/ 13.00–17.00 hodin
ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU
Zdobení vánočního stromečku vlastno-
ručně vyrobenými ozdobami za dopro-
vodu hudebního vystoupení dětského
pěveckého sboru. Vstupné zdarma.
Vestibul muzea.

3.–6. 12. /úterý–pátek/
MIKULÁŠSKÉ DÍLNY PRO ŠKOLY
Tvůrčí dílny pro objednané školy, kde
si žáci vyrobí ozdobné sáčky na miku-
lášskou nadílku. Doba výtvarné dílny
1,5 hodiny, vstupné 40 Kč/os.
Objednávky Jaroslava Vaňová, tel.: 483
369 021, email jaroslava.vanova@msb-
jablonec.cz, ateliér muzea. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

7. 12. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ 
V další části podzimního cyklu si
mohou účastníci vytvořit svícen se
závěsnou koulí dekorativně obšitou
perličkami. Rezervace: jaroslava.vanova
@msb-jablonec.cz, tel.: 483 369 021.

GALERIE BELVEDER
Otvírací doba: čtvrtek–neděle 
13.00–17.00 hodin, Mlýnská 27, 
466 02 Jablonec n. N., tel.: 483 310 947

VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE
– ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
Historické šperky a doplňky ze sbírky
Waldes. Po předchozí domluvě mož-
nost komentovaných prohlídek. Bližší
informace a objednávky skupin Kate-
řina Hrušková, tel. 483 310 947, e-mail:
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz

VÝSTAVA
Do 18. května 2014
SKLENĚNÁ ZOO – EXKLUZIVNÍ 
VÁNOČNÍ OZDOBY
Sbírky vánočních ozdob ve tvaru zvířat
a rostlin všech koutů světa. 

Muzejní programy
21. 12., 22. 12, 28. 12. a 29. 12. 
/sobota a neděle/ 13.00–17.00 hodin

VÝROBA A MALOVÁNÍ 
VÁNOČNÍCH OZDOB
Tvůrčí dílna – předvádění foukání
skleněných ozdob, které si mohou
návštěvníci sami ozdobit. Vstupné 30 Kč
včetně prohlídky výstavy.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 12. /neděle/ 15.00 hodin
MIKULÁŠ DĚTEM 
Písničky, hrátky, nadílka. Pro děti od 
2 let. Nutná rezervace na 605 960 357.

3. 12. /úterý/ 19.30 hodin
ISLAND – ZEMĚ OHNĚ A LEDU
Vyprávění Pavly Bičíkové o jednom
z nejkrásnějších ostrovů světa.

6. 12. /pátek/ 20.30 hodin
KÁŤAjeBÁRAjeSKÁLA a KABája
Divadelní premiéra, křest CD a knihy
Báry Purmové.

7. 12. /sobota/ 20.00 hodin
HUDBA PRAHA
Turné k 30. výročí kapely s novým CD
„Hudba Praha 1983–2013 …all the
best!!!“ www.25rocku.cz

10. 12. /úterý/ 20.00 hodin
VLOŽTE KOČKU!
Koncert jedné z nejzajímavějších českých
kapel. Mix rapu, rocku a elektroniky.

11. 12. /středa/ 19.30 hodin
UZUM BRAKK
Promítání Jiřího Plisky z prvovýstupu
v pákistánském Karakoramu.

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

13. 12. /pátek/ 20 hodin
NESMOLNÁ ROCKOTÉKA
S DJ Igorkem hlavně českou rockovou
scénou.

14. 12. /sobota/ 20.00 hodin
BATTLE O BOTTlE
7 to smoke break dance battle, freestyle
rap battle. Live: Crewni skupina,
Badwoof. Djs Zak, Pilla.

17. 12. /úterý/ 17.00 hodin
WORKSHOP PRO BUBENÍČKY 
Od 7 let, bubny zapůjčíme, nutná
rezervace na 608 110 706.

17. 12. /úterý/ 19.00 hodin
RAMPA FREE – TUTABOTA

Africké rytmy, divoký tanec, žongléři,
módní přehlídka…

17. 12. /úterý/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU 
PRO KAŽDÉHO
Téma: Fotíme koncert a tanec. 

18. 12. /středa/ 19.30 hodin
RUSKO – UPROSTŘED NIČEHO
O extremních sjezdech řek Altaje
promítá Honza Kolář.

19. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
FLASTR A 4 FUN
Koncert bluegrassové a popové kapely.

20. 12. /pátek/ 20.00 hodin 
STO ZVÍŘAT
Ska-rocksteady kapela na Nekrosongy tour.

21. 12. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Vánoční videoparty Petra Vobořila.

22. 12. /neděle/ 20.00 hodin
VICHR Z HOR + Nůž
Jablonecký divadelní spolek ve hře
Loví zpěv. Poté koncert Nože.

23. 12. /pondělí/ 19.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ KINO 
Nadílka netradičních vánočních filmů.

24. 12. /úterý/ 23.00 hodin
JEŽÍŠEK TU NECHAL PRO VÁS...
Dárek, hudbu na přání a pohodu.

26. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
ECHT! + MARŠÁL BAZÉN
Koncert pražské pubrockové
a jablonecké bigbítové kapely.

27. 12. /pátek/ 20.00 hodin
KAMIL STŘIHAVKA A LEADERS!
Český „rockový Ježíš“ tradičně opět na
Rampě. 

28. 12. /sobota/ 20.00 hodin
SUPERHERO KILLERS + BAY BAY 
Jablonecká funk-soulová a rocková
kapela předvedou show plnou rytmu,
tance a zábavy.

29. 12. /neděle/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT UPGRADE 
Poctivý rock, punk a skáčko s DJ
Igorkem.

30. 12. /pondělí/ 19.00 hodin
SILVESTR PRO NEDOČKAVÉ
S hudbou na přání a novoročním
přípitkem dříve.

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka 4, Jablonec n. N.
www.lakavarna.com

4.–8. 12. /středa–neděle/
TÝDEN FRANCOUZSKÝCH 
VÁNOČNÍCH DESERTŮ!
Představení netradičních receptů.

6. 12. /pátek/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ

Francouzský tematický večer – Noel
(Vánoce) – uvádí J. Zahradníková.

14. 12. /sobota/ 19.00 hodin
SOIRRÉE FROMAGE
Pokračování sýrové série /s degustací
pro zájemce/ – uvádí J. Šída. 

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

5. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ
Dj Ladis/Meehay.

6. 12. /pátek/ 20.00 hodin
CROSSROAD OF STYLES
Dj Glazy+ guest , vinyl set.

7. 12. /sobota/ 20.00 hodin
HC

13. 12. /pátek/ 20.00 hodin
DVS SHOW BY DJ FCUK
je skutečně unikátním audio-vizuál-
ním spojením. Emulator DVS Show –
první DJ systém při kterém návštěvníci
vidí vše, co DJ dělá. Show je součástí
světelné / vizuální show.
Nejrevolučnější DJ zážitek za posled-
ních 30 let. Vvítěz nejvíce inovativní
produkt / DJ Mag Tech Awards 2011.

14. 12. /sobota/ 20.00 hodin 
ELECTRO NOISE
Dj sitcom (acid comix), Dj simba (ala
crew), dnb/jungle/electro.

20. 12. /pátek/ 20.00 hodin
XMASS BOMB a INSIDE CREW
DJs Bica / Ezop (na 3 gramce), DJ
Jaykob – funkybreaks, MC Riko (účast-
ník finále freestyle rapu v Londýně) -
freestyle rap show

24. 12. /úterý/ 22.00 hodin
XMAS PARTY
All local Djs.

27. 12. /pátek/ 20.00 hodin
RAGGA VIBES
COD [Cult Of Dread] aka Crackenn &
You2 // Olomouc . dnb / raggajungle /
dubstep. DiRTY GROWA – Jungle Attack
Crew – // Highland – ČR, raggajungle /
dubwise / regatek. Mc Mista Deck. 

31. 12. /úterý/ 20.00 hodin
SILVESTR PARTY
Live stream.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.wokoklub.cz

6. 12. /pátek/ 20.00 hodin
BANG IT!
Dance music experience for new
generation.

7. 12. /sobota/ 20.00 hodin
PESS HOMECOMING PARTY
Psybreaks-technouse-minimal-pro-
gressive psytrance, guest djs: Ans,
Ondrasm.

8. 12. /neděle/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Diskotéka pro děti i rodiče se soutěžemi.

13. 12. /pátek/ 20.00 hodin
CALICOBALL
Urban disko párty, djs: Sakul, Buick
(Infamous clique – Praha), Lil Rowa
(Praha).

14. 12. /sobota/ 19.00 hodin
IRIE UP
Reggae Bashment, LION D (UK).
Selecta Rolandblow.

15. 12. /neděle/ 15.00 hodin
VESELÉ LOUTKY
Loutková pohádka z města korálků.

19. 12. /čtvrtek/ 9.00–11.00 hodin
HUDEBNÍ DOPOLEDNES
DISKOTÉKOU PRO
HANDICAPOVANÉ
Zábavné hudebně taneční dopoledne 
plné her ve WOKU, přihlášky I. Literová. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

V Belvederu je k vidění Skleněná ZOO

Výstava se koná do 18. května 2014.
V Galerii Belveder v Jablonci nad Nisou je k vidění mimořádně rozsáhlá
a jedinečná sbírka vánočních ozdob zvířat a rostlin všech koutů světa.
Výstavu doprovází samoobslužný program Zvířata, kde je najdeme.
Po dobu trvání výstavy mohou děti soutěžit o nejzajímavější figurku.
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Městská hala
FOTBAL
1. 12. /neděle/ 8.00 hodin
TURNAJ MLÁDEŽE
Turnaj žáků ročník 2002 a mladší.
Pořádá SK Rapid Jablonec 05, centrkurt.

7. 12. /sobota/ 8.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
Turnaj žáků, pořádá FK Jablonec, o. s.,
centrkurt. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

14. 12. /sobota/ 8.00 hodin
TURNAJ MLÁDEŽE
Turnaj žáků, pořádá FK Jablonec, o. s.,
centrkurt.

15. 12. /neděle/ 8.00 hodin
TURNAJ ŽÁKŮ
Turnaj žáků ročník 2003 a mladší. 
Pořádá SK Rapid Jablonec 05, centrkurt. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

21. 12. /sobota/ 8.00 hodin
VÁNOČNÍ CUP
IX. ročník, pořádá SK Rapid Jablonec 05,
centrkurt.

21. 12. /úterý/ 9.00 hodin
SILVESTROVSKÝ TURNAJ
Tradiční silvestrovský turnaj ve futsale.
Pořádá Futsal team JASIP Jablonec n. N.,
centrkurt.

FLORBAL
22. 12. /neděle/ 9.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNAJ MLÁDEŽE
Pořádá 1. FBK Jablonec n. N., kurty č. 1 a 2.

FUTSALL
1. 12. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – REAS
Krajský přebor, centrkurt.

1. 12. /neděle/ 17.30 hodin
LEGNEX – ALEX
Krajský přebor, centrkurt.

15. 12. /neděle/ 17.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – TŘEBUSICE
Divize mužů, centrkurt.

HÁZENÁ
14. 12. /sobota/ 16.00 hodin
ELP JABLONEC – Č. BUDĚJOVICE
II. liga ml. dorostu, centrkurt.

14. 12. /sobota/ 18.30 hodin
ELP JABLONEC – Mladá Boleslav
II. liga muži, centrkurt.

VOLEJBAL
7. 12. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – TU LIBEREC
Extraliga juniorek, kurt č. 4

7. 12. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE – MODŘANY
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

Atletická hala
7. 12. /sobota/ 10.00 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
Atletický oddíl TJ LIAZ pořádá halové
závody žactva. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

31. 12. /úterý/ 10.00 hodin
SILVESTROVSKÝ DESETIBOJ
Tradiční silvestrovská akce v hale
na Střelnici, pořádá TJ LIAZ.

Plavecký bazén
13. 12. /pátek/ 17.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PLAVÁNÍ
Oddíl triatlonu a plavání TJ Bižuterie
pořádá v plaveckém bazénu aneb
„Štafetka 3 x 25 m“. 

Plavecký závod pro širokou veřejnost.
Prezentace od 16.20 hodin. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

Plánované odstávky:
Plavecký bazén: 16. 12.–26. 12. 2012

Provoz:
27. 12. 10.00–21.30 hodin
28. 12. 10.00–21.30 hodin
29. 12. 10.00–20.00 hodin
30. 12. 10.00–21.30 hodin
31. 12. a 1. 1. zavřeno
Od 2. 1. 2013 standardní provoz 
dle celoroční provozní doby.

Sportovní hala
Podhorská 54, Jablonec n. N.

BASKETBAL
1. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – BENEŠOV
Liga juniorky U19.

7. 12. /sobota/ 12.00 hodin
BIŽUTERIE – ÚSTÍ N. L.
Liga žákyně U14.

7. 12. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – KLATOVY
Liga kadetky U17.

7. 12. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – PROSEK
II. liga ženy.

8. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BIŽUTERIE – LITOMĚŘICE
Liga žákyně U14.

8. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BIŽUTERIE – PLZEŇ
Liga kadetky U17.

8. 12. /neděle/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – KLADNO
II. liga ženy.

9. 12. /pondělí/ 15.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ S BASKETBALEM
Zváni jsou všichni příznivci a zájemci.

11. 12. /středa/ 16.30 hodin
BIŽUTERIE – NOVÁ PAKA
Liga juniorky U19.

15. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – PARDUBICE B
Divize žákyně starší U15.

16. 12. /pondělí/ 16.30 hodin
BIŽUTERIE – BRANDÝS
Liga kadetky U17.

20. 12. /pátek/ 19.00 hodin
BIŽUTERIE – BRANDÝS
II. liga ženy.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

4. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC KOLÍN
II. liga, 19. kolo.

14. 12. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC KLÁŠTEREC N. O.
II. liga, 21. kolo.

21. 12. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC ŽĎÁR N. S.
II. liga, 23. kolo.

Sportovní areál Břízky
26.–31. 12. /čtvrtek–úterý/
JABLONECKÁ ŠESTIDENNÍ
SKP Maják pořádá v lyžařském areálu
Břízky závody v běhu na lyžích pro
veřejnost všech věkových kategorií.

20. 12. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Free drum’n’bass party, djs: Lathis,
Sakul, Soul Fragment.

21. 12. /sobota/ 19.30 hodin
STARTÉR
Soutěž kapel, Intensive Care, Cze-Hun,
Headspot, Luděk. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

24. 12. /úterý/ 22.00 hodin
XMASS PARTY
Různé hudební žánry od Woko djs.

25. 12. /středa/ 19.00 hodin
UNDERGROUND
Drum’n’bass party, djs: Moower,
Misology, Look-In, Morybundus

27. 12. /pátek/ 20.00 hodin
BANG IT!
Dance music experience for new
generation, progresive electro.

28. 12. /sobota/ 19.00 hodin
PŘEDSILVESTR
Generální zkouška na silvestra.

31. 12. /úterý/ 20.00 hodin
SILVESTR
Přijďte s námi přivítat nový rok.

■Mateřské centrum
Jablíčko
www.mcjablicko.cz
jablickomc@seznam.cz

Pravidelný program
Denně 13.00–15.00 hodin
Doučování dětí 1.–8. tř.
Úterý 9.00–12.00 hodin
Scrapbook
Pátek 9.00–12.00 hodin
Výtvarné dopoledne

2. 12. /pondělí/ 10.00–11.30 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
Marcela Poláková poradí při výchovných
problémech, zapojení do kolektivu apod.

3. 12. a 17. 12. /úterý/ 10.00 hodin
DEN KRÁSY
Stříhání vlasů nejmenších. Kosmetička
i kadeřnice – zkrášlí, upraví, poradí.

4. 12. /středa/ 15.00–17.00 hodin
SETKÁNÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN
Pravidelný klub, výměna zkušeností.

5. 12. /čtvrtek/ 10.00 hodin
VLIV OKOLÍ NA PSYCHIKU DĚTÍ
Hana Dorndornferová.

7. 12. /sobota/ 10.00 hodin
HERNÍ SOBOTA
Deskové hry pro malé i velké.

8. 12. /neděle/ 14.00 a 16.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Děti navštíví Mikuláš i anděl, možná i čert. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2013

12. 12. /čtvrtek/ 10.00 hodin
PŘEDNÁŠKA PEDAGOGICKO-
PSYCHOLOGICKÉ PORADNY

14. 12. /sobota/ 10.00 hodin
STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA
Kaštany, mrkev, jablka odneseme do lesa.

16.–20. 12. /pondělí–pátek/ 10.00 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKY
Koledy, cukroví a vánoční atmosféra.

18. 12. /úterý/ 15.00–17.00 hodin
SCHŮZKA AKTIVNÍCH ČLENŮ
Shrnutí uplynulého roku a náhled do
roku nového.

31. 12. /úterý/ 15.00–21.00 hodin
SILVESTR PRO NEJMENŠÍ
Oblíbené zakončení roku s programem
pro nejmenší.

22. 12.–1. 1. 2014 ZAVŘENO

■ Spolkový dům
Jablonec n. N., E. Floriánové 8, www.dub.cz

10. 12. /úterý/ 18.00 hodin
BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER
Beseda.

■ Český červený
kříž–Jablonec n. N.
Florianova ulice (Spolkový dům)
www.cck-jablonec.cz

4. 12. /středa/ 16.00 hodin
OCEŇOVÁNÍ DÁRCŮ KRVE
V reprezentativních prostorách obřadní
síně jablonecké radnice proběhne tradič-
ní oceňování zlatých a stříbrných dárců.

■ Knihkupectví 
Serius
Mírové náměstí 11, tel. 601 581 591

4. 12. /středa/ 18.00 hodin
ORBIS PICTUS
Poznávání podle Komenského. Červen-
cový kruh v obilí u Sychrova
a Vrkoslavický čertův kámen mají
hodně společného. Uvádí Pavel Lufinka. 

6. 12. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTRUA 12 
– MARCELA STEINBACHOVÁ
Architektka, organizátorka a redaktorka
představí publikace a aktivity sdružení
KRUH.

12. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin
JIZERSKÉ HORY
O rašeliništích, květeně a zvířeně.
Druhý díl velké edice o Jizerských horách
představí nakladatel Roman Karpaš.

■ Dům
česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org
středa–sobota 14.00–17.00 hodin

12. 12.–11. 1.
POROZUMĚNÍ
Výstava kresleného humoru českých
a německých umělců.

13.–15. 12. /pátek–neděle/
JAK VZNIKÁ PATCHWORK? 
Prodejní výstava Jizerského
kreativního klubu.

13. 12. /pátek/ 15.00 hodin
RÝNOVICE SOBĚ! 
Malý vánoční trh

■ Palace Plus česká
bižuterie a sklo
Palackého 41, Jablonec nad Nisou

12. 12. /čtvrtek/ 16.00 hodin
RADKA ZRŮSTKOVÁ
Přednáška módní návrhářky z ateliéru
Rakay Original. Tématem je dokonalé
zpracování přírodního hedvábí, barve-
ní, malování na hedvábí a akvarely. 

■ Kostel
Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
Horní náměstí Jablonec n. N. 

8. 12. /neděle/ 16.30 hodin 
ZAPALME SVÍČKU
Koncert k uctění památky našich zem-
řelých dětí. Pořádá občanské sdružení
Dlouhá cesta. Vystoupí žáci hudební
sekce ZUŠ Jablonec nad Nisou. Svíčky
budou k dispozici zdarma na místě,
vstupné dobrovolné. V 18 hodin násle-
duje mše sv. za všechny zemřelé děti.

■ Hotel Petřín
www.hotel-petrin.webnode.cz/ 
mail@hotel-petrin.cz 

24. 12. /úterý/ 14.00–17.00 hodin
ŠTĚDROVEČERNÍ ODPOLEDNE
pro osamělé seniory v hotelu Petřín.
Program, koledy, slavnostní menu
a doprava zdarma – vše zajištěno!
Přihlášky přijímá na tel. čísle: 602 107
404 Dana Kodytková.

■ Nabídka sportovních pořadů
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Ochranovský sbor při 
Českobratrské církvi evangelické
Máchova 29

30. 11. /sobota/ 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ OCHRANOVSKÉ
ADVENTNÍ HVĚZDY

1. 12. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

22. 12. /neděle/ 9.30 hodin 
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vánoční slavnost pro malé i velké

25. 12. /středa/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 
Bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

29. 12 /neděle/ 9.30 hodin
LOSOVÁNÍ HESEL A KÁZÁNÍ 
NA HESLO ROKU 2014
Mně v Boží blízkosti je dobře. (Ž 73,28)

Církev československá husitská
chrám Dr. Farského, nám. Farského
www.jablonec.ccshhk.cz

1. 12. /neděle/ 9.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

7. 12. /neděle/ 14.00 hodin
SETKÁNÍ U BETLÉMA
Adventní koncert – Artefaktum

8. 12. /neděle/ 9.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

15. 12. /neděle/ 9.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

22. 12. /neděle/ 9.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba – se svátostí pokání

23. 12. /pondělí/ 18.00. hodin
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA 
NA PŮLNOČNÍ MŠI
Přístupné veřejnosti

24. 12. /neděle/ 22.30 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
J. J. Ryba: Česká mše vánoční Hej, Mistře

25. 12. /středa/ 9.00 hodin
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Bohoslužba

29. 12. /neděle/ 9.00 hodin
BOHOSLUŽBA
Poděkování za uplynulý rok

5. 1. 2014 /neděle/ 9.00 hodin
BOHOSLUŽBA
Losování biblických textů pro nový rok

Od 20. 12. do 6. 1. 2014
13.00–18.00 hodin
VYSTAVENÝ JIZERSKÝ BETLÉM
Dřevěné sochy v životní velikosti

Bratrská jednota baptistů
Kostel Bratrské jednoty baptistů
v Máchově parku

24. 12. /úterý/ 15.00 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST

25. 12. /středa/ 9.30 hodin
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA
NA BOŽÍ HOD

29. 12. /neděle/ 9.30 hodin
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

31. 12. /úterý/ 20.00–01.00 hodin
SILVESTROVSKÁ BOHOSLUŽBA

1. 1. /středa/ 10.00 hodin
SLAVNOSTNÍ NOVOROČNÍ
BOHOSLUŽBA

Křesťanský sbor Dobrá zpráva
Sál Spolkového domu ul. E. Floriánové 8,
vchod z parkoviště

1. 12. /neděle/ 15.30 hodin
1. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

8. 12. /neděle/ 10.00 hodin
2. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

15. 12. /neděle/ 15.30 hodin
3. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

22. 12. /neděle/ 15.30 hodin
4. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže
Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.

ADVENTNÍ KONCERTY 2013

1. 12. /neděle/ 16.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vojta Starý – varhany

8. 12. /neděle/ 16.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vendula Groulíková – blues, jazz,
vánoční písně, koledy

15. 12. /neděle/ 16.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Romana Halamová – varhany, dětský
pěvecký sbor Fialenky

STAROKATOLICKÉ VÁNOCE 2013

24. 12. /úterý/ 24.00 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
Půlnoční eucharistická slavnost –
Narození Páně

26. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
Svátek sv. Štěpána

29. 12. /neděle/ 10.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
Svátek Svaté Rodiny

VÝSTAVA BETLÉMU – ACHÁTOVA
MADONA
Betlém je možno vidět v době od 14.00
do 17.00 hodin ve dnech 23., 25., 26.,
27., 28. a 29. prosince

Církev bratrská
Smetanova 26

ADVENTNÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
vždy od 9.30 hodin
1. 12., 8. 12., 15. 12. 2012

22 12. /neděle/ 9.30 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST

24. 12. /úterý/ 23.00 hodin
PŮLNOČNÍ BOHOSLUŽBA
V CB Liberec, ulice Puchmajerova 4
(U Soudu)

25. 12. /středa/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Bohoslužba

31. 12. /úterý/ 16.00 18.00 hodin
SILVESTROVSKÉ SETKÁNÍ

Českobratrská církev evangelická
Pod Baštou 10

1. 12. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře
Páně

8. 12. /neděle/ 9.30 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

15. 12. /neděle/ 9.30 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby 

22. 12. /neděle/ 9.30 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby

24. 12. /úterý/ 9.30 hodin
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST
Posezení u kávy a čaje

25. 12. /středa/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře
Páně

26. 12. /čtvrtek/ 9.30 hodin
2. SVÁTEK VÁNOČNÍ
Bohoslužby

31. 12. /úterý/ 16.00 hodin
SILVESTR
Rozloučení se starým rokem

1. 1. /neděle/ 9.30 hodin
NOVÝ ROK
Bohoslužby s vysluhováním sv. Večeře
Páně

Římskokatolická církev
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Římskokatolická farnost – děkanství
Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 12,
Jablonec n. N., tel.: 483 312 327; 
e-mail: fara@farnostjablonec.cz

22. 12. /neděle/
4. ADVENTNÍ

7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec nad Nisou

14.00 – Rýnovice
18.00 – Jablonec nad Nisou

24. 12. /úterý/
VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ
PÁNĚ
13.00 – Otevření betlému v kostele

na Horním nám.
16.00 – Lučany nad Nisou
16.00 – Jablonec nad Nisou (dětská)
22.00 – Rychnov u Jablonce n. N.
24.00 – Jablonec nad Nisou
24.00 – Bedřichov

25. 12. /středa/
SLAVNOSTNÍ NAROZENÍ PÁNĚ
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
9.30 – Jablonec nad Nisou

14.00 – Rádlo
18.00 – Jablonec nad Nisou

26. 12. /čtvrtek/
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
9.30 – Jablonec nad Nisou

18.30 – Jablonec n. N.-Mšeno

27. 12. /pátek/
SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY
17.00 – Jablonec nad Nisou (s obřadem

žehnání vína)

28. 12. /sobota/
SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK
8.00 – Jablonec nad Nisou

16.00 – Lučany nad Nisou 

29. 12. /neděle/
SVÁTEK SV. RODINY NAZARETSKÉ
(obřad žehnání manželům)

7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.

14.00 – Rýnovice
18.00 – Jablonec n. N.

31. 12. /úterý/
POSLEDNÍ DEN
KALENDÁŘNÍHO ROKU
9.00 – Jablonec n. N. (začátek adorace)

16.00 – Jablonec n. N.

1. 1. /středa/
SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE

7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec nad Nisou

18.00 – Jablonec nad Nisou

2. 1. /čtvrtek/
PAMÁTKA SV. BASILA A SV. ŘEHOŘE
16.30 – Nemocniční kaple
18.00 – Jablonec n. N.-Mšeno

3. 1. /pátek/
PAMÁTKA NEJSVĚTĚJŠÍHO
JMÉNA JEŽÍŠ
17.00 – Jablonec n. N.

4. 1. /sobota/
VIGILIE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ
8.00 – Jablonec n. N.

16.00 – Lučany n. N.

5. 1. /sobota/
2. NEDĚLE VÁNOČNÍ

7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.

14.00 – Nová Ves n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

6. 1. /pondělí/
SLAVNOSTNÍ ZJEVENÍ PÁNĚ
18.00 – Jablonec nad Nisou
(obřad žehnání vody, křídy a kadidla)

Betlém otevřen pro veřejnost 
vždy v průběhu bohoslužeb, 
v ostatní dny dle rozpisu:

24. 12. 13.00–18.00
25. 12.–8. 1. 8.30–18.00

Vánoční bohoslužby v Jablonci n. N.

Foto Jan Macek
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Karel Pelant (*6. 2. 1919)
Pražský rodák se v 60. letech přestěhoval na
Jablonecko, kde působil v různých státních in-
stitucích jako projektant. Podílel se mimo jiné
na realizaci české expozice pro Světovou výsta-
vu v Bruselu na EXPO v roce 1958. Vytvořil
projekt nového moderního výstaviště v centru
Jablonce s fontánou evokující jizerskohorskou
přírodu. Projekt pavilonu A a celého výstaviště
ocenila mezinárodní porota udělením Zlaté
medaile. Z dalších rekonstrukcí staveb, včetně
interiérů, je autorem například městské knihov-

ny v budově staré radnice, Muzea skla a bižuterie
nebo tehdejšího ředitelství Jablonecké bižute-
rie. Pro Preciosu zrealizoval stavbu a interiéry
budovy ředitelství. V devadesátých letech půso-
bil na radnici ve funkci městského architekta.

Cena Pro Meritis mu bude udělena za celoživot-
ní práci pro město v oblasti architektury a ur-
banismu.

Siegfried Weiss (*14. 10. 1933)
Narodil se v Jablonci nad Nisou, kde měli koře-
ny jeho rodiče. Absolvent zdejší umělecké prů-
myslovky, obor rytectví, byl po celou aktivní
pracovní dráhu zaměstnán v podniku Bižute-
rie. Již více než padesát let se zabývá fotografo-
váním krajiny. Publikačně se poprvé podílel
jako spoluautor na knize Jizerské ticho, která
byla vydána v roce 1978. Další obrazové knihy
již vytvořil samostatně, většinou až po roce
1990. Opakovaně se věnoval půvabům Českého
ráje, kde zachytil krásu skal, rybníků a české
krajiny, rád zavítal i do Lužických hor. S foto-
aparátem vždycky nejraději chodí po milova-
ných Jizerských horách. Během jizerských pu-
tování vznikl dostatek materiálů pro knihu
Moje Jizerky. Právě tady zúročil svoji dokona-
lou znalost krajiny a všem následovníkům na-
stavil laťku opravdu vysoko. Knihu doprovodil
vlastními texty, kterými vyjádřil hluboký cit
pro rodný kraj.

Cena Pro Meritis mu bude udělena za přínos
v oblasti umění – fotografie.

Jiří Dostál (*1. 10. 1954)
Rodák z Nové Paky vystudoval SUPŠS v Želez-
ném Brodě a sklářský ateliér na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze, u profesora Sta-
nislava Libenského. Nejdříve pracoval jako ko-
vorytec a v letech 1978–1991 působil jako návr-

hář v oblasti skleněné bižuterie. V roce 1983
získal cenu za vynikající průmyslový design
v České republice. Je autorem tvarů a mnoha
užitkových předmětů (vzhled vypínačů ABB,
lyžařské vázání, loga města Jablonec nad
Nisou, České mincovny, Bižuterie Jablonec nad
Nisou). Založil tradici české medailérské školy,
je autorem mnoha známých medailí – Václav
Havel, Olga Havlová, Barack Obama, Barbora
Špotáková, Jan Železný, městská medaile Pro
Meritis. Od roku 1990 působil jako pedagog na
Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší od-
borné škole v Jablonci nad Nisou, od roku 1991
do roku 2012 byl jejím ředitelem. Přispěl k vy-
rovnání vztahů mezi městy Jablonec nad Nisou
a Kaufbeuren. Ve škole založil obor ražené me-
daile, mince a propagační design. Od roku 1993
do roku 2006 byl též členem výtvarné komise
České národní banky pro posuzování návrhů
pamětních mincí České republiky.

Cena Pro Meritis mu bude udělena za přínos
v oblasti umělecké a průmyslové výroby, designu,
medailérství a pedagogiky.

Cena města Pro Meritis
za rok 2013

■ Osobnosti Jablonecka

Na Novoročním koncertu 1. ledna bude udělena Cena města Pro Meritis 
za rok 2013. Ocenění získají – architekt Karel Pelant, umělec Siegfried Weiss
a akademický sochař, malíř a medailér Jiří Dostál.

Smyslem ceny je udělit čestné veřejné
ocenění osobám, jež v nejrůznějších
oblastech přispěly k rozvoji města
a občanského života nebo k dobrému
jménu města, a to nezištným a zvláště
příkladným způsobem. Jako první
dostal ocenění služebně nejstarší
jablonecký zastupitel a znalec místní
historie Václav Vostřák, v loňském
roce byla cena předána in memoriam
Janě a Václavu Scheybalovým.

Karel Pelant

Siegfried Weiss

Jiří Dostál
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Procházím ztemnělou ranní ulicí a v hlavě
se mi honí řada myšlenek na dnešní pracov-
ní den. 

Co mě dnes asi čeká? Množství papírů, výkazů,
jednání, práce s lidmi, se zaměstnanci, s klien-
ty. Z myšlenek mě vytrhuje skupinka lidí stojí-
cích na ulici. Hlasitě se ke mně hlásí, už je po-
znávám. Jsou to naši klienti NADĚJE, kteří če-
kají na otevření nízkoprahového denního cent-
ra, kde je čeká teplo, jídlo a věřím, že vlídné
slovo a pomoc. 

Přemítám, kde všichni z nich nocovali, a pře-
dem vím, že ne všichni, ale někteří venku. Jsou
mezi nimi i ženy. Brzy bude hůř. Podle někte-
rých prognóz by letošní zima měla být dlouhá
a mrazivá. 

Mé představy plynou dál – do imaginárního
krásného světa, kde by všichni měli své domo-
vy, rodiny, blízké, nikdo by netrpěl fyzicky ani

duševně. Organizace jako NADĚJE a mnoho
dalších by pak vlastně ztratily svou potřebnost.
Realita je ale jiná, daleko drsnější, možná drs-
nější než zima, která je před námi. Dle posled-
ních výzkumů je v České republice přibližně

30 tisíc lidí bez domova, potenciálním bezdo-
movectvím je ohroženo až 100 tisíc lidí. Krize je
ale i v celé Evropě. Velký titulek novin hlásí, že
přes 40 milionů lidí nemá jídlo a trpí nedostat-
kem. 

Tak se zase vracím k NADĚJI. Přála bych si,
aby se lidé nebáli a nestyděli vyhledat pomoc,
když jim hrozí bída či pobyt na ulici. Jsem také
vděčná za všechny své zaměstnance, sponzory,
dárce, za všechny lidi, kterým osud lidí bez do-
mova není lhostejný. V uších mi zní text písně
mého skvělého kamaráda: „A když se dusíš
a vytrácí se víra, zbývá jen NADĚJE, ta nikdy
neumírá...“ S touto myšlenkou stojím na prahu
své kanceláře. Vidím, že papíry z mého stolu
nezmizely, možná tam i nějaké přibyly... tak
směle k jejich vyřizování... vždyť se blíží zima!

Milena Havrdová, 
oblastní ředitelka NADĚJE, 

pobočka Jablonec nad Nisou

Naděje, ta nikdy neumírá

Jablonec má novou koncepci prorodinné
politiky do roku 2019. Obsahuje šest dlouho-
dobých cílů včetně způsobů, jak jich dosáh-
nout. Cílovou skupinou koncepce je rodina
v širším slova smyslu, důraz se klade zejmé-
na na rodinné vazby. 

Garantem plánování prorodinné politiky a na-
plňování koncepce je odbor sociálních věcí
a zdravotnictví. Autorem dokumentu je pracov-

ní skupina komunitního plánování pro rodinu,
děti a mládež. Vycházela z podnětů ostatních
skupin, dobrých příkladů z celé ČR a dotazní-
ků, které od července do října zkoumaly spoko-
jenost občanů s prorodinnou politikou města,
s počtem a stavem hřišť či nabídkou akcí. 

Na chybějící hřiště respondenti poukazovali
v centru města, v Proseči nad Nisou, na Vrko-
slavicích a nelíbil se jim stav těch u přehrady.
Také upozorňovali na absenci městské herny
pro děti či zvýhodněných rodinných vstupenek.
Další podněty se týkaly většího spektra besed či
akcí pro rodiny, péče o malé děti (MŠ a další za-
řízení), čistoty ulic a dětských hřišť. 

„Nová koncepce dbá na sladění rodinného
a pracovního života, neopomíjí bezbariérovost
města, hledá vhodné prostory pro přebalení
a nakojení dětí,“ podotýká náměstkyně primá-
tora Soňa Paukrtová. 

S prorodinnou politikou úzce souvisí bezpeč-
nost a její prevence. „K té dopravní přispívají
mimo jiné autobusy s bezpečnostními pásy
a dětskými sedačkami, tzv. Berušky. Kromě
spolupráce s městskou policií chceme upozor-

ňovat na otázku finanční gramotnosti jako pre-
venci možných sociálních problémů,“ pokračuje
náměstkyně primátora a zamýšlí se nad pří-
mou podporou rodin: „Zvýhodněné jízdné po-
skytují rodinné víkendové jízdenky, v plánu
jsou jednání s Libereckým krajem o zavedení
rodinných pasů. Bonusová vstupenka na rodin-
ná představení v kinech je příkladem systému
zvýhodněného rodinného vstupného. Zvažuje-
me i podporu nadaných dětí.“ (jn)

Nová koncepce prorodinné politiky

Šestnáct let trvá pravidelná spolupráce měs-
ta s neziskovými organizacemi z oblasti so-
ciální a zdravotní. V roce 2003 za ni město
získalo ve své kategorii 2. místo v soutěži
Obec zdravotně postiženým, poté přispěla
k prvenství v soutěži Obec přátelská rodině
(2008).

„Nejprve jsme chtěli podněty z terénu, přede-
vším od lidí zdravotně a sociálně handicapova-
ných. A narazili jsme na bariéry. Komunikační,
mezilidské, architektonické,“ vysvětluje počá-
tek spolupráce a pravidelných schůzek Jitka
Šorfová z oddělení sociálních služeb.

Pracovní skupina Bariéry mapovala problé-
my, třídila, navrhovala řešení a položila tak zá-
klady materiálu Jablonec nad Nisou – město
bez bariér, který se roku 2004 stal koncepcí.
Sedm let se pak podle něj řešila bezbariérová
přístupnost zdravotnických zařízení, bydlení,
dopravy, vzdělávání či veřejných budov. 

„Bylo v něm 83 konkrétních řešení pro osoby
s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentál-

ním postižením, v pokročilém věku, těhotné že-
ny či rodiče s kočárkem, z nichž plných 80 se
podařilo zcela nebo částečně,“ konstatuje Šor-
fová. Upravily se desítky přechodů pro chodce,
chodníky, přístupy do veřejných budov. Bezba-
riérové je Eurocentrum, divadlo, sportovní ha-

la, kina Radnice a Junior, nemocnice včetně
nové školky, ale i městské autobusy, na radnici
a veřejných budovách jsou majáky pro nevido-
mé a slabozraké. 

„Dohlížíme, aby nové stavby a rozsáhlé re-
konstrukce odpovídaly požadavkům bezbariéro-
vosti. Ne všechny úpravy vyžadují velké inves-
tice. Mnohdy stačí vžít se do problémů maminky
s kočárkem, seniora s bolavými klouby, člově-
ka po úrazu s berlemi či s onemocněním zra-
ku,“ říká náměstkyně primátora Soňa Paukr-
tová.

Spolupráce se odrazila i v rovině společen-
ské: „Proběhlo již 14 ročníků Dne zdravotně pos-
tižených, v Městském divadle se jedenáct let
pravidelně neziskovky prezentují komponova-
ným pořadem Společně nejen na jevišti,“ připo-
míná Jitka Šorfová. 

Od roku 2012 je bezbariérovost města společ-
ným cílem 2. komunitního plánu. Kontaktní
osobou pro sběr podnětů je Jitka Šorfová,
sorfova@mestojablonec.cz, 483 357 656. 

(jn)

Šestnáct let společné práce bez bariér 

Foto Jitka Šorfová

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová
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Voda v našem městě
Naše město se chlubí krásnou vodní plochou
jabloneckých přehrad. Je to cíl našich pro-
cházek.

Kam se ale poděla voda malých upravených
studánek, kam se poděla voda spoutaná do ka-
šen a fontán, které vždy vytvářely příjemná
a romantická zákoutí?

Komisi pro životní prostředí ve spolupráci
s městem se podařilo znovuobjevit a upravit za-
pomenutou studánku v ul. Hluboká ve Mšeně
nad Nisou. Pod neuvěřitelným nánosem odpa-
du se skrýval bývalý rezervoár na vodu. Objekt

byl vyčištěn, uzamčen a okolí studánky uprave-
no. Ptáme se, jak dlouho si dokáží okolní oby-
vatelé tento stav udržet a neplést si toto veřejné
místo s místem na odpad ze svých zahrad?

Jistě neradostně proti tomu vyhlíží zapome-
nuté torzo kašny a pítka v centru města na
Horním náměstí. Jak je přitom příjemné pozo-
rovat hru bublin malé fontánky na prostranství
náměstí Dr. Farského. 

Nezapomínejme proto na živou vodu z kašen
a fontán v našem městě, vždyť je tak krásné vo-
du nejen vidět, ale i slyšet a cítit.

Renata Svátková

Jablonecké kulturní a informační centrum
připravilo sérii koncertů a přednášek k 25. vý-
ročí sametové revoluce. Ty se uskuteční pod
jednotnou hlavičkou 25 ro(c)ků bez opony. 

„První z koncertů proběhl 17. listopadu v koste-
le sv. Anny, kde vyprodanému hledišti zahrál
fenomenální kytarista Radim Hladík s Blue
Effectem,“ informuje náměstek primátora Petr
Vobořil, který celou akci zaštiťuje. 

Další z koncertů v rámci 25 ro(c)ků bez opo-
ny se bude konat 7. prosince, kdy v Klubu Na
Rampě zahraje legendární Hudba Praha. „Cel-
kem jsme naplánovali devět akcí. Kromě již
dvou zmiňovaných koncertů se mohou Jablo-
nečané těšit na Milana Knížáka, který vystoupí
s kapelou Aktual, jež zazpívá písničky, které
byly v 60. letech formou odporu proti komunis-
mu. Vzpomínky na hudebního barda Karla
Kryla doprovodí mluveným slovem, fotografie-
mi a zvukovými záznamy Jiří Černý v dalším
pořadu. V dubnu v Eurocentru vystoupí Super-
group, v květnu se bude v kině Junior promítat
unikátní pásmo filmových dokumentů, které
v rámci Historie českého undergroundu uvede
František Stárek Čuňas. V říjnu vzpomene
v kostele sv. Anny skupina The Plastic People
of the Universe, nesporná legenda světové roc-
kové scény, 45 let od založení,“ zmiňuje další

z řady akcí Petr Vobořil. Na říjen je rovněž plá-
nována výstava, která ukáže město Jablonec
nad Nisou v dobách komunistické totality. 

„Chtěli bychom pokud možno objektivním
způsobem přiblížit tvář, život a fungování měs-
ta a jeho společnosti v průběhu padesátých až
osmdesátých let 20. století se specifickým za-
měřením na 70. a 80. léta jako na období, které
předcházelo společenské změně po listopadu
1989,“ nastiňuje rozsah výstavy náměstek.

Celá akce 25 ro(c)ků bez opony vyvrcholí
v den výročí sametové revoluce 17. listopadu

2014, kdy bude v Městském divadle Jablonec
nad Nisou uvedena hra Václava Havla Asanace,
kterou zahrají herci Divadla Na zábradlí. 

„Při výběru účinkujících, kteří se budou na
ročních oslavách podílet, jsme samozřejmě
hledali umělce spjaté s komunistickým odbo-
jem v různých formách. Ten důvod není jen
dramaturgický, ale také jsme jim tímto chtěli
vyjádřit naše poděkování. V dnešní době není
jednoduché v umělecké branži přežít a chceme
alespoň trochu pomoci umělcům, kterých si vá-
žíme, a to tím, že jim nabízíme spolupráci,“ vy-
světluje Petr Vobořil. (end)

Aktuální seznam akcí
Hudba Praha, 7. 12. 2013 / 20.00 / Klub Na Rampě
Aktual, 17. 1. 2014 / 20.00 / Klub Na Rampě
Jiří Černý a Karel Kryl 70 let, 4. 3. 2014 / kon-
certní sál ZUŠ
Supergroup, 2. 4. 2014/21.00/velký sál Eurocentra
František „Čuňas“ Stárek Cáry starejch filmů,
květen 2014 / kino Junior
Staré zlaté časy? Jablonec v dobách socialismu,
17. 10. 2014 / 18.00 / kostel sv. Anny, Městské
divadlo 
The Plastic People of the Universe, 17. 10.
2014 / 18.00 / kostel sv. Anny
Václav Havel Asanace, 17. 11. 2014 / 19.00 /
Městské divadlo Jablonec nad Nisou

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

2. prosince 1913, číslo 283, strana 1
Situace na Balkáně. Nová odhalení přinesl list
„Neue Freie Presse“. Podle důvěryhodného pra-
mene uzavřelo Rusko vojenskou dohodu se
Srbskem, Makedonií a Černou Horou, namíře-
nou především proti Rakousko-Uhersku.

4. prosince 1913, číslo 285, strana 4
Bohoslužba pro hluchoněmé se odehrála v Aši.
V evangelickém kostele se shromáždili hlucho-
němí nejen z města, ale i ze sousedního
Bavorska a Saska. Nejprve byla přednesena cír-
kevní píseň ve znakové řeči, potom farář rov-
něž kázal posunky. Početní diváci byli zcela u-
neseni a doufají v brzké opakování.

6. prosince 1913, číslo 287, strana 1
Milost obdržela Amalie Š. z Desné, odsouzená
na šibenici pro vraždu svých malých dětí!

Nejvyšší soud jí změnil rozsudek na 15 let těž-
kého žaláře, zostřený samovazbou a půstem ve
výroční den jejího strašného činu.

7. prosince 1913, číslo 288, strana 4
Ze světa módy – konečně něco praktického!
Nákotníčky z kožešin se hodí zejména k ten-
kým hedvábným punčochám a vykrojeným
botkám, které se dnes nosí. Originalita jim však
chybí – vzpomeňme si na nátepníčky našich
babiček!

10. prosince 1913, číslo 289, strana 4
Sebevražda slepého pasíře. Od narození slepý
mladík z vážené jablonecké rodiny se otrávil
kyanidem draselným. V dopise, psaném Braillo-
vým písmem, se loučí se svou nevěstou. Rodině
projevují účast všechny kruhy obyvatelstva.

11. prosince 1913, číslo 290, strana 1
Nepopsatelný chaos ve vídeňském parlamentu
způsobili Rusínové! Parlament ještě nikdy ne-
zažil takové scény! Rusínové se rozhořčili kvů-

li zdlouhavému vyjednávání o haličské volební
reformě. Hrabě Stürgk žádal o pauzu a prosil
Rusíny, aby krotili svůj temperament – podpo-
rovali je jen čeští radikálové. Obstrukce byly
provedeny nejmodernější technikou – elektric-
kými zvonky, automobilovými houkačkami,
lodními píšťalami a kravskými zvonci. Na jedné
lavici byla objevena tajemná bednička: auto-
matický hlukostroj (Lärmapparat) – jeden ze
čtyř, který se osvědčil již v Haliči. Ve 13 hodin
byla schůze přerušena, protože mnozí poslanci
kravál nevydrželi a opustili sál. Všichni minist-
ři však vytrvali.

16. prosince 1913, číslo 294, strana 2
Lučany povýšeny na město! Energické snaže-
ní pana starosty Josefa Klingra a pana poslance
Adolfa Glöcknera bylo korunováno úspěchem! 

30. prosince 1913, číslo 303, strana 1
Stávka tiskařů. Noviny budou nadále vycházet
ve zkrácené verzi. Od 25. prosince jsou inzeráty
psány ručně. Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

■ I tady jsme doma – seriál o Jablonci

Torzo kašny a pítka na Horním náměstí

25 ro(c)ků bez opony

Foto Radka Baloghová
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Ach ta paměť 
Mirka Tomandlová říká, že lidská
paměť je potvora, i proto ráda
a dobrovolně zasedla na stará ko-
lena do školních lavic. „Zradí vás
v tu nejnevhodnější chvíli a pokud
ji pravidelně a intenzivně netrénu-
jete, začne vás zrazovat stále častě-
ji. A to se stalo i mně,“ prozradila
Mirka Tomandlová. Rozhodla se
proto se sebou něco udělat. 

„Tehdy mne upoutal takový malý
letáček s nabídkou Centra sociál-
ních služeb na cyklus turistických
výletů, kde jsem objevila nejen
partu lidí, se kterými jsem od jara
do podzimu nachodila po okolí
Jablonce skoro 100 km, ale i báječ-
né kurzy, které posilují paměť
s Dášou Hajflerovou, a kurz něm-
činy se Sylvou Staňkovou. Kurzy se
konají pravidelně, odpovídajícím
tempem, metodou škola hrou,“
přibližuje paní Tomandlová prů-
běh kurzů. 

„A víte, co je na tom nejbáječněj-
ší? Nejenom, že zmizely deprese,
mám činnost, na kterou se těším,
dostanu se mezi fajn lidi a podaři-
lo se mi roztočit mozkové závity.
Doporučuji to všem, přihlaste se,
potrénujte paměť a věřte, že nebu-
dete litovat,“ radí Mirka Tomand-
lová. (rs)

Pohyb léčí 
Pohybu se věnuje již od školních
let, kdy hrála košíkovou a laškova-
la se sportovní gymnastikou. Řeč
je o Lídě Fejtkové, u které zájem
o pohyb zůstal do dneška. 

„Když jsem skončila v práci, tak
jsem začala přemýšlet, jak využiji
svůj volný čas a objevila jsem počí-
tačové kurzy pořádané ve Spolko-
vém domě. Tam jsem také narazila
i na nabídku různých sportovních
aktivit,“ přibližuje Lída Fejtková
své počátky s pohybem v Centru
sociálních služeb. 

„Zaujal mne pétanque, kuželky,
později minigolf, začala jsem tré-
novat elektronické šipky, zúčastnila
se Jabloneckého škrpálu a přilákal
mne i výcvik s turistickými hole-
mi, nordic walking. Aktivně jsem
se zapojila i do Seniorské míle s li-
bereckými a frýdlantskými senio-
ry, mým snem bylo umístit se do
10. místa. Vybičovala jsem se k vý-
konu a sen se mi splnil,“ pochlubi-
la se svým umístěním, kterého si
cení i proto, že se „míle“ zúčastni-
la stovka jejích vrstevníků. 

„Kromě pohybu, zábavy jsem
navázala nová přátelství a vím, že
snadněji mi to jde, když na někte-
ré věci nejsem sama. Přežívání to
není nic dobrého pro nikoho, ne-

seďte doma a přijďte, protože jak
prožijeme svůj čas, záleží jen na
nás,“ uzavírá Lída Fejková. (rs)

Vzpomínky 
zůstanou 
Dokud to šlo, chodila vždy paní
Edeltraut Havlová na dlouhé túry
s manželem, žili spolu neuvěřitel-
ných 60 roků. Původem je z Vrko-
slavic, kde se narodila a žila 68 let.

„Ráda vzpomínám na všechny
výlety, které jsem podnikla s par-
tou svých vrstevníků, hlavně na
pochody s Jabloneckým škrpá-
lem,“ zavzpomínala na letošní cy-
klus výletů pořádaných Centrem
sociálních služeb. „Představte si,
při jednom z výletů jsem se ztrati-
la, ale zachovala jsem chladnou
hlavu. Vzala jsem mobilní telefon
a zavolala dceři, kde jsem. Ona se
spojila s pracovníky z CSS, ti už
vše zařídili a po chvíli jsem se opět
přidala ke své skupině,“ vyprávěla
s úsměvem na tváři paní Havlová. 

„Těší mne, že jsem v CSS našla
partu lidí, kteří ještě žijí v senior-
ském věku aktivně, protože bez nich
bych se již sama ve svých letech
nikam nevypravila a nedostala,“
říká paní Edeltraut Havlová a dou-
fá, že na jaře budou výlety s CSS
a Červeným křížem pokračovat.

(rs)

Co nabízí Centrum 
sociálních služeb 
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů. Program na mě-
síc prosinec a začátek měsíce ledna
je připraven k vyzvednutí u Mar-
kéty Jeníčkové, tel. 774 722 942, 
e-mail: marketa.jenickova@centrum
jablonec.cz.

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů

3. 12. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou na židlích
/další cvičení 10., 17. 12./

10. 12. /úterý/ 09.25 hodin
Výlet za betlémy
Jírův betlém na Malé Skále
Sraz v 9.20 hodin
na autobusovém nádraží v Jbc.

17. 12. /úterý/ 13.30 hodin
Poezie Vánoc
literárně-hudební pásmo

přihlášky a informace 
B. Svobodová – 774 722 945

Dia-club senior

3. 12. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu
/poslední cvičení v letošním 
roce 10. 12./

13. 12. /pátek/ 15.00 hodin
Vánoční setkání členů
Dia-club senior

Svaz důchodců ČR

4. 12. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku

11. 12. /středa/ 
Výlet do Kryštofova údolí

18. 12. /středa/ 14.00 hodin
Rozloučení se starým rokem

Život s počítačem
Květa Nováková používá počítač
pro posílání e-mailů a vyhledávání
informací. Svůj první počítač si po-
řídila před patnácti lety, když pře-
stala chodit do práce a nechtěla
zůstat bez kontaktu s okolním svě-
tem. Protože potřebovala získat
další informace, nové zkušenosti
a pracovat s počítačem ji bavilo,
přihlásila se do kurzů pořádaných
Centrem sociálních služeb. 

„Využila jsem nabídky a přihlá-
sila jsem se také do kurzu přímého
bankovnictví. Zjistila jsem, že to je
právě to, co mne velice zajímá. Od
stolu v obýváku si budu řídit své fi-
nance, budou pod kontrolou, ušet-
řím čas i vydání peněz za bankov-
ní poplatky. Řekla jsem si, dokážu
to, přeci ještě nepatřím do starého
železa,“ přesvědčovala sama sebe
Květa Nováková. „Život bez auta si
dnes představit umím, ale bez po-
čítače ne. Doporučuji všem, aby si
našli aktivitu, která je baví, nabíd-
ka CSS je veliká. Budete překvape-
ni nejen nabídkou, ale i přístupem
k nám seniorům,“ nabádá své vrs-
tevníky k činnosti. (rs)

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

Senior plus
Květa Nováková – foto CSS

■ Ohlédnutí za úspěšným rokem 2013

Mirka Tomandlová – foto CSS

Lída Fejtková – foto CSS

Edeltraut Havlová – foto CSS
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Nová radnice od svého otevření v roce 1933
prošla mnoha změnami, které se týkaly pře-
vážně jejího interiéru. A většina z nich
radnici neprospěla. Naštěstí byla Winterova
budova navržena tak nadčasově, že žádný
režim neměnil její exteriér.

První násilné změny zasáhly do jedinečného
interiéru už v průběhu II. světové války. Z ka-
várny zmizela originální osvětlovadla i nástěn-
ná malba Adolfa Götze, z malého zasedacího
sálu se stala oddací síň s odpovídající výzdo-
bou.

A v tomto stylu pokračovaly i další přestavby,
které byly vždy poplatné době a zvolna, ale jis-
tě vytlačovaly krásné Winterovy detaily tvořící
unikátní celek. Krátce po válce se rekonstruo-
valo náměstí a novou podobu dostalo přístupo-
vé schodiště k radnici. Začátkem 50. let vznikl
projekt na zrušení obchodů v parteru a jejich
přeměnu na kanceláře. To se nakonec nereali-
zovalo. 

Avšak postupně, a to radikálně se měnily
kanceláře – z velkých se přepážkami tvořily
malé, likvidoval se původní nábytek i ostatní
stylové zařízení. Neexistuje už ani jedno z pů-
vodních pohostinských zařízení. Likvidaci pod-
lehla kavárna včetně zařízení – dnes je v jejích
prostorách obřadní síň a kanceláře. Z restaura-

ce je sklad nábytku a z části vinárny moderní
archiv stavebního úřadu. 

V posledních letech se město snaží svou rad-
nici opravovat, jak to jen dovolí finanční situa-
ce. Neuvádí vše do podoby ze třicátých let, ale
při budování moderního a plně funkčního úřa-
du se snaží jít v duchu Winterových myšlenek. 

A tak se odstraňují podivné přístavby, obno-
vuje se výmalba, podlahy se pokrývají novým
linoleem, k původnímu odstínu se vrací okna
s opraveným kováním. Jen za podlahovou kry-
tinu ve II. a III. patře radnice se zaplatilo
302 312 Kč. Aby se snížily náklady na opravy,
provádí úřad mnoho prací svépomocí. 

Kromě linolea se v horních patrech repasují
také dveře do jednotlivých kanceláří. Každé
měly jinou výšku a šířku, proto se nyní sjedno-
cují na jeden rozměr a osazují se stejné dřevě-
né zárubně, celkem jich je 82. Repasí prochá-
zejí také sedmery dvoukřídlé prosklené dveře
s oboustrannými obložkovými zárubněmi, kte-
ré přibudou také v přízemí radnice v průchodu
z haly k pater nosteru. Tyto práce přijdou rad-
nici na víc jak 780 000 korun. 

Kolem pater nosteru v přízemí a v I. patře je
odstraněno dřevěné obložení. Znovu už se sem
nevrátí. Asi nejviditelnější práce probíhaly
v poslední době právě ve vestibulu u zmíněné-
ho výtahu. Vznikla zde stropní římsa podobná
té v hale, stejnou podobnost nezapřou ani nová
světla. Rekonstrukcí a novým nátěrem projde
také schodiště vedoucí k podatelně. 

Radikálnější úpravy nastanou v prosinci, kdy
se začne realizovat projekt přestavby parteru,
jenž se bude bezprostředně týkat prostor býva-
lého turistického infocentra a Městské galerie
MY (podrobně jsme o projektu psali v letošním
únorovém vydání).

(jn)

■ Zajímavosti z historie
Jablonecká radnice se stavěla od 15. dubna
1931, kdy byl proveden první výkop, do konce
roku 1932. Už 16. ledna 1933 zasedla ve svém
sále poprvé městská rada.

Stavba trvala celkem 20 měsíců. Podílelo se na
ní 135 firem, převážně jabloneckých. Postupně
na ní pracovalo 1 900 dělníků, nepřímo přinesla
práci ještě dalším asi 3 000 lidí. 

Stavba jablonecké radnice 1931–1932:
Klempíři 11 firem 200 000 Kč
Pokrývači 3 firmy 80 000 Kč
Truhláři 18 firem 2 100 000 Kč
Zámečníci 6 firem 400 000 Kč
Sklenáři 8 firem 300 000 Kč
Natěrači 7 firem 170 000 Kč
Instalatéři 6 firem 2 120 000 Kč
Kameníci 3 firmy 1 700 000 Kč
Obkladači 6 firem 240 000 Kč
Výroba osvětlovacích těles 
a práce z bronzu 500 000 Kč

Předpokládaný rozpočet stavby byl 22,5 mili-
onu korun. Město si muselo na tak vysokou
částku vzít několik úvěrů: hypoteční půjčku
u spořitelny Gablonzer Sparkasse, půjčku
u banky Zentrallbank deutscher Sparkassen
a od penzijního fondu Pensionsfonf der Stadt
Gablonz a. N.

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

Změny postihly hlavně interiér radnice
■ Jablonecká radnice slaví 80 let

Knihovna nabízí široké spektrum služeb
Informace, vzdělávání, zábava – za tím vším
chodí návštěvníci do jablonecké knihovny.
Nabídka služeb je zde rozmanitá a určená
všem věkovým kategoriím.

Doba, kdy si knihovníci a čtenáři vystačili pou-
ze s knihami, novinami a časopisy, je dávno
pryč. Úsměvné jsou řádky poválečného Rádce
venkovského knihovníka, který varuje před
četbou „morzakoru“ a „limzakoru“, tedy romá-
nů dobrodružných („mord za korunu“) a mi-
lostných („limonády za korunu“).

Dnešní čtenář najde v půjčovnách nejen tyto
příběhy, ale samozřejmě daleko širší nabídku
titulů nejrůznějších žánrů. A nejedná se pouze
o knihy a periodika, jablonecká knihovna půj-
čuje i hudební CD, DVD, audioknihy či čtečku
elektronických knih. Pro děti má připravené
deskové hry a tematické kufříky, zaměřené na
určité téma. Ve studovně je komukoliv bez nut-
nosti registrace umožněn přístup na internet
a do databází.

Snaha reagovat na stále náročnější požadav-
ky uživatelů se odrazila v doplnění klasických

výpůjčních a rezervačních služeb o možnost
objednání dokumentů, kdy si čtenář sám přes
online katalog zablokuje titul, o který má zájem
a který je v půjčovně v danou chvíli k dispozi-
ci. Dokument mu je následně připraven k vy-

zvednutí na příslušném oddělení. Díky biblio-
boxu před hlavní budovou knihovny je možné
vypůjčené dokumenty vrátit v kteroukoliv den-
ní či noční dobu. 

Knihovna přispívá svými záznamy dokumentů
do Souborného katalogu ČR, zatím jako jediná
z území Jablonecka. Katalog umožňuje kromě
dalších služeb i pohodlné zasílání požadavků
meziknihovní výpůjční služby, čtenář tak bě-
hem několika dní dostane požadovanou knihu
třeba z druhého konce republiky nebo ze zahra-
ničí. Pokud mu stačí pouze elektronická kopie
části dokumentu, může využít služby elektro-
nického dodávání dokumentů eDDO. Kopii do-
stane do 48 hodin od zaslání požadavku.

Veškeré služby, akce, soutěže a další zajíma-
vé informace z knihovny, regionu i ze světa
knih a knihovnictví jsou postupně představová-
ny v elektronickém čtvrtletníku, který je volně
ke stažení na webových stránkách knihovny. 

Je už pouze na každém, aby si z nabídky knihov-
ny vybral, co potřebuje a zajímá ho. 

Jitka Nosková
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Milé děti, 

končí rok 2013. Věřím, že vám přinesl mnoho pěkného. Mně jste udělaly radost svými
obrázky. Radost tak velkou, že to je pro mne ten nejhezčí dárek k Vánocům. Malujte
s chutí dál. Pro příští rok mám pro vás náměty z pohádek. Můžete začít jednou z nej-
oblíbenějších – perníkovou chaloupkou.

Pohádkové Vánoce vám všem přeje
skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma 
„Městem chodí Mikuláš“
Adélka Egerová, 
5 let, MŠ Adélka, 28. října 16

Filípek Regenermel, 
4 roky, MŠ Čtyřlístek, Švédská 14

Barunka Kubíková, 
5 let, MŠ Motýlek, Střelecká 14

Sabinka Svárovská, 
5 let, MŠ Mšeňáček, Josefa Hory 31

Odměnu dětem předá náměstek primátora
Petr Vobořil.

Témata pro rok 2014

Leden – Perníková chaloupka
Únor – Šípková Růženka
Březen – O Krakonošovi
Duben – Červená Karkulka
Květen – Hrnečku vař!
Červen – O zlaté rybce
Červenec, srpen 

– O slepičce a kohoutkovi

Příští téma: Perníková chaloupka. K malování si můžete zazpívat českou písničku Já mám chaloupku.

Filípek RegenermelAdélka Egerová

Barunka Kubíková Sabinka Svárovská

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

Îiju tu rád?

Anketa od 1. listopadu probíhá i na webu mûsta. 
Na vánoãních trzích bude 19. a 20. prosince informaãní

stánek k dotazníkovému ‰etfiení, kde budete mít poslední

moÏnost odevzdat anketní lístek a také jedinou moÏnost
jak získat jako dárek placku s logem celé kampanû.

Podepsané anketní lístky s uveden˘m kontaktem budou
slosovány a tfii z vás se mohou tû‰it

na osobní setkání s primátorem mûsta.

www.mestojablonec.cz

Pro ‰kolou povinné
Vytvofi si svou novodobou kramáfiskou píseÀ

Jablonecké kulturní a informační centrum vyhlašuje soutěž na novodobou 

KRAMÁŘSKOU PÍSEŇ
Uzávěrka je 16. května 2014. 

Nejlepší práce budou v Památníku k vidění v červnu 2014.

J a b l o n e c k é  k u l t u r n í  a  i n f o r m a č n í  c e n t r u m ,  o .  p .  s .

Zveme vás do Památníku v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových
v Kostelní ulici, kde významné osobnosti regionu žily, věnovaly se 
národopisu a shromažďovaly své sbírky. Zcela jedinečná je sbírka 

tisků kramářských písní čítající na 12 000 kusů. 
Jsou zajímavé jak po stránce výtvarné a hudební, tak i divadelní 

či literární. Až do 13. 12. 2013 se mohou žáci inspirovat výstavkou 
originálních rekvizit používaných při předvádění 

kramářských písní na poutích a jarmarcích. 
Zároveň se o tomto fenoménu více dozví. 

Pro návštěvu je nutné se objednat: 
machurova@jablonec.com, tel. 775 585 046 nebo 483 356 203.

www.jablonec.com
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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

SEMINÁ¤E: K NOVÉMU OBâANSKÉMU
ZÁKONÍKU A K ZÁKONU O OBCHODNÍCH

KORPORACÍCH,
KURZY JAZYKÒ – nic jste neprome‰kali, 

stále se mÛÏete hlásit.
·panûl‰tina, angliãtina, ãín‰tina, ital‰tina, 

opakovací ru‰tina, individuální i firemní kurzy. 
Rekvalifikace: mzdové úãetnictví, úãetnictví,

daÀová evidence, kurzy PC.
23 let zku‰eností, praktické kurzy, 

profesionální a trpûliví lektofii,
akreditace M·MT. Nauãíme vás.

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

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
LEVNùJÍ NEÎ JINDE, sleva na dvefie: 

VCHODOVÉ 20 %,
PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ

+ sleva 25 % na dvefie s obloÏkov˘mi zárubnûmi 
Dvefie bílé, buk, jabloÀ, ofiech 

666 Kã – 699 Kã s tímto inzerátem, 
stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 

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

na‰im zákazníkÛm 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

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

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

STUDIO FIT, nám. Dr. Farského 4 
Vánoãní kosmetické balíãky

na míru – cenu si urãíte sami. 
Klasická jóga s Majdou:

âtvrtek – 17.30 h (90 min.), 120 Kã 
(permanentka 1000 Kã/10 lekcí).

www.studiofit.cz nebo tel. 773 485 800.

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

KRÁSNÉ VÁNOâNÍ SVÁTKY pfieje
AUTOSERVIS MOKO·ÍN

brzdové centrum ATE = specialista na brzdy,
profesionální sluÏby, osobní pfiístup, poctivost,

kvalitní znaãkové díly za SUPER CENY,
kompletní opravy, spolupráce s poji‰Èovnami,

vozidla parkována v bezpeãí 
v hlídan˘ch prostorách.

více o nás na: www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

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

SEMINÁ¤E PRO ÎENY – ÎENSKÉ KRUHY 
Podzimní cyklus 2013 

ASPEKTY ÎENSKÉ SÍLY II.
Více info: www.cantara.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2014
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
Jifií Chalupníãek

tel. +420 606 886 779
e-mail: chalupnicek.malovani@seznam.cz

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

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

Jógové studio – JÓGA NA V¯SLUNÍ 
nabízí cviãení power jógy, relaxaãní jógu, 
jógu pro tûhotné a cviãení s owerbally.
www.jogajablonec.cz, 728 178 474

LADùNÍ A OPRAVY KLAVÍRÒ
Pavel Pospí‰il 

Sv. âecha 7a, Jablonec n. N.
e-mail: pavelpospisil@volny.cz

www.klavirservis.cz, tel. 604 112 410

PUJâKY PRO KAÎDÉHO
pro zamûstnance, pro osoby pobírající 

matefisk˘ pfiíspûvek, pro dÛchodce,
pro Ïivnostníky a podnikatele. 

Volejte: 731 470 516
Zprostfiedkovatel pracuje 

pro jednoho vûfiitele
a je oprávnûn ke spolupráci pfii uzavfiení
smlouvy o revolvingovém úvûru a péãi 

o klienta po uzavfiení smlouvy
www.uver-kazdemu.cz

NAJLA orientální studio s tradicí
www.brisnitancejablonec.cz

tel.: 774 801 087
pfiíjemné studio s rodinnou 

atmosférou v centru Jablonce n. N.,
ulice 28.fiíjna 23

NÁBOR DO KURZU MÍRNù POKROâIL̄ CH
PONDùLKY 18.30–19.30 h

PARKOVÁNÍ V MÍSTù! 

PSYCHOSOMATICKÁ PORADNA
MUDr. Igor Skaliãan

Odborné posouzení zdravotního stavu
Klasická i alternativní terapie 

Konzultace formou osobních náv‰tûv 
Pfiedná‰ky, semináfie, meditace

www.igorskalican.cz
tel.: 721 958 838 

Autopatické poradenství v centru Jablonce 
Jednoduchá pomoc na cestû ke zdraví.

KaÏd˘ v sobû máme svÛj lék.
Valerie Jakubíková, tel. 737 545 801 

www.autopatiejablonec.cz 
Markéta Vajskebrová, 

tel. 605414849
www.autopatie.com

âI·TùNÍ KOBERCÒ 
a ãalounûného nábytku

technologií Kärcher. 
Ceník a info na www.saky.cz,

606 076 769.

NEJSTE SPOKOJENI S CENOU 
ZA VEDENÍ VA·EHO ÚâETNICTVÍ?

Zavedená úãetní kanceláfi 
nabírá nové klienty 

– 25% sleva pro nové
klienty objednané do konce roku 2013.

MoÏno i jednorázová spolupráce – 
zpracování pfiiznání danû z pfiíjmÛ 

FO i PO a dal‰í.
tel: 736 649 729 

e-mail: info@mpucto.wz.cz

Focení MATURITNÍCH PLESÒ, 
spoleãensk˘ch událostí 

a firemních akcí.
Dynamické a atraktivní fotografie.

Dlouhodobé zku‰enosti 
s reportáÏní fotografií.
Slevov˘ kód: SJM012 

Dominik Pech, 724 080 355
www.dominikpech.cz 

ÚVùRY NA V·ECHNO
pro podnikatele, zamûstnance, dÛchodce.

Volejte zdarma 800 366 000
nebo 603 445 448.

Pracuji pro více vûfiitelÛ.
www.uver-kazdemu.cz

Kanceláfi: budova JBX – Palackého 41,
Jablonec n. N.

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ 
Kácení stromÛ horolezeckou technikou.
Ozdravné fiezy stromÛ, péãe o stromy.

Leo‰ Ulrych
tel. 724 318 267 

NOVÁ OPRAVNA OBUVI A BRA·NÁ¤STVÍ
NEJLEVNùJ·Í opravy obuvi v Jablonci

ulice Smetanova 4999/6
naproti Spolkovému domu
ZuzanaHynkova@email.cz 

tel.: 728 822 109

✄

Oprava obuvi Fadrhonc
Smetanova 3 

(budova ČEZ)

kupon • sleva na opravu obuvi 10 %

V prodeji:

– ortopedické vložky

– tkaničky

– impregnace

– krémy

– nesmeky na obuv

– NOVĚ punčochové zboží

– výrobky Batavan

V prodeji:

– ortopedické vložky

– tkaničky

– impregnace

– krémy

– nesmeky na obuv

– NOVĚ punčochové zboží

– výrobky Batavan

Patníky
od 70 Kč

Podrážky
od 150 Kč

Patníky
od 70 Kč

Podrážky
od 150 Kč
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NABÍZÍME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy, dfievûné li‰ty 
• prahy, OSB desky, izolaci

• stfie‰ní okap. systémy.

Masivní nábytek od ãesk˘ch 
dodavatelÛ – postele, skfiínû, 
komody, jídelní sety, matrace.

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

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

✄

RÁZOVÁ VLNA
A LASER

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

Vhodné na:
> zánûty ramene > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

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

tel. 483 341 275
www.medsix.cz

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

Místo
PRÁVĚ

pro VAŠI 
reklamu

•
kontaktní osoba Jana Fričová

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

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

466 01 Jablonec nad Nisou
•

Jablonecký měsíčník vychází v nákladu
22 000 ks!

JAKOB, s. r. o.

e-mail: obchod@jakob.cz
Kontakt 483 314 591, 732 108 472

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

• Balení zboÏí
• Kompletace zboÏí
• Celní sluÏby

Prosincová nadílka 
ve Studiu FIT
� Dárek pro jednotlivce i celou rodinu!
� Vánoční akce na privátní vstup 
do jedinečného wellness v centru Jablonce.
� 2+1 vstup zdarma – kupte dva vstupy, 
každý za 890 Kč, a třetí získáte ZDARMA.
� Součástí wellness je vířivka, solno-bylinková pára, 
klasická sauna a infrasauna, Kneippovy lázně, Sunsky.
� Pestrá nabídka služeb pro páry, jednotlivce i rodiny s dětmi. 
Pro uzavřenou společnost i širokou veřejnost. Cenově dostupné každému. 
Originální dárkový poukaz pod vánoční stromeček.
� Akční NOVINKY: Při koupi 3 klasických mokrých pedikúr zdarma 
parafínový zábal. Klasická masáž 30 min. jen 200 Kč!
� Více info www.studiofit.cz. Přijďte pro originální vánoční dárek.
Volejte 773 485 800 nebo pište info@studiofit.cz. Jsme na Facebooku.

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

DA≈OV¯ PORADCE

DA≈OVÁ 
A ÚâETNÍ KANCELÁ¤

daÀové poradenství
zastoupení pfied úfiady

vedení úãetnictví – mzdy
daÀová evidence

www.danovyporadceCZ.cz

Bc. Gabriela Sedláková 
sedlakova.g@seznam.cz
Tel.: 603 233 148

Textil u V˘stavi‰tû 
Podhorská 8, Jablonec n. N.

Pfiejeme Vám 
pfiíjemné

vánoãní nakupování
a spokojené svátky.

Pro ná‰ obchod 

Poklady z pÛdy 
vykoupíme ve‰keré vybavení 

domácností z dob na‰ich babiãek
– od knoflíku po nábytek.

Vykoupíme i celé pozÛstalosti. 

Hledáte stylové vybavení 
domácností, domÛ i chalup?

Nav‰tivte ná‰ obchÛdek 
na Podhorské ul. 16 v Jablonci,

Urãitû si vyberete.

Tel.: 606 357 745, 
e-mail: obrslik.j@seznam.cz
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