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Rok 2015 byl naplněný prací
Vážení spoluobčané,
konec roku je obdobím bilancování. Dovolte tedy
i mně, abych se ohlédl a zhodnotil uplynulé obdo-
bí z pohledu ekonomického vedení města. Letošní
rok byl specifický, jelikož od samého počátku se
nedařilo naplňovat předpověď Ministerstva finan-
cí a do pokladen městských a obecních úřadů ne-
přicházely peníze ze státního rozpočtu tak, jak se
předpokládalo. Hovořilo se o propadu daňových
příjmů. Protože příjmy z daní, které všichni platí-
me, jsou zásadní a největší položkou obecních
rozpočtů, bylo jen obtížně možné uskutečňovat
plánované výdaje. Když není z čeho, nedá se utrá-
cet. Garantovali jsme, že zaplatíme všechny výda-
je, k nimž jsme se již dříve smluvně zavázali. Byli
jsme ale státem nuceni velmi obezřetně přistupo-
vat k ostatním záležitostem. 

Zkrátka neutráceli jsme tolik, kolik bychom chtě-
li, kdyby byl vývoj daňových příjmů příznivý. Na-
ším záměrem bylo například investovat více peněz
do oprav škol a školek. Opravy ve školských zaří-
zeních se dají, až na výjimky, dělat pouze o prázd-
ninách. V té době jsme ale nemohli uvolnit tolik
peněz, kolik bychom chtěli, protože po vyrovnání
propadu daně z příjmu následoval výpadek ve vy-
plácení DPH. Stát si s námi zkrátka trochu hrál.
S potěšením mohu konstatovat, že se ve třetím
čtvrtletí daňové příjmy od státu srovnaly. Přes fi-
nanční nejistotu se nám podařilo opravit tři důle-

žité mosty, několik propustků, zrekonstruovat par-
koviště, pokračovat v opravách komunikací nebo
zateplit školky. 

Z Pobřežní ulice konečně zmizel dům, který lo-
kalitu u přehrady dlouhá léta hyzdil. Po dvou le-
tech a dvou etapách byla dokončena rekonstrukce
ZŠ Arbesova a končí i rozsáhlý projekt v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města na Žižkově
Vrchu. Konečná tramvaje v Tyršových sadech má
díky dopravnímu podniku a našemu sedmimilio-
novému příspěvku novou podobu, stejně jako tram-
vajová trať na Brandlu. Libereckou ulici v úseku
Zelené údolí – Brandl opravilo Ředitelství silnic
a dálnic. Na náklady města byla dokončena rekon-
strukce Ladovy ulice, po níž občané dlouho volali
a nezapomněli jsme ani na hlavní městský hřbitov.
Nemohu opominout, že se podařilo úspěšně projít
první etapou revitalizace teplárenské sítě, velkou
a rozsáhlou akcí, jejíž užitek pro město je neod-
diskutovatelný. Zkrátka, rok 2015 byl rokem napl-
něným prací. Koneckonců to víte, snažili jsme se
vás o tom pravidelně informovat na stránkách
Jabloneckého měsíčníku. 

Vážení a milí Jablonečané, přeji vám, aby vaše
osobní bilance roku 2015 byla co nejpříznivější,
abyste si vždy uměli najít více pozitiv než negativ.
Přeji vám klidné a krásné Vánoce a do nového ro-
ku vše dobré.

Miloš Vele, náměstek primátora
Novoroční koncert se uskuteční 

1. ledna 2016.

Nový rok na dobových pohlednicích. Výstava pohlednic z první poloviny 20. století s vánoční tématikou zapůjčených ze soukromé sbírky,
je od 28. listopadu do 30. ledna příštího roku k vidění v Památníku Jany a Josefa V. Scheybalových. Foto archiv JKIC
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Opravy v Jablonci se v letošním roce nesly ve zname-
ní mostů. Všechny procházejí pravidelnými kontrola-
mi a jejich výsledky závisí na zatížení mostu a hlavně
jeho stáří i času, který uplynul od poslední opravy.
Stejně jako v případě ostatních komunikací – ulic
a chodníků, jsou i opravy mostů častým evergreenem.
Připomeňme si ty zásadní. 

V roce 2012 byl po generální opravě otevřen most
v Kamenné ulici, o rok později se rekonstrukce dočkal
most na Paseckém náměstí, v roce 2014 přišly na řa-
du lávky pro pěší Palackého a Želivského a letos to by-
ly hned tři velké mostní opravy – most v Luční ulici
u autobusového nádraží, most nad železnicí ve staré
Pražské, jehož opravu uspíšila výluka ČD, a nedávno
byl po rekonstrukci otevřen téměř stoletý most
v Jánské ulici. Vedle toho se průběžně opravují pro-
pustky pod komunikacemi a méně významné mosty
a lávky. 

„Nátěry zábradlí a odstraňování plevelů a travin
z komunikací jsme letos svěřili pracovníkům veřejně
prospěšných prací, stejně jako opravu a nátěr plotu
kolem ZŠ Liberecká. Tyto činnosti bývají opomíjené,
ať už z důvodů finančních či personálních, a právě
tohle nám pomáhají řešit veřejně prospěšné práce,“
říká náměstek primátora Miloš Vele. 

Parkoviště 
V loňském roce došlo na rozšíření parkovacích ploch
v ulici S. K. Neumanna a letos se podařilo opravit par-
koviště pro 40 vozů mezi ulicemi Rybářská a Sme-
tanova. Kdysi vybetonovaná plocha dostala místo do-
žilého nový asfaltový povrch i odvodnění. Parkoviště
v Tržní ulici u okružní křižovatky Mostecká také pro-
šlo úpravou, odstraněním betonových květináčů a vy-
značením parkovacích stání se jeho plocha rozšířila
na 60 míst. 

Nahoru po schodišti dolů
Po opravených schodech v Jiráskově ulici mohou
Jablonečné opět projít na autobusové nádraží. Opra-
vená jsou také schodiště spojující ulice Mozartova a B.
Němcové nebo Paseckou a Podhorskou.

Jak už bylo zmíněno, opravy chodníků a ulic nikdy
nekončí, letos byly opraveny chodníky v ulicích

Rýnovická, Mlýnská, křižovatka Mánesova – Vysoká,
Pražská nebo Střelecká. Nový povrch dostaly ulice
„malá“ Budovatelů, Jahodová, Kavánová nebo Pod Ky-
nastem.

Podzemní kontejnery
Podzemní kontejnery na tříděný odpad by měly být
umístěné na třech místech – u Letního kina, na ná-
městí Dr. Farského a v Soukenné ulici. V současné
chvíli jsou připraveny projekty a podaná žádost o do-
taci z operačního programu životního prostředí.
Pokud se podaří třímilionovou dotaci získat, měly by
se kontejnery v ulicích, respektive pod jejich povr-
chem, objevit v průběhu příštího roku. 

Srnčí důl
Ve sportovním areálu Srnčí důl se letos odstraňovala
tzv. provozně nebezpečná zeleň. Znamená to, že došlo
na kácení nemocných a suchých stromů, ořezávaly se
nebezpečné větve, které stejně jako maliník zasaho-
valy do běžecké dráhy nebo do cestiček. Tam, kde by-
lo třeba, se likvidovaly pařezy a také zmizely staré
hromady klestu. Zkrátka se uklízelo, aby areál mohl
sloužit k bezpečnému sportování i příjemným pro-
cházkám. Odborníci také bojovali s křídlatkou japon-
skou, rostlinou, která s urputností sobě vlastní prorůstá
celým areálem. Celkem radnice za úpravu zeleně
v Srnčím dole a likvidaci křídlatky utratila 420 tisíc
korun. (mh)

Rok ve znamení oprav
mostů a lávek
Opravy povrchů ulic a chodníků, parkovišť, mostů, lávek a zábradlí si letos v Jablonci
vyžádaly přes 15 milionů korun.

■Stalo se v roce 2015
•Prvním jabloneckým mimin-

kem se stal chlapeček Aleš. Na-
rodil se na Nový rok odpoledne.

•Cena Pro Meritis byla udělena
na slavnostním Novoročním
koncertě Václavu Poláčkovi in
memoriam. Čestným občanem
Jablonce se stal Zdeněk Neruda.

•Na webových stránkách města
Jablonec nad Nisou jsou od 1.
ledna 2015 k dispozici transpa-
rentní účty. Občané tak mají
přehled o toku financí na ban-
kovních účtech města.

•Tržnici najdou Jablonečané od
dubna na Ovocném trhu u auto-
busového nádraží. Přestěhovaly
se sem zeleninové stánky i pra-
videlné čtvrteční trhy od Jab-
loně, kde probíhá výstavba no-
vého obchodního centra.

•Radní odsouhlasili ve městě
plochy pro legální graffiti. Jedná
se o zeď u OBI, myší díru, která
spojuje ulice U Nisy a Na Vršku,
a opěrnou zeď v ulici Polní.

•V prvních dubnových dnech se
projevilo aprílové počasí a ve
městě napadlo 25,5 cm sněhu.
Sněžení přerušilo již probíhající
jarní úklid.

•Jablonec nad Nisou obsadil
v sedmém ročníku soutěže Obec
přátelská rodině 2. místo. Získal
za to dotaci MPSV 275 tisíc ko-
run, kterou město věnovalo na
dovybavení Domu dětí a mláde-
že Vikýř.

•V červnu byla zahájena 1. etapa
revitalizace centrálního zásobo-
vání teplem. Týkala se pěti loka-
lit, k přepojení na nový způsob
vytápění došlo podle plánu na
konci října.

•Titul Jablonecká pečovatelka
2015 získalo šest pečovatelek
a osobních asistentek – Lucie
Dontová, Jana Brunclíková, Len-
ka Branišová, Jana Soukalová,
Soňa Hřebenová a Kateřina Vo-
káčková Novotná.

•O prázdninách byla bouráním
zahájena stavba nového ob-
chodního centra na místě býva-
lé velkoprodejny Jabloň. Na no-
vý obchodní dům se mohou lidé
těšit na jaře 2017.

•Podzim patřil veřejnému pro-
jednávání návrhu nového územ-
ního plánu. Radnice přijala kolem
150 připomínek. Finální podoba
územního plánu města Jablonec
nad Nisou se bude schvalovat na
jaře 2017.

•Město usiluje o získání evrop-
ských dotací v rámci IPRÚ
Liberec – Jablonec nad Nisou.
Peníze chce využít na nový ter-
minál a prodloužení tramvajové
trati, modernizaci škol a školek,
rozšíření Spolkového domu a níz-
koprahového centra Kruháč a ta-
ké na cyklostezky.

•V přehradě plave 6 tisíc nových
candátů. Zarybnění dravou ry-
bou je podle odborníků dalším
krokem k prevenci vzniku sinic.
Radnice za ryby zaplatila 60 tisíc
korun. 

•V prosinci se do nového azylo-
vého domu v ulici Za Plynárnou
nastěhovali první klienti.

Miloš Vele při jednom z kontrolních dnů na opravě mostu v Jánské ulici. Foto Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová
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Kristus opět bdí nad sídlištěm Šumava
Šumavský křížek se vrátil do Vysoké

Kovaný krucifix s malovaným Ježíšem Kris-
tem se opět vrátil na své místo ve Vysoké ulici
na sídlišti Šumava. Podle letopočtu na žulo-

vém podstavci pochází kříž z roku 1777
a můžeme se domnívat, že se jedná o nej-
starší dochovaný kříž na území města. 

Je umístěn na dvou kamenných stupních a na
rohu ulic Vysoké a Švédské ho dal postavit ma-
jitel první pasecké brusírny, pan Klinger. Ve
stejných místech byl v letech 1882–1968 židov-
ský hřbitov.

Zrezlý kříž na zvětralém podstavci přilákal
pozornost památkářů a díky rozhodnutí a fi-
nančním prostředkům Komise městské památ-
kové péče se letos v létě dočkal opravy v pražské
restaurátorské dílně Radomila Šolce. Šumavský
křížek má svého bratříčka ze stejné doby
a pravděpodobně od stejného autora v průmys-
lovém areálu v ulici U Nisy. Ten je ale, snad i dí-
ky oplocení, v lepším stavu. 

Stav železného křížku i jeho žulového pod-
stavce nebyl valný. Restaurátor odborně očistil,
vyspároval a zakonzervoval kamenný podsta-
vec. Kříž rozebral a ve své dílně jemným písko-
váním vyčistil, opravil, zhotovil nové tělo Ježíše
Krista a nově jej vymaloval. Stříška nad Kristem
nebyla původní, byla nahrazena novou – tvaro-
vě odpovídající té, kterou ve svých kresbách za-
chytil Josef Scheybal. Původně měl krucifix
i kovový držák na lampu nebo svíčku, který se
ztratil v čase, a právě letošní oprava byla dob-
rou příležitost jej vrátit. Zpátky na podstavec se
krucifix s plechovým Ježíšem vrátil 11. listopadu.

Ve čtvrtek 3. prosince v 16.00 hodin bude za
účasti veřejnosti slavnostně posvěcen. Všech-
ny Jablonečany srdečně zve primátor města
Petr Beitl.

(mh)

Změna systému vjezdu do pěší zóny
podpoří podnikatele
Vedení města podniká další kroky k oživení
pěší zóny v centru města a snaží se usnadnit
život podnikatelům i obyvatelům. Od ledna
se ruší vjezdové kontrolní karty do pěší zó-
ny, značně se rozšíří doba pro zásobování –
nově bude možné celodenně. Zároveň se
městská policie soustředí na řidiče, kteří pě-
ší zónu zneužívají pro parkování. 

V Jablonci nad Nisou již dlouhá léta funguje
systém vjezdových karet, které umožňují jejich
držiteli vjezd do pěší zóny v centru města.
Dosavadní systém je nepřehledný, velmi obtíž-
ně kontrolovatelný a také lehce zneužitelný.
Navíc podnikatelům přináší administrativní zá-
těž a leckdy jim komplikuje každodenní život.
Vjezdové karty nahradí dopravní značky. 

„Jen na rok 2015 bylo vydáno 1167 vjezdo-
vých karet, to je na město velikosti Jablonce ne-
přijatelné a nekontrolovatelné množství,“ kon-
statuje primátor Petr Beitl. Zavedeny dosud
byly také karty přenosné pro větší množství fi-
remních vozidel a zásobování provozoven.
Existují ještě rodinné karty, které si mezi sebou
členové rodiny předávají. „Systém je nepře-
hledný a ve své podstatě omezující. Navíc vydá-
vání karet nemá oporu v zákoně. Pokud vozid-
lo splní zákonné podmínky pro vjezd do pěší
zóny, není je možné pokutovat za to, že nemá
vydanou vjezdovou kartu. A právě toto se dopo-
sud dělo. Novým systémem to chceme napra-
vit,“ vysvětluje náměstek Miloš Vele, do jehož
gesce spadá správa městských komunikací. 

Karty po dohodě s dopravním a silničním
úřadem nahradí dopravní značky vymezující
pěší zónu a také vozidla, která mohou do oblasti. 

Vozidla dopravní obsluhy definuje zákon. Jsou
to vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské,
opravárenské, údržbářské, komunální a podob-
né služby. Patří sem také vozidla s označením č.
O 7 – parkovací průkaz pro vozidlo přepravují-
cí osobu těžce zdravotně postiženou; dále taxí-
ky a vozidla, jejichž řidiči mají v oblasti za
značkou bydliště, sídlo provozovny nebo garáž.
Samozřejmě se to rovněž týká i vlastníků ne-
movitostí v pěší zóně. Vjezd bude povolen také
vozidlům IZS a vozidlům s kartou parkování.

Systém parkovacích a kontrolních karet se
tak velmi významně zjednoduší. Karty totiž jab-
lonecký magistrát vydá pouze řidičům, kteří si
v pěší zóně zakoupili místo k parkování, nebo
osobám se zdravotním postižením, které splní
zákonné podmínky pro vydání označení č. O 7.

Další krok v koncepci parkování 
z roku 2013
Revoluci v parkování a krok k oživení centra měs-
ta udělala jablonecká radnice už v roce 2013, kdy
omezila prodej parkovacích míst rezidentům
v centru města, zavedla rychloobrátkové parko-
vání a zrušila placení parkovného v sobotu. 

„Toto opatření se ukázalo jako krok správ-
ným směrem. Chtěli jsme podpořit podnikatele
vlastnící obchody a provozovny v centru, mož-
nost zaparkovat na 30 minut zdarma se osvěd-
čilo jako dobré řešení. Také nová úprava systé-
mu by se u podnikatelů mohla setkat s kladným
ohlasem,“ věří primátor Beitl. Pozitivní je, že
odpadá administrativa vyřizování kontrolní
karty. Jednoduše řečeno, zásobovacím vozům
postačí ukázat dodací list, ostatním pak osobní
nebo jiný doklad.

Na dodržování nově stanovených pravidel
budou dohlížet strážníci jablonecké městské
policie.

Parkovací karty pro invalidy se vydávají
na radnici
Průkazy s označením O 7 – parkovací průkaz
označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou vydává od poloviny října
tohoto roku výhradně magistrát – paní Mi-
chaela Kovačová, 3. patro, č. dveří 343. 

Vyhrazení parkovacího místa 
O vyhrazení parkovacího místa pro konkrétní
vozidlo (např. v místě bydliště) je třeba žádat na
odd. dopravním a silničním ve 3. patře radnice.
Sazba poplatku je upravena vyhláškou č.
2/2013 – Místní poplatek za užívání veřejného
prostranství.

Růžové parkovací karty
Kontrolní parkovací karty, které umožňují stá-
ní na některých zpoplatněných parkovištích,
kde se úhrada provádí prostřednictvím parko-
vacích automatů, se nově vydávají v Infor-
mačním středisku v přízemí radnice. (mh)

Od 1. ledna 2016 se vjezdové 
kontrolní karty v Jablonci nad Nisou 

vydávat nebudou. Povolení vjezdu bude 
vyznačeno na dopravních značkách. 

Kresba J. V. Scheybala je zveřejněna se souhlasem
Městského muzea v Železném Brodě.

Foto Jiří Endler
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Nový azylový dům začal sloužit klientům
Poslední listopadový den byl prvním v životě
domu, který přináší naději tomu, kdo ji mož-
ná už ztratil. Od 1. prosince slouží klientům
nový azylový dům v ulici Za Plynárnou, kte-
rý provozuje nezisková organizace Naděje. 

O přestavbě městského objektu v ulici Za Ply-
nárnou začalo město přemýšlet v roce 2013.
Dosavadní azylový dům provozovaný od roku
1998 o. s. Naděje s 20 lůžky v Podhorské ulici
byl v kritickém technickém stavu – 20 lůžek mě-
la i noclehárna, nízkoprahové denní centrum
pojalo 30 klientů. Původně mělo jít o rekon-
strukci za co nejnižší cenu a výhradně za měst-
ské finance. V tomto duchu byla vytvořená stu-
die. V lednu 2014 se začalo hovořit o evropské
dotaci z výzvy zaměřené na investice v oblasti
zdravotnictví a sociálních věcí. Projektová do-
kumentace odhadovala náklady včetně elektro-
instalace na necelých 11 mil. korun. 

První problémy 
Projekt byl ale nedostatečný. „Nad rámec pro-
jektu bylo třeba objekt zateplit a vyřešit naru-
šenou statiku. Navíc objevená dřevomorka zna-
menala výměnu krovů a podlah,“ říká vedoucí
odboru hospodářského rozvoje a územního
plánování Otakar Kypta. Měnila se dokumenta-
ce i cena – z 11 na 19 milionů korun. Příslib do-
tace zněl na 9 milionů korun. 

Kvůli chybám projektanta se každý den obje-
vovaly nové problémy, proto v lednu 2015 za-
čalo oddělení investiční výstavby celou doku-
mentaci podrobně kontrolovat a na konci měsíce
se v jejich součtu objevilo 65 chyb. 

„Kdybychom se rozhodli vše zastavit, stálo by
to město nakonec víc, než jaká byla konečná
cena, a ztratili bychom dotaci úplně. Nový pro-
jekt by realizaci posunul o 1 a ž 1,5 roku a o do-
taci už by nemohla být řeč, protože podmínky
jsou nepříznivé,“ říká náměstek pro rozvoj
Lukáš Pleticha. 

Necelých sedm měsíců
Stavební firma dům převzala v únoru 2015, ho-
tovo mělo být v srpnu. „Chvíli po zahájení zů-

staly jen obvodové zdi se schodištěm a střecha.
Narušená statika stavbu záhy přerušila,“ připo-
míná Kypta. „Veškeré vícepráce jsme pečlivě
kontrolovali, nic nebylo možné záměrně navy-
šovat, každou změnu jsme konzultovali s pos-
kytovatelem dotace,“ vysvětluje.

Po všech peripetiích je však hotovo. Dům je
zateplený, poskytuje kvalitní zázemí sociálním
pracovníkům, vyšší kapacitu v azylovém domě,
noclehárně i denním centru, kuchyň s jídelnou,
pračky a sušičky. „Od začátku rekonstrukce
v ulici Za Plynárnou jsme si slibovali zklidnění
situace v Podhorské ulici a lepší služby pro lidi
bez přístřeší,“ připomíná náměstek Pleticha. 

Ačkoliv cena za dílo byla původně odhadova-
ná na necelých 11 milionů korun a postupně
stoupla až téměř na dvacet, myslí si náměstek
Pleticha, že rozhodnutí pokračovat bylo správ-
né. „Nechali jsme si vypracovat odborný odhad
nákladů na stavbu nového objektu pro daný
účel a náklady by se pohybovaly okolo 23 mi-
lionů,“ říká Pleticha s tím, že konečná cena či-
ní 19,7 milionu korun. „Otázkou nyní zůstává
výše přiznané dotace. Předpokládáme, že bude
šest milionů,“ uzavírá Lukáš Pleticha. (jn)

Budova s jablkem na čele
Velkoprodejna Jabloň na Komenského ná-
městí je už minulostí. Těžké stroje tu připra-
vují výstavbu nového obchodního centra, jež
bude mít jablko v logu. Co Jablonečany
v souvislosti se stavbou čeká? Jaké dopravní
překážky je mohou zaskočit? I na tyto otáz-
ky odpoví veřejná prezentace a beseda se zá-
stupci skupiny Crestyl v pondělí 30. listopa-
du od 17.00 hodin v Eurocentru.

„Příprava stavby naplno pokračuje. I díky krát-
ké uzavírce Komenského ulice na konci října
jsme úspěšně dokončili demolici nadzemní části
budovy bývalého OD Jabloň a přiléhajícího ven-
kovního schodiště,“ říká tiskový mluvčí skupi-
ny Crestyl Ondřej Micka. Podle jeho slov se
v průběhu listopadu kompletně odstranily pů-

vodní základové konstrukce a stavbaři zároveň
pracovali na postupném zapažení stavební jámy.

„Na přelomu října a listopadu se nám podaři-
lo úspěšně dokončit přeložky kabelů elektrických
sítí v ulicích Generála Mrázka a Komenského
a zprovoznit provizorní trafostanici. Mohla tak
být odstavena kabelová vedení, která kříží plo-
chu staveniště,“ upozorňuje Micka a dodává, že
se podařilo dokončit i závěrečné technologické
přípravy na přepojení přeložky parovodu. 

Na odbor rozvoje přišla v době demolice stíž-
nost na hladinu hluku ze stavby. Občan, který
žije v Komenského ulici, si stěžoval, že hluk je
nadměrný. „Požádali jsme Krajskou hygienic-
kou stanici v Jablonci o měření hladiny hluku
při demolicích a zemních pracích. Ta konstato-
vala, že práce nepřekračují zákonem stanovené

limity ani přímo na staveništi, ani v jeho bez-
prostředním okolí. Zpráva hygieniků přímo ří-
ká, že hladiny doléhajícího hluku ze stavební
činnosti včetně veškeré dopravy prokazatelně
plní hygienické limity hluku dle nařízení vlády
v chráněném venkovním prostoru staveb u nej-
bližší obytné zástavby. I nadále se však budeme
snažit v rámci možností o co nejnižší dopad
stavby na její okolí,“ slibuje za Crestyl Ondřej
Micka. 

Pokud vás zajímá, jak by mohla nová nákup-
ní galerie vypadat, jak je plánovaná doprava,
parkování, jaké služby v obchodním centru na-
jdete apod., přijďte na veřejnou prezentaci prá-
vě realizovaného jabloneckého projektu skupi-
ny Crestyl v pondělí 30. listopadu od 17 hodin
do velkého sálu Eurocentra. (jn)

První výzvy IPRÚ se očekávají ve druhé
polovině příštího roku
Díky Integrovanému plánu rozvoje území
(IPRÚ) aglomerace Liberec – Jablonec nad
Nisou bude možné čerpat do roku 2023 fi-
nanční prostředky z Evropské unie, a to až
do výše 2,4 miliardy korun. 

Na počátku listopadu byla pracovní verze do-
kumentu představená veřejnosti v Jablonci
i Liberci. V prosinci jej projedná řídicí výbor
a poté zastupitelstva měst a obcí.

Částku přibližně 2,4 miliardy korun bude mít
k dispozici Liberecko a Jablonecko. Dostupné
jsou z operačních programů Doprava (OPD),
Zaměstnanost (OPZ) a Integrovaného regionál-
ního operačního programu (IROP). „Z ostat-
ních programů půjdou evropské dotace pouze
prostřednictvím individuálních projektů,“ říká
manažerka IPRÚ Barbara Steinzová. 

Dotace v rámci IPRÚ by měly směřovat hlav-
ně na rekonstrukce krajských silnic, výstavbu
terminálů v obou městech, modernizaci tram-
vajových tratí, rozvoj cyklodopravy. „Dále se
chceme zaměřit na pořízení nízkoemisních
a bezbariérových vozidel MHD, vybudovat zá-
zemí sociálních služeb, komunitní centra, so-
ciální byty, modernizovat základní, střední
i mateřské školy,“ říká náměstek primátora
a místopředseda Řídicího výboru IPRÚ Lukáš
Pleticha. 

„Strategický dokument včetně zapracovaných
připomínek bude řídicí výbor schvalovat v pro-
sinci, poté jej projednají zastupitelstva Liberce
a Jablonce, případně dotčených obcí. Předpo-
kládáme, že první výzvy se začnou vyhlašovat
ve 2. polovině roku 2016, který bude patřit hlav-
ně přípravě konkrétních projektů. První reali-

zace očekáváme nejdříve v roce 2017,“ konsta-
tuje Steinzová. 

Aktuální verze dokumentu IPRÚ je na adre-
se: http://www.liberec.cz/cz/prakticke-infor-
mace/ipru/aktuality. 

HARMONOGRAM PŘÍPRAV IPRÚ:
• schválení IPRÚ v zastupitelstvech měst – 01/2016
• výzva Ministerstva pro místní rozvoj pro

předkládání strategií dosud není vyhlášená
• předpokládané vyhlášení výzev na dílčí pro-

jekty – 2. polovina roku 2016
• příprava projektů – průběh roku 2016
• předpoklad realizace projektů – rok 2017 (jn)

Foto archiv MMJN
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Kontrolou lze předejít nepříjemnostem
Oddělení správních agend upozorňuje obča-
ny, že v závěru letošního roku, pravděpo-
dobně cca v posledních dvou týdnech (přesný
termín v době uzávěrky tohoto čísla nebyl
ještě znám), budou z důvodu celostátní od-
stávky agendy občanských průkazů a ces-
tovních dokladů MIMO PROVOZ!

Prakticky to znamená, že nebude možné o vydá-
ní OP/CD nejen požádat, ale ani doklady již vy-
hotovené vyzvednout. Apelujeme proto na všech-
ny občany, aby si aktuálně zkontrolovali platnost
svých dokladů a v případě, že jim v nejbližší do-
bě končí, aby včas zažádali o jejich výměnu.
V době uvedené odstávky může občan zdarma
požádat pouze o vydání „náhradního“ občanské-
ho průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti jeden měsíc. Zároveň upozorňujeme, že
ke dni 31. 12. 2015 rovněž končí vydávání ces-
tovních dokladů typu „blesk“, tzv. rychlopasů. 

Nenechte si vozidlo vyřadit z provozu
Úsek registru vozidel oddělení dopravně správ-
ních agend občany upozorňuje na aktuální ne-
bezpečí nedobrovolného trvalého vyřazení sil-
ničního vozidla z provozu. To se týká vozidel,
která byla již před 1. 7. 2013 „dočasně vyřaze-
na“ z registru vozidel a doposud se v tomto
dlouhodobém, tzv. depozitu, nachází. Nesplní-li

vlastník do 31. 12. 2015 svou povinnost učinit
oznámení dle §12 odst. 4 zák. č. 56/2001 Sb., ve
znění z. č. 239/2013 Sb., (tj. uvést adresu místa
umístění vyřazeného vozidla a účel jeho využi-
tí), bude takové vozidlo od 1. 1. 2016 nadále po-
važováno za silniční vozidlo z provozu vyřaze-
né „trvale“. Formálně by tak existence takového
vozidla zanikla, v důsledku čehož by již nikdy
nemohlo být provozováno na pozemní komuni-
kaci. „V registru vozidel MMJN se nyní celkem
nachází více než 2000 vyřazených vozidel
a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tak
lze s blížícím se závěrem roku předpokládat
zvýšený nárůst klientů a tím i prodloužení če-
kací doby,“ upozorňuje Petr Karlovský, vedoucí
odboru správního MMJN.

První úřední sobota vybraných agend odboru
správního MMJN bude z provozních důvodů
mimořádně přesunuta až na druhou sobotu
v měsíci lednu, tj. 9. 1. 2016. (end)

Žádat o dotace lze 
od 21. prosince
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje dotační programy – žádat lze od 21. pro-
since 2015. 

Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou pro rok 2016 se týkají
těchto oblastí: 
– sociální péče a zdravotnictví;
– výchova a vzdělávání dětí a mládeže;
– kultura a volnočasové aktivity občanů – zvláš-
tě dětí a mládeže (pravidelná celoroční činnost,
kulturní akce);
– sport a tělovýchova (pravidelná celoroční
činnost, sportovní akce).

Žádosti se podávají na předepsaných formu-
lářích, které jsou dostupné na webu města:
www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/doku-
menty/formulare.html

Originál žádosti podepsaný statutárním zá-
stupcem musí být podán v období od 21. pro-
since 2015 do 21. ledna 2016 do 12.00 hodin
následujícím způsobem: 
– osobně do Informačního střediska Magistrá-
tu města Jablonec nad Nisou v jeho provozní
době. Žádost musí být osobně předána nejpo-
zději v poslední den lhůty pro podávání žádostí,
tj. dne 21. 1. 2016 do 12.00 hodin. Za okamžik
podání žádosti se považuje čas, který bude na
předané žádosti vystaven pověřeným úřední-
kem Magistrátu města Jablonec nad Nisou.
– zaslán poštou na adresu Magistrátu města
Jablonec nad Nisou, a to v řádně uzavřené
obálce označené nápisem Dotační program
(uvést přesný název dle příslušného dotačního
programu) a opatřené razítkem, případně pod-
pisem uchazeče, je-li fyzickou osobou, či jeho
zástupcem, je-li právnickou osobou. Obálka
musí být viditelně označena též kontaktní adre-
sou žadatele. Žádost musí být doručena nejpoz-
ději v poslední den lhůty pro podávání žádostí,
tj. dne 21. 1. 2016 do 12.00 hodin. Za okamžik
podání žádosti se považuje čas, který bude na
doručené žádosti vystaven pověřeným úřední-
kem Magistrátu města Jablonec nad Nisou. Adre-
sa pro doručování žádostí: Magistrát města Jab-
lonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51,
Jablonec nad Nisou.

Zároveň musí být naskenovaný originál žá-
dosti včetně podpisu a všech příloh ve formátu
pdf zaslán elektronicky na e-mailovou adresu
uvedenou v příslušném dotačním programu.
Doručení na e-mailovou adresu má pouze in-

formativní charakter a nezakládá tak účinky
podání žádosti.
– elektronickou formou, a to následujícími způ-
soby: prostřednictvím datové schránky MMJN se
zaručeným elektronickým podpisem ve formá-
tu pdf. Datová zpráva musí být podána nejpoz-
ději v poslední den lhůty pro podávání žádostí,
tj. dne 21. 1. 2016 do 12.00 hodin. Za okamžik
podání žádosti se považuje čas podání (odeslá-
ní) datové zprávy. ID datové schránky: wufbr2a. 
– e-mailem se zaručeným elektronickým pod-
pisem ve formátu pdf na e-mailovou adresu
epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být
zaslána nejpozději v poslední den lhůty pro po-
dávání žádostí, tj. dne 21. 1. 2016 do 12.00 ho-
din. Za okamžik podání žádosti se považuje čas
odeslání e-mailu.

Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude
vyhověno.

Termín podání žádostí je od 21. 12. 2015 do
21. 1. 2016 do 12.00 hodin. 

Podrobnosti naleznete v dotačních progra-
mech pro jednotlivé oblasti a v Zásadách pro
poskytování dotací a peněžitých darů z roz-
počtu statutárního města Jablonec nad Nisou,
které jsou k dispozici na webových stránkách
města. (jk)

Zápůjčky z Fondu na 
zlepšení úrovně bydlení 
Fyzickým či právnickým osobám, které
vlastní v Jablonci nemovitost – bytový nebo
rodinný dům, nabízí město na jejich opravy
nebo rekonstrukce zápůjčky z Fondu na
zlepšení úrovně bydlení (FZÚB), jež se po-
skytují zpravidla jednou za kalendářní rok. 

Informace jsou na www.mestojablonec.cz
(životní situace – finance – zápůjčky z FZÚB),
formulář je k dispozici kromě webových strá-
nek také na Informačním středisku MMJN.

Řádně vyplněné žádosti i s přílohami se při-
jímají od 2. listopadu 2015 do pondělí 29.
února 2016 do 12.00 hodin na odboru ekono-
miky v radnici, oddělení rozpočtu, kancelář č.
110, Ing. Dana Janoušková, telefon 483 357 238.
„Po tomto termínu nebude možné v žádosti
opravit případné nedostatky ani přijímat další,“
říká vedoucí odboru Renata Vítová. 

Finanční výbor předložené žádosti o zápůjč-
ky vyhodnotí a o všech najednou na základě je-
ho doporučení rozhodne zastupitelstvo města.
O výsledku město vyrozumí všechny žadatele,
ty vybrané vyzve k uzavření smlouvy o zápůjčce.

(jn)

Na výměnu kotle lze získat
dotaci z EU
Snížit znečištění ovzduší a zlepšit jeho kvali-
tu je hlavním smyslem kotlíkové dotace
z prostředků Evropské unie, kterou vyhlásí
na přelomu let 2015–2016 Liberecký kraj.
O tom, jak ji získat, bude pojednávat semi-
nář pro žadatele, konaný 21. prosince od 16
hodin ve velkém sále jablonecké radnice.

Dotační program by měl Liberecký kraj vy-
hlásit v rozmezí prosince 2015 a ledna 2016.
O dotaci mohou měsíc po vyhlášení výzvy píse-
mně žádat vlastníci rodinných domů. Přidělená
alokace je ve výši 140 milionů korun, což odpo-
vídá minimální výměně 940 kotlů. 

„Ten, kdo chce požádat o kotlíkovou dotaci,
by měl být majitelem kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním, který chce vyměnit za
tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva nebo
plynový kondenzační kotel,“ říká Michael Otta,
vedoucí Odboru regionálního rozvoje a evrop-
ských projektů Krajského úřadu LK. S výmě-
nou úzce souvisí také instalace solárně-termic-
kých soustav pro přitápění nebo přípravu TUV
a realizace „mikro“ energetických opatření.
Dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen
a krbů. „Výše dotace se bude pohybovat mezi
70–80 % způsobilých výdajů z maximální částky
150 tis. korun, přičemž výdaje jsou způsobilé
již od 15. července letošního roku,“ dodává Otta. 

Bližší informace ke kotlíkovým dotacím po-
skytne Oddělení řízení grantových schémat
Odboru regionálního rozvoje a evropských pro-
jektů KÚ LK, tel. 485 226 linky 574, 344, 653,
mail: kotliky@kraj-lbc.cz. Na webových strán-
kách http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/pa-
ge1620/kotlikove-dotace jsou zveřejněné poža-
dované dokumenty, informace o seminářích,
seznam podporovaných výrobků a energetic-
kých specialistů, zvýhodněné oblasti MŽP, se-
znam „mikro“ energetických opatření, infor-
mace k vyhlášení programu, atd. (jn)

Typ nově pořízeného kotle – ze seznamu 
podporovaných zařízení schválených SFŽP % výše dotace
kotel výhradně na uhlí 70 %
kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které
stanovilo Ministerstvo životního prostředí ČR (příloha č. 1
závazných pokynů) + 5 % ke všem typům zdrojů tepla

■ Informace z magistrátu

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

Středa–pátek od 9 do 18 hodin
Tradiční trhy s celodenním adventním progra-
mem. Návštěvníci si vyberou z nabídky více
než 100 prodejců. Na trzích najdou vánoční
dárky, zboží, pečivo, tradiční potraviny, nápoje
i občerstvení. Před Eurocentrem se budou pro-
dávat také kapři. Novinkou bude představení
jablonecké firmy Camée Jewellery, která je
svými originálními šperky známá hlavně v Ja-
ponsku, Austrálii, Francii a Itálii. 

Doprovodný program
Středa 16. 12.
10.00 – Speciální MŠ
10.15 – MŠ Pampeliška, MŠ Lovecká
10.30 – MŠ Muchomůrka 
10.45 – DPS Sluníčko, MŠ Motýlek
11.00 – MŠ Mšeňáček
11.15 – MŠ Montessori
12.00 – ZUŠ Jablonec nad Nisou
12.30 – Kvartet trubačů Podkrkonošské de-

chovky – vánoční melodie

13.30 – SPS Izerína
14.00 – Řetízek – pěvecký sbor ZUŠ Železný Brod
14.30 – Dechový kvintet ZUŠ Železný Brod
15.00 – Mladá dechovka – vánoční melodie
16.00 – Eternal Voices (Železný Brod) 
16.30 – Rosex (Liberec)

15.00–17.00 Divadelníci Vikýř: Oživlý Betlém
s dobročinnou akcí pro pejska a kočičku

Čtvrtek 17. 12.
10.00 – DPS Pod Peřinkou, MŠ Pod Peřinkou
10.15 – MŠ Kapička 
10.30 – MŠ Slunečnice
10.45 – DPS Notička, Žlutá školka
11.00 – MŠ Vratislavice n. N. – Sídliště
11.20 – DPS Fialenky, ZŠ Ant. Bratršovského
12.30 – DPS Zvoneček II., ZŠ Liberecká
12.50 – DPS Rolnička, ZŠ Liberecká
13.30 – Celestýnka – vánoční melodie
14.30 – DPS Skřivánek 
15.00 – Brass Quintet Železný Brod – vánoční

melodie
16.00 – Rychnovské trio
16.30 – Pěvecký sbor Ještěd 

15.00–17.00 Primátorský svařák se sbírkou pro
Asociaci rodičů a přátel zdravotně postiže-
ných dětí v ČR, o. s., Klub Jablonec n. N.

Pátek 18. 12.
10.00 – DPS Jablíčko, Jablůňka
10.15 – DPS Zvoneček I., ZŠ Liberecká
11.00 – Pardubičtí pozounéři – vánoční melodie 
12.00 – Pardubičtí pozounéři – vánoční melodie
13.00 – Pardubičtí pozounéři – vánoční melodie
14.00 – ZUŠ Jablonec nad Jizerou
14.30 – Spolek jabloneckých dam a pánů &

Hudba u města Vídně
15.00 – Jablonecká píšťalka
15.30 – Harmonia – komorní pěvecký sbor

ZUŠ Tanvald 
16.00 – Generace Gospel Choir (Jablonec n. N.

/Liberec)
16.30 – Folklórní soubor Šafrán: Živý Betlém

VÁNOČNÍ DÍLNAV EKOCENTRU
17.–18. 12. /čtvrtek–pátek/
9.00–17.00 hodin
Ve výstavním pavilonu je připravena tvořivá
dílna s vánoční tematikou pro děti i dospělé.
Výstavní pavilon S1 – Ekocentrum.

Změna programu vyhrazena. Vstup zdarma.
www.slavnosti.mestojablonec.cz.
Akci financuje statutární město Jablonec
nad Nisou.

Tradiční Vánoční slavnosti /16.–18. 12. 2015/

Již podeváté mohou Jablonečané přispět na
dobrou věc v rámci vánoční charitativní
sbírky – Primátorský svařák, která se před
jabloneckou radnicí uskuteční ve čtvrtek
17. prosince.

O Vánočních slavnostech, ve čtvrtek 17. prosin-
ce, budou představitelé statutárního města Jab-
lonec nad Nisou opět nalévat tzv. Primátorský
svařák. „I letos máme připraveny čtyři barevné
varianty hrnečků s motivem věže dalšího jablo-
neckého kostela. Autorem grafického návrhu
je, stejně jako v letech minulých, výtvarník Jiří
Dostál,“ říká Markéta Hozová, tisková mluvčí
magistrátu.

Hrnečky s vínem či čajem se budou prodá-
vat za symbolickou padesátikorunu. Ovšem
kdo chce, může přispět na dobrou věc vyšší
částkou. 

Ti, kteří si zakoupí letošní hrneček, přispějí
na provoz automobilu sloužícího k dopravě těž-
ce zdravotně postižených dětí do škol a na nové
speciální kompenzační pomůcky do půjčovny
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených
dětí v ČR, Klubu Jablonec nad Nisou. Asociace
dále nabízí sociální poradenství a psychoreha-

bilitační kurzy pro rodiče se zdravotně postiže-
nými dětmi.

„Subjekty poskytující sociální služby zastá-
vají v naší společnosti nenahraditelnou úlohu
a vánoční sbírka je jednou z možností, jak je
podpořit. Děkuji všem, kteří si od nás přijdou
hrneček koupit a načerpat vánoční atmosféru,“
říká primátor Petr Beitl. „Výtěžky z prodeje Pri-
mátorského svařáku každoročně stoupají
a jsem zvědavý, kolik se nám podaří vybrat le-
tos,“ usmívá se Beitl.

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 zdravot-

ně postižené Libereckého kraje –
Jablonec nad Nisou

2013 – 34 775 korun pro o. s. Tyfloservis
2014 – 37 258 Kč pro Rytmus Liberec, o. p. s. 

Dosud zobrazené věže:
– kostel sv. Anny
– kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním

náměstí
– kostel Povýšení sv. Kříže na nám. B. Němcové
– kostel Dr. Farského
– věž nové radnice na Mírovém náměstí
– věž staré radnice na Dolním náměstí
– věž kostela Nejsvětější trojice ve Mšeně
– věž kostela sv. Ducha v Rýnovicích

(end)

Charitativní sbírka – Primátorský svařák

Novoroční koncert 1. ledna 2016 odstartuje
rok plný oslav. S rokem 2016 se pojí celá řa-
da pro Jablonec významných výročí. Název
koncertního programu Děkuji, bylo to krás-
né…, který připravila Královéhradecká fil-
harmonie a Blue Star Václava Marka je tak
nejen poděkováním za léta uplynulá, ale
i předzvěstí věcí příštích. 

Cena Pro Meritis 
V rámci večera bude v městském divadle udě-
lena Cena města PRO MERITIS za rok 2015.
Oceněn bude Jaroslav Hlubuček, kterého no-
minoval Svaz výrobců skla a bižuterie za celo-

životní úsilí a rozvoj bižuterního průmyslu.
Dalším nominovaným na cenu města je Otokar
Simm navržený Markem Řeháčkem za dlouho-
dobý a významný přínos v oblasti propagace
města Jablonec nad Nisou a Jizerských hor,
za prohlubování povědomí obyvatel o zdejší
historii a tradicích a za rozsáhlou publikační
činnost.

„Předání ceny města osobnostem, které se
zasloužily o rozvoj města v různých odvětvích,
je pro mě vždy jedinečným okamžikem. Oba le-
tos nominovaní pánové si cenu Pro meritis, ne-
boli Za zásluhy, jistě po právu zaslouží,“ řekl
primátor Jablonce Petr Beitl.

Zlatá éra swingu
Slavnostní koncert v první den nového roku
představí tentokrát zlatou éru swingu a taneční
hudby 30.–40. let 20. století. Filharmonie Hra-
dec Králové pod vedením dirigenta Mishy
Roháče připravila pestrý program spolu s An-
sámblem Blue Star a Václavem Markem.

V průběhu večera zazní například sklady
Hotel Modrá hvězda, Mám život hrozně rád,
Slunečnice, Jen pro ten dnešní den, atd. 

Předprodej na slavnostní koncert byl zahájen
1. prosince v pokladně Městského divadla
v Jablonci.

(red)

Děkuji, bylo to krásné…

Foto Jiří Endler
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■ Významná 
jubilea 
Smaragdová svatba
Manželé Marie a Miroslav Kasí-
kovi oslaví v prosinci 55 let spo-
lečného života. Všechno nejlepší,
hodně lásky, štěstí i zdraví jim do
dalších společných let přeje dcera
Zuzka s rodinou.

Zlatá svatba
Koncem listopadu oslavili zlatou
svatbu manželé Marta a Karel
Labusovi. Děti s rodinami jim
přejí mnoho lásky a společných
dnů, hodně zdraví a štěstí.

Rubínová svatba
Manželé Helena a Ladislav Lou-
movi oslavili v listopadu rubínovou
svatbu. Dcery s rodinami přejí dal-
ší krásné dny, prostřené láskou
a úsměvy.

■ Oznámení 
Rubrika jubilantů končí
Oznamujeme čtenářům, že po do-
hodě redakce s Radou starších, po-
radním orgánem ředitelky Centra
sociálních služeb a zároveň zá-
stupcem seniorské veřejnosti, do-
šlo od září 2015 ke zrušení pravi-
delné rubriky Naši jubilanti.

Zveřejňování jubilantů je v roz-
poru se zákonem č. 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů. Rada
starších proto schválila zrušení té-
to společenské rubriky s tím, že
v budoucnu se bude zveřejnění
narozenin týkat pouze občanů,
kteří oslaví 90 a více let a budou
s uvedením v Jabloneckém měsíč-
níku souhlasit. Děkujeme za po-
chopení. redakce

■ Vítání dětí
sobota 24. 10. 2015
Tadeáš Vaněk, Tomáš Stránský,
Adam Holík, Matěj Knotek, Tomáš
Červinka, Petr Haško, Klára
Oczadly, Petra Fliťarová, Berenika
Boková, Amálie Sekyrová, Isabela
Zelníčková, Adam Fischer, Matyáš
Malich, Šimon Vejnar, Antonín
Řezka, Jan Bělecký, Natálie Me-
čířová, Benjamin Šamiljan, Lucie
Habová, Kateřina Šíchová, Erik
Pala, Karolína Hrdinová, Lukáš
Válek, Stela Říhová, Eliška Krá-
lová, Nela Štruplová.

Omluva
Omlouváme se občanům za nedo-
rozumění plynoucí z uveřejnění
chybných termínů vzpomínkových
setkání k výročí 28. října a 17. lis-
topadu. Vynasnažíme se, aby k po-
dobným chybám v budoucnu již
nedocházelo. 

Ocenění 
bezpříspěvkových
dárců krve
Ve středu 11. listopadu obdrželi dár-
ci krve v obřadní síni jablonecké
radnice zlaté a stříbrné medaile
Dr. Janského za 40 a 20 bezplat-
ných odběrů krve a Kříže III. třídy
za 80 bezplatných odběrů krve.

Stříbrné medaile (za 20 bezplat-
ných odběrů): Pavel Mašek, Voj-
těch Pšenčík, Jaroslav Uko, Libor
Vepřovský.

Zlaté medaile (za 40 bezplat-
ných odběrů): Jiří Hatschbach, Mi-
chal Surkov, Stanislav Lexa, Mar-
tin Oeser, Daniela Buriánková,
Pavel Halama, Vladimír Havel,
Michal Vojáček, Luděk Novotný,
Tomáš Petřík, Zdeněk Horák, Jan
Kopal, Vladimír Marousek, David
Moravec.

Kříže 3. třídy (za 80 bezplatných
odběrů): Michal Lipavský, Hana Ze-
mánková, Pavel Holub, Jiřina Posl-
tová.

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

celé republice. K nám ho jablone-
čtí skauti přivezou v sobotu 19. 12.
a předají ho do místních kostelů
a modliteben. Občané budou mít
možnost připálit si světýlko v ne-
děli 20. 12. Více informací na pla-
kátech.

Tvoříme duší 2015 
Podesáté se stane Spolkový dům
v Jablonci místem adventního set-
kání handicapovaných výtvarníků,
umělců a jejich přátel. Sdružení
Artefaktum.CZ a Centrum pro
zdravotně postižené Libereckého
kraje, o. p. s., připravilo v rámci
XII. ročníku regionálního projektu
Tvoříme duší 2015 přehlídku čin-
nosti a umění handicapovaných
tvůrců z Libereckého kraje. V so-
botu 5. prosince má veřejnost
možnost zhlédnout nejen prezen-
taci zajímavých osobností, kte-
ré přes svůj handicap dokážou vy-
tvářet zajímavé kulturní hodnoty
a zapojují se do běžného života,
ale i tvůrčí činnosti jejich přátel,
kteří mají možnost se do tohoto
projektu zapojit, čímž naplňují
motto projektu: Bez bariér v duši
i v životě. Součástí projektu je ad-
ventní koncert v kostele Dr. Far-
ského, který začíná ve 14 hodin.
Vstup volný.

Štědrý den 
pro osamělé
Také letos nabídne primátor osa-
mělým seniorům možnost strávit
společně štědrovečerní odpoledne.
Ve spolupráci s Radou starších zve
zájemce ve čtvrtek 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.

Vánoční provoz 
nemocnice
V letošním roce bude přes vánoční
svátky uzavřena lůžková část reha-
bilitačního oddělení (23.–27. 12.).
Omezen bude provoz i na někte-
rých ambulancích. V nemocnici
bude jako vždy v provozu pohoto-
vostní služba pro dospělé i děti. Ve
dnech 25. a 26. 12. a na Nový rok
bude v dopoledních hodinách otev-
řena nemocniční lékárna. Naopak
zavřena je poslední den v roce, na
Silvestra. Bližší informace k vánoč-
nímu provozu najde veřejnost na
webu www.nemjbc.cz. 

Adventní koncert 
v nemocnici
V prosinci se v nemocnici uskuteč-
ní tradiční adventní koncert. Jab-
lonečany přijede potěšit spolu se
svými kolegy operní zpěvačka
Národního divadla v Praze a jablo-
necká rodačka Stanislava Jirků.
Vstup na koncert je volný. Termín
bude upřesněn na webových strán-
kách www.nemjbc.cz.

Třiatřicátý výstup 
na Černou studnici
Tradiční Novoroční výstup na Čer-
nou studnici se uskuteční 1. ledna
2016 již po třiatřicáté. Akce se ko-
ná od 8.00 do 16.00 hodin, trasa vý-
stupu je libovolná a individuální.
Pamětní listy a odznáčky jsou sa-
mozřejmostí, novoroční razítko ta-
ké. Rozhledna bude přístupná
podle počasí. Bližší informace na
telefonu 774 305 830. Foto Zdeňka Vokatá

Ocenění Dalibora Dědka a Ludvíka Karla 
V den státního svátku 28. říj-
na prezident republiky Miloš
Zeman předával na Pražském
hradě státní vyznamenání,
které mimo jiné získali i jablo-
necký Dalibor Dědek, majitel
společnosti Jablotron, a Ludvík
Karl, majitel firmy Preciosa.
Slavnostního večera se účast-
nil i primátor města Petr Beitl
s manželkou.

Členové vedení města, někteří zastupitelé
a zástupci složek integrovaného záchranného

sboru uctili v pondělí 16. 11. památku
17. listopadu 1939 a 1989 a také minutou

ticha uctili památku obětí teroristického 
útoku v Paříži. Foto Jiří Endler

Problematika vyloučených lokalit, práce
s etnickými menšinami a jejich integrita, to

byla hlavní témata neformálního setkání
náměstka primátora Pavla Svobody

a ministra bez portfeje Jiřího Dienstbiera.
Foto Radka Baloghová

V Nizozemí se konalo 34. MS policistů v sálové
kopané. Výběr SKP Maják Jablonec ve složení
R. Kraus, R. Šimek, A. Stránský, O. Pokorný,

M. Křemen, M. Bartoš, P. Martínek,
M. Klečka, P. Mrklas a L. Bernard obsadil

17. místo z 66 týmů. Foto archiv
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V předvečer svátku svaté Lucie, v sobotu 12.
prosince, se v Městském divadle v Jablonci
nad Nisou uskuteční tradiční představení
folklorního souboru Nisanka, tentokrát obo-
hacené o vystoupení Národopisného soubo-
ru Formani ze Slatiňan.

V rámci programu vystoupí všechny generace
jabloneckého souboru s pásmem lidových zvy-
ků, tanců, písní z Podještědí, Pojizeří a Podkr-
konoší, a to od dvou a půlletých dětí z Malé
Nisanky přes dospěláky a jejich dorost z Ni-
sanky až po vysloužilce z Nisanky +, která
vznikla v loňském roce. 

Pestrý program doplní letošní hosté z Náro-
dopisného souboru Formani. Soubor působí při
TJ Sokol Slatiňany, který zpracovává písně, tan-
ce a zvyky z Východních Čech, a to převážně
z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka.

„Formani jsou skvělí tanečníci, zpěváci a muzi-
kanti. Na Vánocích s Nisankou se představili již
v roce 2011, i letos diváky určitě pobaví. Zcela
jistě na ně přenesou vánoční atmosféru vytří-

beným zpěvem, tancem a úžasnou kapelou,“ ří-
ká vedoucí folklorního souboru Nisanka Jana
Hamplová. 

Celkem se na divadelních prknech vystřídá
zhruba 160 účinkujících. „V programu nebudou
chybět typické adventní postavy – čerti, andělé,
králové, pastýři, možná nakouknou i Lucie, ale
také postavy ne zcela známé, jako jsou ometači
a ometačky. Hosté předvedou, co se dělo na po-
slední předadventní tancovačce, která se vždy
konala okolo svátku sv. Kateřiny. Nisanka zase
představí tradiční řemesla, jež se v chalupách
při dlouhých zimních večerech vykonávala, na-
příklad draní peří či předení lnu,“ nastiňuje
podvečerní program Hamplová.

Vánoce s Nisankou se konají v sobotu 12. pro-
since od 16.00 hodin. Vstupenky jsou k zakou-
pení v předprodeji na pokladně Městského di-
vadla v Jablonci. (end)

Letos opravdu bohaté Vánoce s Nisankou

Letošní dražbu pro Unicef doplní i panenka
z jablonecké firmy ŠENÝR Bijoux, kterou
navrhly a vyrobily Martina Zajíčková a ma-
jitelka Olga Kopalová.

Panenku zdobí replika korunky České Miss
2015 Lipová esence, která rovněž pochází z díl-
ny ŠENÝR Bijoux. Dále ji zkrášluje náhrdelník,
náušnice a kytice od stejných tvůrců. Má šaty
z krajky a saténu doplněné krajkovým boler-
kem i střevíci.

Aukce, na které vystoupil jablonecký Ondřej
Ruml, se konala 24. listopadu v Českém muzeu
hudby. Kromě jablonecké firmy věnovaly letoš-
ní panenky také mnohé osobnosti, např. Josef
Dvořák, Petr Kalouda, Valérie Zawadská, Mi-
chal Viewegh, Jitka Čvančarová a další. „Cílem
projektu je získat finanční prostředky pro celo-
světovou očkovací kampaň UNICEF. Každá pa-
nenka představuje skutečné dítě, které bude
v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojo-

vých zemích proočkováno proti šesti hlavním
smrtelným dětským chorobám – spalničkám,
záškrtu, černému kašli, tetanu, tuberkulóze
a dětské obrně,“ řekla Olga Kopalová. Zásluhou
očkovacích programů UNICEF se před jistou
smrtí každý rok podaří v nejchudších zemích
zachránit více než tři miliony nejmenších dětí.
Přesto na nemoci, proti nimž existuje jednodu-
ché očkování, stále ještě ročně ve světě umírá
1,5 milionu dětí.

„Když se nám v roce 2013 poprvé podařilo
překonat na aukci panenek hranici milionu ko-
run, považovali jsme to za obrovský úspěch.
Loňská aukce ale předčila všechna naše očeká-
vání. Výtěžek dražby činil 1 618 000 Kč, což po-
krylo náklady na očkování pro 2 696 dětí, které
budeme moci ochránit před nebezpečnými ne-
mocemi. To je krásný výsledek,“ ocenila pod-
poru dražitelů i tvůrců panenek ředitelka UNI-
CEF ČR Pavla Gomba.

(end)

Panenka Šenýrka v aukci pro UNICEF

Letos krášlí vestibul 
vánoční ozdoby
z Nerudovky
Každý rok se rozsvítí velký strom před radni-
cí, ale ten druhý, menší, vítá návštěvníky ve
vestibulu budovy. Už loni zahájil magistrát
novou tradici – vánoční stromky ve vestibu-
lu zdobí vždy jedna z místních firem. Letos
to bude firma Czech Christmas Ornaments.

„Chceme tak místním výrobcům vánočních
ozdob pomoci s prezentací a současně
Jablonečany i další hosty úřadu každoročně
překvapit novým vánočním stromem,“ říká
Lucie Kocourková z oddělení školství, kultury
a sportu.

„Zabýváme se tradiční ruční výrobou skleně-
ných vánočních ozdob. Při jejich foukání použí-
váme jako jediní v České republice kyslíkové
hořáky. Na trhu působíme už 20 let a za tuto do-
bu od nás do celého světa odešlo veliké množ-
ství nejrůznějších tvarů, forem a dekorů,“ říká
Rudolf Jacík, majitel rodinné firmy Czech
Christmas Ornaments, na níž padla letošní vol-
ba, a dodává, že každý rok přinášejí nové vzory,
jež se objevují nejen ve vzorkovně, ale i v pod-
nikové prodejně: „Ta nabízí možnost zakoupení

vánočních ozdob, které se běžně na český trh
ani nedostanou.“

Pokud se vám strom ve vestibulu bude líbit,
pak ozdoby najdete v Nerudově ulici, kde firma
Czech Christmas Ornaments sídlí. Více infor-
mací na adrese www.czech-christmasorna-
ments.com. (jn)

České Vánoce trochu jinak
Svaz výrobců skla a bižuterie připravil ve
spolupráci s CzechTourismem nový turistic-
ký program České Vánoce. Návštěvníci Jab-
lonce nad Nisou se seznámí s historií a sou-
časností českých vánočních ozdob.

„Centrum Palace Plus pro ně připravilo ukáz-
ky výroby všech druhů skleněných vánočních
ozdob, kreativní dílnu a mimořádnou prodejní
akci,“ zmiňuje první společnou akci Pavel Ko-
páček, předseda Svazu výrobců skla a bižuterie.
Počátkem prosince vysílá CzechTourism a Aso-
ciace cestovních kanceláří České republiky do
Jablonce nad Nisou skupinu zahraničních no-
vinářů a průvodců. 

Premiéra pro jabloneckou veřejnost se ode-
hraje ve dnech 11. až 13. prosince v Palace Plus.
Slavnostní zahájení s názvem České Vánoce

v Palace Plus se uskuteční v pátek 11. 12. od
14.00 hodin. V 17.00 hodin proběhne před Pa-
lace Plus rozsvícení vánočního stromu. „Zveme
jabloneckou veřejnost na zajímavou akci, která
se v roce 2016 stane nedílnou součástí nabídky
pro zahraniční turisty i návštěvníky z České re-
publiky,“ láká Jablonečany Kopáček.

(end)

■ Vánoční pozvánky

Foto Jiří Endler

Foto Václav Novotný

Foto archiv Palace Plus
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ZUŠ nastudovala Rybovu mši, uvede ji
k 250. výročí jeho narození
Už před dvěma lety přivedla Základní umě-
lecká škola v Jablonci nad Nisou na jeviště
městského divadla netradiční zpracování
klasické České mše vánoční Hej, mistře! Ja-
kuba Jana Ryby v originální režii Václava
Bárty. Uvedení to bylo úspěšné, proto se letos
ZUŠ spojila s osvědčeným režisérem znovu
a představení obnovila. Výsledek spolupráce
zhodnotí diváci v neděli 20. prosince od
19 hodin v městském divadle. 

„Po loňském úspěšném, velkém představení
Ten vánoční čas přicházíme letos opět s origi-
nálním zpracováním tématu lidových Vánoc.
Tentokrát jsme se rozhodli zopakovat neobvy-
klé pojetí České mše vánoční Hej, mistře!
Jakuba Jana Ryby z roku 2013. Tím si i symbo-
licky připomeneme 250. výročí narození skla-
datele Ryby,“ říká ředitel ZUŠ Vít Rakušan
s tím, že v unikátním představení bude účinko-

vat Iuventus, gaude! se svými přípravnými sbo-
ry, Jablonecký komorní orchestr rozšířený
o rodiče a přátele ZUŠ, žáci literárně-dramatic-
kého oboru a sólisté z řad učitelů, žáků a přátel

školy, celkem se na inscenaci podílí více než
stovka žáků a dalších účinkujících.

Obsazení si vyžádalo přepis původních sborů
na dětské hlasy. „Hlavně se pokusíme obsah
Rybovy mše zprostředkovat divákovi trochu ji-
nak – v divadelním prostředí, na pódiu i ve všech
ostatních divadelních prostorách. Atmosféra li-
dových Vánoc bude všudypřítomná a doufejme,
že i opravdová,“ přeje si ředitel. Představení bu-
de provázet lidový vánoční trh ve foyeru divad-
la, který nabídne preclíky, perníčky, cukroví,
růžence, vánoční koření, drobnou keramiku,
svařák či medovinu. 

Celý program nese podtitul Zvonkový čas,
což podle Rakušana předznamenává, že do dě-
ní na jevišti se zapojí i diváci. „Proto je třeba,
aby si s sebou přinesli zvonečky,“ vyzývá ta-
jemně ředitel ZUŠ v Jablonci nad Nisou Vít
Rakušan.

(jn)

Advent v Jablonci nad Nisou 2015
I. adventní neděle – 29. 11. 2015

10.00–16.00 hodin, Eurocentrum (velký sál)
ADVENT S VIKÝŘEM
Tvořivé dílničky, kde si každý může vyrobit
drobný dárek pro sebe a své blízké. Za malý po-
platek získáte nejen materiál na výrobu dáreč-
ků a vánočních dekorací, ale hlavně čas, který
můžete strávit se svými blízkými. Součástí je
i kulturní program. Vstupné zdarma. 
Více na www.vikýr.cz.

15.00–17.00 hodin, kostel sv. Anny
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ – RYCHNOVSKÉ
TRIO S PŘEKVAPENÍM
K zapálení první adventní svíce zazpívá v 15.00
a v 16.00 hodin Rychnovské trio. Ve stejné době
bude otevřený také Památník Jany a Josefa V.
Scheybalových. Více na www.jablonec.com.

17.00 hodin, Mírové náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Načerpejte vánoční atmosféru a nadýchněte se
magického kouzla Vánoc. Strom se na Mírovém
náměstí rozsvítí za doprovodu zlatavě třpyti-
vých hlasů sboru Iuventus, gaude! Pod stro-
mem naleznou děti tradiční schránku na dopi-
sy, do které mohou vložit svá tajná přání pro
Ježíška. Více na www.mestojablonec.cz.

II. adventní neděle – 6. 12. 2015

14.30 hodin, Eurocentrum (velký sál)
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé, kdy bu-
dou připraveny pro naše nejmenší zajímavé
hry a různorodá zábava spojená s Miku-
lášskou nadílkou. Vstupné 40 Kč děti, 30 Kč
dospělí. Vstupenky je nutné zakoupit předem
v pokladně Eurocentra nebo v DDM Vikýř.

16.30 hodin, jablonecká přehrada U prutu
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
VE MŠENĚ
Osadní výbor Mšeno zve všechny obyvatele
Mšena i celého Jablonce na rozsvícení vánoč-
ního stromu. Zajištěno je zpívání koled a ob-
čerstvení. Na Štědrý den ve 14.00 hodin bude

u stromu vzájemná ochutnávka cukroví či sva-
řáku.

středa – 9. 12. 2015
15.30–17.30 hodin, 
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ A TVOŘENÍ
S NISANKOU
Zajímá vás, jaké koledy se zpívaly v Podkrko-
noší, kdo to byla Lucie a co prováděl Ambrož?
Přijďte si vyrobit vánoční ozdobu v podobě tra-
dičního perníčku a poslechnout regionální ko-
ledy s folklorním souborem Nisanka. 
www.jablonec.com

sobota – 12. 12. 2015
16.00 hodin, u Kulturního domu v Kokoníně
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V KOKONÍNĚ

Od 16.00 hodin je pro děti připravena výtvarná
dílnička a zábavné hry. V 18 hodin proběhne
rozsvícení vánočního stromu, po kterém bude
venku následovat šermířské vystoupení. Děti
i dospělí si mohou přinést svá přání pro
Ježíška.

III. adventní neděle – 13. 12. 2015

15.00 hodin, Kino Junior
ADVENTNÍ POHÁDKA
Promítat se bude norská dobrodružná pohádka
pro malé i velké diváky. Mimořádně poutavý
pohádkový příběh Cesta za vánoční hvězdou
s ohromující filmovou výpravou a kostýmy se
odehrává v překrásné zasněžené norské příro-
dě. Příběh vypráví o hledání vánoční hvězdy,
zlomeném prokletí a hlavně o hrdinství dva-
náctileté odvážné dívky Sonji. Vstup volný.
www.kinajablonec.cz

čtvrtek – 17. 12. 2015
15.00 hodin, Mírové náměstí
PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK
I tento rok lze podpořit koupí hrnečků se sva-
řákem dobrou věc. Výtěžek z prodeje bude vě-
nován Asociaci rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí v ČR, z. s., Klubu Jablonec nad
Nisou. Více na 6. straně.

IV. adventní neděle – 20. 12. 2015

19.00 hodin
Městské divadlo Jablonec nad Nisou
HEJ MISTŘE!
Scénické provedení České mše vánoční Jakuba
Jana Ryby HEJ MISTŘE!, kterou nastudovala
Základní umělecká škola Jablonec nad Nisou.
Ceny vstupenek: 150 Kč a 200 Kč v předprodeji
v pokladně městského divadla. 
Více na webu www.zusjbc.cz.

28. 11. 2015–30. 1. 2016
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
NOVÝ ROK NA DOBOVÝCH POHLEDNICÍCH 
Výstava pohlednic z první poloviny 20. století
s vánoční tematikou, zapůjčeno ze soukromé
sbírky. Více na www.jablonec.com.

Foto archiv ZUŠ

Foto 2x archiv DDM Vikýř
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■ Krátce
Snadnější přestupy
Od 13. prosince se téměř po 20
letech radikálněji změní jízdní
řády městské hromadné dopra-
vy. Změny souvisí s návazností
jednotlivých linek MHD na au-
tobusovém nádraží.

„Nově budou stanovené pouze
dva přestupní časy páteřních li-
nek v dané hodině – každou 15.
a 45. minutu. To se v dopravní
špičce pracovních dnů na termi-
nálu sjede až osm linek MHD
z různých směrů, čímž se výrazně
zlepšují přestupní vazby,“ vypočí-
tává ředitel DPMLJ Luboš Wejnar.
Podle něj nová koncepce reaguje
na změny intervalů spojů Čes-
kých drah ze 40 na 30 minut, jež
nastanou od 13. prosince v rámci
celostátní změny jízdních řádů
veřejné dopravy, a na požadavky
cestujících zlepšit přestupní vazby
z různých linek MHD v obou
směrech. „Současný systém plat-
ný od 2. 9. 1996 umožňuje plynu-
lý přestup pouze čtyř linek MHD,
a to vždy jen v jednom směru,“
doplňuje Wejnar. Nové jízdní řády
jsou k dispozici na webových
stránkách města a DPMLJ. (jn)

Dar pro sv. Zdislavu
Jablonec poskytne letos ze své po-
kladny 100 tisíc korun Hospicové
péči sv. Zdislavy, o. p. s., Liberec,
příští rok pak pětinásobek počtu
obyvatel, tedy 221 tisíc. K jablone-
ckému modelu financování lůžko-
vého hospice a hospicové péče –
počet obyvatel města x 5 se připo-
jil také Liberecký kraj a statutární
město Liberec. 

„Vysíláme jasný signál městům
a obcím v kraji, že hospic podpo-
rujeme a budeme se na jeho fi-
nancování podílet i v budoucnu,“
říká primátor Petr Beitl.

„Od začátku roku bude fungovat
lůžkový hospic, jehož provoz je fi-
nančně náročnější. Proto jsme
schválili na příští rok 221 tisíc
s tím, že jde o pravidelný příspě-
vek v rámci víceletého financová-
ní na období 2014–2018,“ konsta-
tuje náměstek Pavel Svoboda. 

Hospicová péče sv. Zdislavy do-
provází těžce a nevyléčitelně ne-
mocné klienty a jejich rodiny
v domácím prostředí, poskytuje
paliativní péči nevyléčitelně ne-
mocným bez ohledu na věk, byd-
liště, sociální status nebo finanční
možnosti. Od roku 2016 se rozšíří
o lůžkové zařízení Hospic sv. Zdi-
slavy. Služba je poskytována v Čes-
ké republice v Liberci, Jablonci nad
Nisou a jejich okolí do 30 km. 

Parkoviště u tržnice – hodina
zdarma
Parkoviště v Tržní ulici v těsné
blízkosti tržnice u autobusového
nádraží bude nově opět zpoplat-
něno. První hodina parkování
bude zdarma, což ocení zejména
návštěvníci tržiště, každá další ho-
dina je zpoplatněna 10 Kč. 

Příští jednání ZM je 
mimořádně ve středu 
16. prosince od 9 hodin.

(mh/jn)

Zajímavosti z jednání zastupitelstva
Hazard projde tvrdým hodnocením, rozhodli
zastupitelé
„Zákon obcím regulaci hazardu nijak neusnadňu-
je, musíme si sami stanovit pravidla, jak jej regulo-
vat a držet v určitých mezích. Volíme proto cestu
velmi přísných požadavků, dodržování zásad, bo-
dování kritérií a v případě, že žadatel projde sítem
odborné pracovní skupiny, zavážeme jej smlouvou
o spolupráci v oblasti prevence kriminality a veřej-
ného pořádku,“ říká primátor Beitl. 

„Podotýkám, že hodnotíme pouze žadatele, kteří již
mají platnou licenci udělenou Ministerstvem financí
pro provozování kasina, což už samo o sobě je pro
provozovatele tvrdá podmínka,“ dodává Beitl.

Herny z města mizí
V roce 2014 fungovalo v Jablonci celkem 47 heren
a kasin. V září 2015 v Jablonci bylo 13 heren a 1 ka-
sino. 

Aktuálně je v Jablonci povoleno Ministerstvem fi-
nancí provozování hazardních her v 9 hernách a 2 ka-
sinech. V příloze vyhlášky vydané v červnu letošního
roku jsou nyní uvedeny 3 provozovny – kasina, ale po-
volení z MF ČR mají zatím pouze zmíněná 2.

EPC uspoří téměř 4 miliony 
Zastupitelé schválili smlouvu o poskytování ener-
getických služeb se zaručeným výsledkem, tzv.
EPC projekt, spočívající ve zvyšování energetické
efektivnosti ve vybraných objektech. Dodavatel
hradí investici do energetických opatření a zároveň
garantuje roční úsporu, z níž bude město investici
splácet. 

Radní zvolili 15 objektů pro využití metody EPC:
bazén, městská hala, knihovna, 4 mateřské a 8 zá-
kladních škol. Pět z nich je napojeno na síť CZT a pro-
jekt bude respektovat proces revitalizace. Investici
více než 31 milionů korun do celého projektu realizo-
vaného v roce 2016 zaplatí společnost ENESA, která
garantuje roční úsporu 3,8 milionu korun ročně po
dobu 10 let. Výhodou celého procesu je, že nijak ne-
zatíží městský rozpočet. 

Městské dotační programy 
Schválené dotační programy na podporu sociální
péče a zdravotnictví, výchovy a vzdělávání, kultury
a sportu i registrovaných sociálních služeb z měst-
ského rozpočtu v roce 2016 budou zveřejněné
20. listopadu. Žádosti se budou přijímat od 21. pro-
since 2015 do 21. ledna 2016. 

„V rozpočtu se předběžně počítá pro všechny oblas-
ti s částkou zhruba 13 milionů korun, maximální do-
tace může být až 80 %,“ připomíná náměstek Pavel
Svoboda. Žádost o dotaci musí být včetně povinných
příloh na předepsaném formuláři, který je společně
s pravidly a podmínkami dostupný na webu města.
„Podmínkou je, že žadatel není dlužník, v případě so-
ciálních služeb je zařazený do Základní sítě sociál-
ních služeb Libereckého kraje i ORP Jablonec nad
Nisou a má pověření kraje k poskytování služeb, mů-
že být pouze registrovaný poskytovatel, ale musí mít
sídlo v Česku a pracovat pro Jablonečany,“ vysvětluje
Svoboda (více podrobností na str. 5).

Komunitně se plánuje už potřetí
Zastupitelé schválili už 3. komunitní plán na obdo-
bí 2016–19, který mohla po celé září připomínkovat
veřejnost i obce ORP Jablonec. 

V nově schváleném plánu je aktuální seznam
poskytovatelů sociálních služeb na Jablonecku i jed-
notlivá opatření včetně realizátorů, předpokládaných
finančních nákladů a počtu klientů. V Jablonci se ko-
munitně plánuje od roku 2009. „Výsledkem je např.
odlehčovací služba pro seniory a zdravotně postižené
v CSS v Novoveské ulici, nízkoprahové zařízení Kru-
háč, nebo rozšířená kapacita terénních služeb pro se-
niory a zdravotně postižené,“ říká náměstek Pavel
Svoboda.

Nová výzva na čističky a kanalizaci
Výstavbu domovních čistíren odpadních vod a ka-
nalizačních přípojek podporovalo město už v le-
tech 2013–14. Program podpory výstavby technické
infrastruktury bude znovu vyhlášený pro rok 2016.

„Žádat mohou majitelé rodinných a bytových domů
v Jablonci a získat mohou až 50 % z celkových způso-
bilých výdajů, maximálně však 50 000 Kč na bytovou
jednotku,“ říká náměstek Lukáš Pleticha a připomíná,
že vlastní účast na projektu mohou žadatelé předfi-
nancovat půjčkou z města. 

Nejprve žadatel předloží projektový záměr, jakmile
ho rada odsouhlasí, podává vlastní žádost. Platná jsou
potvrzení o schválení záměru z let 2013 a 2014.
„O předložené žádosti o dotaci může občan žádat
o půjčku na vlastní spoluúčast na oddělení rozpočtu,“
uzavírá Pleticha. Žádat je možné na oddělení dotací
od 4. 1. 2016 do 31. října 2016, realizace je možná do
konce října 2017. Podrobnosti jsou na webu města –
Magistrát, sekce Životní situace, Finance.

(jn/mh)

Foto Jiří Endler
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz
/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior
1. 12. /úterý/
17.00 /R/ HUNGER GAMES: SÍLA

VZDORU 2. ČÁST (2D/T)
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2
20.00 /R/ VICTOR FRANKENSTEIN
20.00 /J/ LOVE /FK/

2. 12. /středa/
17.30 /R/ VICTOR FRANKENSTEIN
18.00 /J/ BERANI /FK/
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ GANGSTER KA: AFRIČAN

3. 12. /čtvrtek/
17.15 /R/ V SRDCI MOŘE (2D/T)
18.00 /J/ RODINA K PRONÁJMU
20.00 /R/ MOST ŠPIÓNŮ
20.00 /J/ KOZA /FK/

4. 12. /pátek/
17.30 /J/ GANGSTER KA: AFRIČAN
18.00 /R/ ALDABRA: BYL JEDNOU

JEDEN OSTROV (3D/D)
20.00 /R/ V SRDCI MOŘE (3D/T)
20.00 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2

5. 12. /sobota/
15.30 /R/ MALÝ PRINC (3D/D) /RP/
17.30 /J/ MACBETH /FK/
18.00 /R/ ALDABRA: BYL JEDNOU

JEDEN OSTROV (3D/D)
20.00 /R/ V SRDCI MOŘE (2D/T)
20.00 /J/ MLÁDÍ /FK/

6. 12. /neděle/
14.00 /J/ MRKÁČEK BILL /RP/
14.30 /R/ MALÝ PRINC (2D/D) /RP/
16.00 /J/ VISCERA / FAUNOVO
POZDNÍ ODPOLEDNE / ČAJKOV-
SKÉHO PAS DE DEUX / CARMEN
Záznam představení KBL
17.15 /R/ V SRDCI MOŘE (3D/T)
20.00 /R/ MOST ŠPIÓNŮ
20.00 /J/ GANGSTER KA: AFRIČAN

7. 12. /pondělí/
17.30 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ
18.00 /R/ VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
20.00 /R/ SPECTRE
20.00 /J/ AMY /FK/

8. 12. /úterý/
10.00 /R/ CELEBRITY S. R. O.

Projekce pro seniory
18.00 /R/ VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
18.00 /J/ BERANI /FK/
20.00 /R/ MOST ŠPIÓNŮ
20.00 /J/ ČEŠI PROTI ČECHŮM /FK/

9. 12. /středa/
10.00 /J/ MIMIkiNO: MLÁDÍ
17.30 /R/ HUSÍ KŮŽE (2D/D)
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2
20.00 /R/ VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
20.00 /J/ MACBETH /FK/

10. 12. /čtvrtek/
17.30 /R/ KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
17.30 /J/ GANGSTER KA: AFRIČAN
20.00 /R/ V SRDCI MOŘE (2D/T)
20.00 /J/ MONTY PYTHON A SVATÝ

GRÁL /FK/
11. 12. /pátek/
15.30 /R/ CINETUBE – Setkání YouTuberů
17.30 /J/ ROOM
20.00 /R/ KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
20.00 /J/ RODINNÝ FILM

12. 12. /sobota/
14.00 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 /RP/
16.30 /R/ ALDABRA: BYL JEDNOU

JEDEN OSTROV (3D/D)
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2
18.45 /R/ KOUZELNÁ FLÉTNA
W. A. Mozart – přímý přenos z Met NY
20.00 /J/ RODINNÝ FILM

13. 12. /neděle/
14.30 /R/ ROZDÁVÁME PLAKÁTY

PO CELÉ ODPOLEDNE!
15.00 /R/ MALÝ PRINC (3D/D) /RP/
15.00 /J/ CESTA ZA VÁNOČNÍ

HVĚZDOU
Vstup volný–vstupenky k dispozici na

pokladnách jabloneckých kin a na
recepci Eurocentra
17.30 /R/ KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
17.30 /J/ RODINNÝ FILM
20.00 /R/ MOST ŠPIÓNŮ
20.00 /J/ ROOM

14. 12. /pondělí/
17.30 /R/ V SRDCI MOŘE (3D/T)
17.30 /J/ MACBETH /FK/
20.00 /R/ KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
20.00 /J/ TAKOVEJ BAREVNEJ VO-

CAS LETÍCÍ KOMETY /FK/

15. 12. /úterý/
17.30 /R/ KRAMPUS: TÁHNI K ČERTU
18.00 /J/ RODINA K PRONÁJMU
20.00 /R/ SPECTRE 
20.00 /J/ BERANI /FK/

16. 12. /středa/
15.00 /R/ SPECTRE – Projekce pro seniory
17.30 /J/ ROOM
18.15 /R/ V SRDCI MOŘE (2D/T)
20.00 /J/ ISHORTS - SHORT

MATTERS! 2015
VELKÝ SVÁTEK PRO FANOUŠKY
LEGENDÁRNÍ SÁGY 
STAR WARS V KINĚ RADNICE!
21.00 /R/ JOHN WILLIAMS –

FILMOVÁ HUDBA
23.15 /R/ HVĚZDNÉ DÁLKY – STAR
FAR(S) ANEB GALAKTICKÁ
ROZTRŽKA ČILI KTERAK
IMPÉRIUM ÚDER NEVRÁTILO
Záznam loutkového představení
00.01 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/T)
Půlnoční premiéra!

17. 12. /čtvrtek/
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
17.30 /J/ GANGSTER KA: AFRIČAN
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/T)
20.00 /J/ EJZENŠTEJN

V GUANAJUATU /FK/

18. 12. /pátek/
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/D)
18.00 /J/ SCHMITKE /FK/
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
20.00 /J/ RODINNÝ FILM

19. 12. /sobota/
14.30 /R/ MALÝ PRINC (2D/D) /RP/
14.45 /J/ ČESKÁ FILHARMONIE -

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
18.15 /J/ RODINNÝ FILM
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/T)
20.15 /J/ ROOM

20. 12. /neděle/
13.30 /J/ TVOŘÍK
15.00 /J/ MALÝ DRÁČEK /RP/
14.30 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

(3D/D) /RP/
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/D)

17.00 /J/ LOUSKÁČEK
Záznam představení KBL

20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE
PROBOUZÍ (3D/T)

20.00 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ

21. 12. /pondělí/
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
17.15 /J/ AMY /FK/
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/D)
20.00 /J/ MLÁDÍ /FK/

22. 12. /úterý/
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/D)
17.30 /J/ FAKJŮ PANE UČITELI 2
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
20.00 /J/ RODINNÝ FILM

23. 12. /středa/
15.00 /R/ ALDABRA: BYL JEDNOU

JEDEN OSTROV (3D/D) 
15.00 /J/ PROČ JSEM NESNĚDL

SVÉHO TAŤKU /RP/
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
17.30 /J/ MACBETH /FK/
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/T)
20.00 /J/ NASLEPO
Tajné dramaturgické překvapení –
vstupné DOBROVOLNÉ!

24. 12. /čtvrtek/
10.00 /R/ MALÝ PRINC (2D/D) /RP/

25. 12. /pátek/
14.30 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

(2D/D) /RP/
16.00 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
18.00 /J/ RODINNÝ FILM
20.00 /R/ VÁNOČNÍ KONCERT TŘÍ

TENORŮ – Záznam koncertu
20.00 /J/ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON /FK/

26. 12. /sobota/
14.30 /R/ MALÝ PRINC (3D/D) /RP/
15.30 /J/ JO NESBO/ : DOKTOR

PROCTOR A PRDÍCÍ
PRÁŠEK /RP/

17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE
PROBOUZÍ (2D/D)

17.30 /J/ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON /FK/
20.00 /R/ PADESÁTKA
20.00 /J/ MLÁDÍ /FK/

27. 12. /neděle/
15.00 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

(3D/D) /RP/
16.00 /J/ BIJÁSEK: POHÁDKY POD

STROMEČEK
17.30 /R/ PADESÁTKA
18.00 /J/ RODINNÝ FILM
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/T)
20.00 /J/ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON /FK/

28. 12. /pondělí/
15.00 /R/ ALDABRA: BYL JEDNOU

JEDEN OSTROV (3D/D)
15.00 /J/ PROČ JSEM NESNĚDL

SVÉHO TAŤKU /RP/
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
17.30 /J/ KRÁLOVÉ HOR /RP/
20.00 /R/ PADESÁTKA
20.00 /J/ ZTRACENI V MNICHOVĚ

29. 12. /úterý/
15.00 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE 2

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ MUNE - STRÁŽCE

MĚSÍCE /RP/
17.15 /R/ V SRDCI MOŘE (2D/T)
17.30 /J/ MLÁDÍ /FK/
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/T)
20.00 /J/ RODINNÝ FILM

30. 12. /středa/
15.00 /R/ HODNÝ DINOSAURUS

(2D/D) /RP/
15.30 /J/ SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 /RP/
17.30 /R/ PADESÁTKA
17.30 /J/ KRÁLOVÉ HOR /RP/
20.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (2D/T)
20.00 /J/ ZBRUSU NOVÝ ZÁKON /FK/

31. 12. /čtvrtek/
14.30 /R/ MALÝ PRINC (2D/D) /RP/
17.00 /R/ STAR WARS: SÍLA SE

PROBOUZÍ (3D/D)
20.00 /R/ PADESÁTKA

Vysvětlivky zkratek:
(3D/D) = 3D projekce s dabingem 
(3D/T) = 3D projekce s titulky 
(2D/D) = 2D projekce s dabingem
(2D/T) = 2D projekce s titulky
/FK/ = sleva pro členy Filmového klubu
/RP/ = rodinné představení – možnost
získat bonusovou vstupenku zdarma 

Změna programu vyhrazena.
Podrobnější informace 
na www.kinajablonec.cz nebo
www.jabloneckarodina.cz

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz
Vstupenky lze zakoupit prostřednictvím
informačního a rezervačního systému
www.evstupenka.cz. Divadelní pokladna
je otevřena každý pracovní den
10.00–13.00 a 14.00–16.00 a v den
konání představení do 19.00 hodin.

1. 12. /úterý/ 19.00 hodin
DOHAZOVAČKA
Divadlo Na Fidlovačce. 
Proslulá komedie, která se stala před-
lohou pro slavný muzikál Hello Dolly.
Hrají: E. Balzerová, Z. Maryška,
L. Rous, M. Papáček, S. Pogodová,
M. Doležalová a další.

2. 12. /středa/ 17.00 hodin
KŘESADLO 2015
Krajské oceňování obyčejných lidí,
kteří dělají neobyčejné věci. Akce je
realizována ve spolupráci s Městským
divadlem v Jablonci za finanční pod-
pory SČVaK Teplice. Záštitu převzali
hejtman Libereckého kraje Martin
Půta a senátor Jaroslav Zeman. 

3. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ANETA LANGEROVÁ
Turné Na Radosti 2015. Koncert za
doprovodu kapely a smyčcového tria.

4. 12. /pátek/ 19.00 hodin
EDGAR CARDOSO
Výjimečný koncert velmi talentovaného,
třiadvacetiletého portugalského
klavíristy, jehož jméno a hudba jsou
zmiňovány po celém světě s rychle
rostoucí mezinárodní reputací. 
Skupina H-prémie.

6. 12. /neděle/ 15.00 hodin 
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Divadlo rozmanitostí Most.
Jevištní adaptace známé pohádky
o krásné Sněhurce. Hrají: K. Čondlová,
P. Čulík, T. Karásková, V. Levinský,
J. Raková, P. Rak, A. Šmejkal
a P. Zikmund. Skupina RD.

Basbarytonista Adam Plachetka v divadle

13. 12. /neděle/ 19.00 hodin
Adam Plachetka patří k nejvýraznějším pěveckým talentům mladé ge-
nerace. V Jablonci vystoupí s recitálem nejznámějších oper W. A. Mo-
zarta a zcela neznámých oper A. Salieriho.
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8. 12. /úterý/ 19.00 hodin
SMOLÍKOVI 
Studio Dva. Komediální představení
s písničkami na motivy kultovního
maďarského animovaného seriálu.
Hrají: E. Holubová, B. Klepl,
J. Stryková, V. Jílek, J. Ployhar,
R. Madeja a M. Váňová. Skupina DS

10. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin
XXII. ADVENTNÍ KONCERT DPS
VRABČÁCI
Souhvězdí dárků – vánoční vystoupení
DPS Vrabčáci a DPS Vrabčata. Klavírní
doprovod Romana Halamová a Petr Hos-
tinský. Host: zpěvák a klavírista Michal
Kindl a zpěvačka Tereza Aster Vágnerová. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

11. 12. /pátek/ 19.00 hodin
FEŠÁCI
Tradiční vánoční saloon se vzpomínkou
na Michala Tučného (20 let od jeho
úmrtí) a Pavla Brümera, který zemřel
v tomto roce. 

12. 12. /sobota/ 16.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Pásmo lidových zvyků, tanců a písní
z Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší.
Více na straně 8. Akce se koná za
finanční podpory statutárního města
Jablonec nad Nisou. 

13. 12. /neděle/ 19.00 hodin
ADAM PLACHETKA – basbaryton
CZECH ENSEMBLE BAROQUE
ORCHESTRA
Dirigent – Roman Válek. Skupina H.

14. 12. /pondělí/ 19.00 hodin
SINATROLOGY – 100 LET FRANKA
SINATRY
Galakoncert, RTV Big Band Felixe
Slováčka. Sólisté: J. Smigmator, T. Čer-
nochová, T. Gaebel (D), A. Manuntag
(Phl), M. Bárta, F. Slováček jr., M.
Smejkalová a další.

15. 12. /úterý/ 19.00 hodin
SPOLU NA JEDNOM PÓDIU
Benefiční koncert Nadačního fondu
MA-MA Foundation. Účinkují:
R. Fišarová, R. Podlipská,
I. M. Brodská, V. Hajnová za klavírního
doprovodu D. Stulpy, Genera Gospel
Choir, A. Magig, J. Heryánová Ryklová
– zpěv, F. Lamač housle a další.
Výtěžek ze vstupného poputuje
Nadačnímu fondu MA-MA Foundation
a jeho projektu Plňme přání.

16. 12. /středa/ 19.00 hodin
GARDEROBIÉR
Divadlo Bez Zábradlí. 
Jeden z nejslavnějších pohledů do diva-
delního zákulisí. Hrají: K. Heřmánek,
J. Carda, D. Syslová, B. Kodetová,
E. Josefíková, K. Heřmánek ml./
M. Kubačák, Z. Dušek. Skupina ND.

17. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Divadlo Palace. 
Situační komedie odehrávající se
v londýnské nemocnici pár dnů před
Štědrým dnem Hrají: M. Etzler,
V. Hybnerová, S. Laurinová, R. Trsťan,
M. Kopečný, M. Hudečková/M. Procház-
ková, J. Slach a další. Skupina DA.

20. 12. /neděle/ 19.00 hodin
HEJ MISTŘE!
Scénické provedení České vánoční mše
Jakuba Jana Ryby. Režie: Václav Bárta.
Více na straně 9.

26. 12. /sobota/ 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT SPS JANÁČEK
Spoluúčinkuje Orchestr Miroslava
Halamy. Koncert se koná za finanční
podpory statutárního města Jablonec
nad Nisou. 

1. 1. /pátek/ 19 hodin
FILHARMONIE HRADEC
KRÁLOVÉ & BLUE STAR
Děkuji, bylo to krásné, dirigent: Misha
Roháč. Slavnostní koncert na zahájení
nového roku. Více na 5. straně.

VÝSTAVY
do 2. 1. 2016
PASTELY A OBRAZY
Otto Placht
Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení.

INFORMACE PRO ABONENTY 
Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům proběhne od 14.–18. 12.
2015. Prodej novým zájemcům bude
zahájen od 21. 12. 2015.

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, tel.: 483 356 201,
www.jablonec.com.
Provozní doba mezi svátky: 
Otevřeno pondělí až pátek do 23. 12.
2015 a od 4. 1. 2016
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin, 
sobota 10.00–13.00 hodin, 
24., 25., 26. 12. /čt, pá, so/ zavřeno –
svátky
28., 29., 30. 12. /po, út, st/ 
otevřeno 9.00–17.00 hodin
31. 12. /čt/ – Silvestr – do 12.00 hodin –
celý dům
1. 1. 2016 /pá/ – svátek, zavřeno
2. 1. 2016 /so/ 10.00–13.00 hodin 
– otevřen celý dům

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových
28. 11. 2015–30. 1. 2016
NOVÝ ROK NA DOBOVÝCH 
POHLEDNICÍCH
Výstava pohlednic z první poloviny
20. století s vánoční tématikou
zapůjčených ze soukromé sbírky.

1. 12. /úterý/ 17.00 hodin
ZNOVUZROZENÉ MECHANICKÉ
BETLÉMY 
– Kamil Andres, restaurátor a řezbář.
Chvála pohybu, aneb o vášni, která
vede k poznání a přináší radost dětem
i dospělým. Přednáší etnografka
a kurátokra Severočeského muzea
v Liberci Bohunka Krámská.

9. 12. /středa/ 15.30–18.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ 
A TVOŘENÍ S NISANKOU
Zajímá vás, jaké koledy se zpívaly
v Podkrkonoší, kdo byla Lucie, co pro-
váděl Ambrož a jaké tajemné postavy
dříve dětem nadělovaly nebo je vyplá-
cely? Přijďte si vyrobit vánoční ozdobu
v podobě tradičního perníčku
a poslechnout regionální koledy s folk-
lorním souborem Nisanka. 

9. 12. /středa/ 18.00–18.10 hodin
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
Stejné koledy ve stejný čas, a to v 18.00
hodin. Pojďte si zazpívat společně pět
koled za hudebního doprovodu folklor-
ního souboru Nisanka v celorepubliko-
vé adventní akci Jabloneckého deníku.

■ Městská 
galerie MY
Výstavní síň Domu Jany a Josefa
V. Scheybalových, Kostelní ulice 1/6,
tel.: 483 356 202.
Otevřeno úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 10.00–13.00 hodin.

18. 12. 2015–19. 3. 2016
MĚSTO • LIDÉ • KRAJINA
Jablonečtí malíři první poloviny dva-
cátého století. Výstava ke 150. výročí
povýšení Jablonce nad Nisou na město.
Zahájení výstavy 17. prosince 2015
v 17.30 hodin.
Výstava připomene výročí jablonec-
kých výtvarných umělců. Pořádají
Městská galerie MY a Spolek přátel
města Jablonec n. N. Kulturní program
k městskému jubileu se koná
s podporou statutárního města.

■ Kostel sv. Anny
www.jablonec.com

24. 12. /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
Možnost nahlédnutí do vánočně
nazdobeného kostela vstupní síní.

■ Ekocentrum
Budova Eurocentra, pavilon S1,
www.jablonec.com

17.–18. 12. /čtvrtek a pátek/ 
9.00–17.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNA
Tvoření vánočních ozdob a dalších
drobných dárků pro děti i dospělé.
Součástí dílny je ukázka štědrovečerně
prostřeného stolu a výstavka advent-
ních postav. Koná se v rámci Vánočních
slavností, pořádá JKIC ve spolupráci se
SEV Český ráj. Vstup volný.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

5. 12. /sobota/ 17.30 hodin 
TISÍC A JEDNA NOC
Předvánoční show orientálního studia
Najla. Dále vystoupí Malaka, Nur
Maha Rahma, Shaabi ve stylech
Shaabi, Pop Orient a Tango Orient.
Pořádá Najla – orintální studio s tradicí.

6. 12. /neděle/ 14.30 hodin 
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Mikulášská besídka: hry, kouzelník,
zábava a samozřejmě přijde Mikuláš
s čertem a andělem. Pořádá DDM
Vikýř ve spolupráci se statutárním
městem Jablonec n. N.

11. 12. /pátek/ 20.00 hodin 
EVA PILAROVÁ: 55 LET NA SCÉNĚ
Koncert k profesnímu jubileu zpěvačky.

13. 12. /neděle/ 14.00 hodin
TÁBORANKA
Taneční odpoledne pro seniory.

14. 12. /pondělí/ 9.00 hodin
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2015
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace a přihlášky na tel: 
484 846 220, www.danevimjaknane.cz
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

16.–18. 12. /středa-pátek/ 
9.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍ SLAVNOSTI
Tradiční adventní trhy s celodenním
adventním programem a více než stov-
kou prodejců. Více na 8. straně. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

19. 12. /sobota/ 20.00 hodin 
KRUCIPÜSK: TINTILI VANTILI TOUR
Letos skupina Tomáše Hajíčka slaví 
25 let od založení. K tomuto jubileu
přibude již 10. řadové CD s názvem
Tintili Vantili. Host: Backfist.

27. 12. /neděle/ 18.00 hodin
VÁNOCE S IUVENTUS, GAUDE!
Účinkují Iuventus, gaude! a přípravná
oddělení pod vedením sbormistra
Tomáše Pospíšila, klavírní doprovod
Jana Lišková Kochová, hlasová porad-
kyně Lucie Poláková. Pořádá ZUŠ
a SRPDŠ při ZUŠ Jablonec n. N. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

29. 12. /úterý/ 20.00 hodin
A JEŠTĚ TROCHU SWINGU PŘED
SILVESTREM
Celovečerní taneční pořad s velkým
swingovým Orchestrem Rudy
Janovského a nejhezčími tanečními
melodiemi 30.–60. let minulého století.

VÝSTAVY
Do 4. 1. 2016 /pondělí–pátek/
8.00–18.00 hodin
LIBEREC: MOJE ADRESA
Výstava fotografií libereckého
fotoklubu Obscura.

2. 12. 2015–4. 1. 2016, /pondělí–pátek/
8.00–18.00 hodin
ZAOSTŘENO NA JIZERKY
Výstava nejlepších snímků stejnojmen-
né soutěže. Na akci je možné koupit
nástěnný kalendář s tématikou Jizerek.
Koupí přispějete na výsadby původních
druhů dřevin v Jizerských horách.

■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 484 846 353
www.knihovna.mestojablonec.cz

1. 12. /úterý/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KOMETY DÁVNÉ
I NEDÁVNÉ
Astronomické okénko Martina Gembece.

3. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
JIHOZÁPAD USA (SAN FRANCISCO,
YOSEMITSKÝ NP, LAS VEGAS…)
Cestopisný pořad Ondřeje Kafky.

7. 12. /pondělí/ 10.00 hodin
TVORBA VÁNOČNÍ
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

10. 12. /čtvrtek/ 16.30 hodin
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 15.
ROČNÍKU LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Není krásnějších pohádek než ty, které
píše život sám, aneb i život může být
jako pohádka. Akce se zúčastní hereč-
ka Valérie Zawadská. V programu
vystoupí spolek loutkářů Vozichet
z Jablonce nad Nisou.

10. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin
VALÉRIE ZAWADSKÁ
Literární večer s naší českou herečkou
a nejznámější dabérkou.

15. 12. /úterý/ 17.00 hodin
SILVESTROVSKÁ PAŘÍŽ
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

16. 12. /středa/ 15.00 hodin
ZLATÁ MAKOVICE a LOVCI PEREL
2015
Vyhlášení výsledků luštitelských
soutěží, které pořádalo oddělení 
pro děti a mládež.

Eva Pilarová: 55 let na scéně

11. 12. /pátek/ 20.00 hodin, Eurocentrum 
Královna swingu a legendární česká zpěvačka Eva Pilarová působí na
scéně už od počátku 60. let. Svých 55 let na scéně oslaví řadou koncer-
tů, z nichž jeden uvidí v adventním čase i diváci v Jablonci nad Nisou.
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16. 12. /středa/ 17.00 hodin
ŽIVOT V PRVNÍ LINII
Beseda s vojenským kaplanem Petrem
Šabakou o vztazích, adventu
a Vánocích.

NOVÁ VÝSTAVA
JIZERSKÉ HORY
Své fotografie představí v prostoru
schodiště Hana Palečková.

SETKÁNÍ S NAŠIMI HOSTY
Výstava na chodbě k multimediálnímu
oddělení.

Pokračujeme v luštitelských
soutěžích a hrách
O zlatou makovici, Znáte-víte-tušíte,
Lovci perel 2015

Provoz knihovny ke konci roku 2015
V den svátků je knihovna mimo
provoz a dále:
Hlavní budova: uzavřena 31. 12.
Pobočky uzavřeny:
Kokonín: 28. a 30. 12.
Mšeno a Janovská: 29. 12.
Šumava: 24. a 31. 12.

■ DDM Vikýř
Telefon 483 711 725, www.vikyr.cz,
info@vikyr.cz.

3., 9. a 16. 12., 16.30–21.00 hodin
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Praktický kurz vaření s Kateřinou
Halamovou. Informace: www.zivost.cz,
přihlášky na tel.: 604 780 953, e-mail:
katerina.halamova@gmail.com.

3. 12. /čtvrtek/ 17.00–18.30 hodin
VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Vánoční tvořivá dílna, kdy si vyrobíme
ozdoby nejen do oken, jmenovky, přá-
níčka, mini dárečky pro radost. Cena:
50 Kč/osobu, pro děti od 7 let, mladší
děti v doprovodu rodičů. Informace
A. Tauchmanová.

5.–6. 12. /sobota–neděle/
KURZ ANGLIČTINY
Absolvujete 8 lekcí výuky za 500 Kč.
Informace u lektorky Karolíny Hovor-
kové na e-mailu: hovorkova@vikyr.cz
nebo M. Šípkové, sipkova@vikyr.cz
nebo na webu.

5. 12. /sobota/ 17.00–20.00 hodin
ČAJ O PÁTÉ
Taneční a společenský večer pro mlá-
dež a dospělé se zdravotním handica-
pem. Vstupné 20 Kč. Akce za finanční
podpory Nadace EURONISA a v rámci
projektu Podpora volnočasových akti-
vit pro handicapované v Jablonci n. N.
Informace I. Literová. 

11. 12. /pátek/ 16.00–18.00 hodin
KURZ VÝUKY NA HUDEBNÍ 
NÁSTROJE
Nikdy není pozdě začít. Kurz výuky na
kytaru a klávesy od 15 let i pro dospělé,
2 hodiny 150 Kč. Přihlášky do 10. 12.,
S. Příhonská.

11. 12. /pátek/ 16.30–20.00 hodin
VEČER PRO NÁCTILETÉ NEJEN
SE ZDRAVOTNÍM HANDICAPEM
Setkání u dobré hudby, povídání, her
a zábavy, společná příprava zdravého
občerstvení. Vstupné 30 Kč. Akce se
koná za finanční podpory Nadace 
EURONISA v rámci projektu Podpora
volnočasových aktivit pro handicapo-
vané v Jablonci nad Nisou. Přihlášky
I. Literová.

11. 12. /pátek/ 18.00–10.00 hodin
PYŽAMOVÁ PŘEDVÁNOČNÍ NOC
Předvánoční nocování pro holky, sleč-
ny. Bude se péct, tvořit dárky, tančit,
líčit, koukat na vánoční filmy, poslou-
chat koledy, vařit štědrovečerní večeře.
Cena: 200 Kč, přihlášky 
do 8. 12., A. Tauchmanová.

12. 12. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
PÍSKOHRANÍ
Sobotní dopoledne plné písku. Cena 
50 Kč/osobu. Akce je vhodná pro děti

od šesti let, mladší děti vítány v dopro-
vodu rodičů. Akce je pořádána v rámci
projektu Aktivitou k životnímu stylu.
Přihlášky a informace do 8. 12., 
A. Tauchmanová.

12. 12. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce se koná ve spolupráci
se Sport Jablonec, s. r. o., a HC Vlci.
Děti vstup zdarma, dospělí 40 Kč, 
informace P. Dostál.

20. 12. /neděle/ 9.00–15.00 hodin
VÁNOČNÍ GEOCACHING 
NA ČERNOU STUDNICI
Nedělní procházka spojená s hledáním
kešek a ozdobením stromečku pro zví-
řata. Cena: 30 Kč/dítě 40 Kč/dosp. Akce
je pořádána v rámci projektu Aktivitou
k životnímu stylu. Informace a přihláš-
ky do 11. 12., A. Tauchmanová.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011, 
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin 
mimořádně otevřeno v pondělí 28. 12. 
zavřeno 24. a 31. 12. 2015 a 1. 1. 2016

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

VÝSTAVA
do 8. 5. 2016
OKOUZLENI PERLIČKAMI
Sbírka Bertranda Frieda. Perličkové
kuriozity, originální módní doplňky
a interiérové vybavení ze soukromé
sbírky francouzského sběratele
Bertranda Frieda (ve spolupráci se
společností Preciosa – ORNELA).

4. 12. 2015–3. 4. 2016
BAREVNÉ VÁNOCE
Vánoční ozdoby z exkluzivní muzejní
kolekce s doprovodným samoobslužným
programem, který návštěvníky seznámí
s rozličnými tvary vánočních ozdob.
Vernisáž výstavy s vánoční pohádkou
ve čtvrtek 3. prosince v 17.00 hodin.

MUZEJNÍ PROGRAM
12. 12. /sobota/ 10.00–14.00 hodin
BIŽUTERNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Pokračování podzimního cyklu bižu-
terních kurzů, ve kterém si návštěvníci
vyrobí náramek šitý ze skleněných
perliček podle historického návrhu
francouzské firmy Fried Frères. Rezer-
vace do 6. prosince, tel.: 483 369 021.
jaroslava.novotna@msb-jablonec.cz, 

26. a 27. 12. /sobota a neděle/ 10.00–16.00
UKÁZKY VÝROBY VÁNOČNÍCH
OZDOB
Foukání a malování skleněných
figurek a vánočních ozdob s Janou
Strakovou a Karlem Sobotkou.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
8. 12. 2015–8. 1. 2016
OD ORNAMENTU KE KOMUNIKACI
Vybrané práce ze sbírek současného
šperku Galerie umění v Legnici/Polsko.
První výstava této kolekce v zahraničí.
Vernisáž 8. 12. v 17.00 hodin.

■ ZUŠ
Podhorská 47 a Horní nám. 1,
Jablonec nad Nisou, www.zusjbc.cz
tel.: 488 880 300, 488 880 308

3. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ VERNISÁŽ VÝTVARNÉHO
OBORU 
Koncertní sál ZUŠ.

9. 12. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

14. 12. /pondělí/ 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ.

21. 12. /pondělí/ 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT JABLONEC-
KÉHO KOMORNÍHO ORCHESTRU
Koncertní sál ZUŠ.

■ Klub Na Rampě
areál Eurocentra Jablonec n. N.
www.klubnarampe.cz
info@rampaklub.cz

1. 12. /úterý/ 19.30 hodin
HIPHOP-ERACE
Dokument o tom, jak se soubor seniorů
zúčastnil hip-hopové taneční soutěže.

2. 12. /středa/ 19.30 hodin
BORIS BAND COMBINATION feat.
MICHAL ŽÁČEK
Vynikající jazz – jazzrock plný radosti
a hudební energie. Boris Urbánek –
keyboards a piano, Jenny Krompolc sr.
– basa, Jenny Krompolc jr. – bicí,
Michal Žáček - soprán a tenor saxofon,
Rudy Horvat – kytara.

3. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
VILIAM POLTIKOVIČ 
Hovory na Rampě se známým doku-
mentaristou o Bráně smrti, o tom, co
se do seriálu nedostalo.

4. 12. /pátek/ 20.00 hodin
IVAN HLAS TRIO
Ivan Hlas – kytara, Norbi Kovács – ky-
tara a Olin Nejezchleba – violoncello.

5. 12. /sobota/ 20.00 hodin
DEATHWARD : CRUSH THE ENEMY
Křest nového CD symphonic-death
kapely s hosty Wishmasters
a Countdown To Madness. 

6. 12. /neděle/ 16.00 hodin
MIKULÁŠ DĚTEM 
Písničky, hrátky, nadílka. Pro děti od
2 let. Bez čerta. Nutná rezervace, více
na www.klubnarampe.cz

9. 12. /středa/ 19.30 hodin
NA STOJÁKA LIVE
V zábavné show vystoupí Ester
Kočičková, Jakub Žáček a Arnošt
Frauenberg. 

10. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
World music inspirovaná moravskou
tradiční hudbou. Představí jak svůj
vánoční program, tak i standardní
repertoár. 

11. 12. /pátek/ 20.00 hodin
STO ZVÍŘAT
Devítičlenná ska-rocksteady kapela na
turné ke svým pětadvacetinám. 

12. 12. /sobota/ 20.00 hodin
REST & DJ FATTE & IDEA 
a BEYOND THE GRAVE
Nadupaný hip-hop večer s premiérou
skateboardového videa Jbc SK8 Crew. 

15. 12. /úterý/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU 
PRO KAŽDÉHO
Téma: Fotíme koncert Tutaboty. Pod
vedením Z. Cincibuse.

15. 12. /úterý/ 20.00 hodin
RAMPA FREE - TUTABOTA
Rytmy západní Afriky v podání jablo-
neckých bubeníků a tanečnic. 

17. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin
5+5 ŠVESTEK 
Dobrodružné promítání z cest 
10 cestovatelů / po 10 zemích světa /
na 10 fotografiích / zabalené do formá-
tu 10 minut.

18. 12. /pátek/ 20.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ O’BAND
Liberecký O’Band vás roztančí v rytmu
funky, moderního soulu a popu.

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

20. 12. /neděle/ 15.00 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA STUDIA KOKOS
Vystoupí malí i velcí žáci Kokosu.

20. 12. /neděle/ 19.00 hodin
ZIMNÍ MINIATURY 
COMPANY DaM – soubor Taneční
školy DaM – Tanec zimního jazzu –
Choreografie – 3M.

21. 12. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Vánoční oblohu ozdobí okem viditelná
kometa C/2013 US10 Catalina. A o dal-
ších zajímavostech na zimní obloze. 

22. 12. /úterý/ 20.00 hodin
VICHR Z HOR + Nůž
Tradiční předvánoční divadelní
vystoupení a koncert.

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

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

25. 12. /pátek/ 19.00 hodin
CO ZŮSTALO POD STROMKEM
Muzika a prvních 40 piv zdarma.

26. 12. /sobota/ 20.00 hodin
SUPERHERO KILLERS 
Funky, soul, jazz, pop jedenáctičlenného
bandu vás zvedne ze židle!

29. 12. /úterý/ 20.00 hodin
ECHT! a MARŠÁL BAZÉN
Koncert pražské pubrockové
a jablonecké bigbítové kapely. 

30. 12. /středa/ 20.00 hodin
KAMIL STŘIHAVKA A LEADERS!
Český rockový Ježíš s kapelou tradičně
opět po roce na Rampě. 

1., 15. a 29. 12. /úterky/ 18.30 hodin 
KVÍZ NA RAMPĚ
Vytvořte 2–8 členný tým, přihlaste se
a otestujte své znalosti!

Tomáš Kočko v Klubu Na Rampě

10. 12. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Dvojnásobní držitelé ceny Anděl za album roku objíždějí Evropu od Ruska
po Irsko a hrají na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových.
Na Rampě představí jak svůj vánoční program, tak i standardní repertoár.
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■Mateřské centrum
Jablíčko
www.mcjablicko.cz
jablickomc@seznam.cz

BĚŽNÝ PROVOZ
/pondělí-pátek/ 9.00–12.00 hodin
Pobyt v centru je 40 Kč za dospělou
osobu, dítě zdarma. Dopoledne probíhá
program pro nejmenší – pásmo písni-
ček, říkadel a tanečků. Stálý program
na webu centra, rezervace na akce
nutné.

3. 12. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
NÁVRAT DO PRÁCE
Jak najít dobrou práci? Kde novou
práci hledat? Určeno zejména pro
rodiče na mateřské a rodičovské, které
v blízké budoucnosti návrat do 
zaměstnání čeká. Přednáší personalistka
Lucie Ptáková.

3. 12. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB PĚSTOUNŮ
Pravidelné setkávání pěstounů a jejich
dětí.

5.–6. 12. /sobota–neděle/ 
17.30–10.00 hodin
PYŽAMOVÁ PÁRTY 
+ NOČNÍ SCRAPBOOK
Ještě nemáte hotové vánoční překva-
pení? Vyrobte si přes noc v Jablíčku
kalendář scrapbookovou technikou.
Přijďte s dětmi, ty zažijí dobrodružnou
noc s přespáním. S sebou spacák, jídlo
a fotografie.

6. 12. /neděle/ 14.00 a 16.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Tradiční Mikulášská s Jablíčkem ve
dvou časech. Těšit se můžete na tanec,
kouzelníka, tombolu, čtení z knihy hří-
chů a samozřejmě nadílku od Mikulá-
še, čerta a anděla. Lístky v předprodeji. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

10. 12. /čtvrtek/ 10.00–11.30 hodin
ŽIVOTOPIS A PRACOVNÍ POHOVOR
Hledáte nové pracovní uplatnění
a nejste si jistí, jak sepsat životopis?
Přednáší personalistka Lucie Ptáková.

11. 12. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
UMĚNÍ SKUTEČNĚ ODPOČÍVAT
Signály těla při únavě, druhy odpočin-
ku, jaká je odměna pro tělo za kvalitní
odpočinek? Beseda v rámci projektu
Láska, rodina a zdraví, přednáší Petr
Činčala.

15. 12. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA 
Máte potíže s dětmi a nevíte si rady?
Přijďte se poradit k nám, individuální
poradenství zdarma.

17. 12. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
TRESTY VERSUS PŘIROZENÉ
DŮSLEDKY VE VÝCHOVĚ
Na přednášce a následné besedě psy-
choložky Lucie Šmahelové si budeme
povídat o tom, jak děti netrestat, ale
zároveň je důsledně vést k zodpověd-
nosti za své činy, o důsledcích trestů.

17. 12. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata...? Přijďte
i s dětmi do Jablíčka a podělte se o své
radosti i starosti s ostatními. 

18. 12. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
VÁNOČNÍ BESÍDKA V JABLÍČKU 
Koledy, cukroví, dárky – poděkování
pro aktivní členy Jablíčka.

22. 12. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
VZTAHOVÉ PORADENSTVÍ
Nevíte si už rady s dětmi či rodiči,
manžely, partnery či expartnery?
Řešíte problémy v práci nebo se souse-
dy? Individuální poradenství zdarma
v rámci hravého dopoledne.

31. 12. /čtvrtek/ 16.00–20.00 hodin
SILVESTR V JABLÍČKU
Bohatý program: hry, divadelní vy-
stoupení, občerstvení, tanec, tombola

a půlnoční přípitek, který nastává díky
přeřízeným hodinám již ve 20.00 hodin.
Určeno pro děti s doprovodem.

■ Český červený kříž
ul. E. Floriánové (Spolkový dům)
www.cck-jablonec.cz

4. 12. /pátek/ 9.00–11.00 hodin
MAŠKARNÍ TAŠKAŘICE
Mikulášské řádění pro mateřské školky
Jablonecka. Pro děti program a drobné
dárky. Velký sál Spolkového domu. 

17. 12. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Základní čtyřhodinový kurz první po-
moci pro veřejnost a hlavně pro ucha-
zeče o řidičský průkaz. Učebna ČČK.

■ Kostel Nejsvětějšího
srdce Ježíšova 
13. 12. /neděle/ 16.45 hodin 
ZAPALME SVÍČKU
Koncert k uctění památky našich
zesnulých dětí. Pořádá spolek Dlouhá
cesta. Vystoupí DPS Vrabčata pod vede-
ním sbormistra Pavla Žura. Svíčky bu-
dou k dispozici zdarma na místě. 
Od 18.00 hodin mše svatá za všechny
zesnulé děti.

■ Muzeum hraček
U Zeleného stromu 2, Jablonec n. N.,
www.muzeum-hracek-jablonec.cz,
tel.: 736 533 092, otevřeno: úterý–pátek
10.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin,
sobota 11.00–16.30 hodin,
neděle 10.00–16.30 hodin

ORIGAMI
Také v zimě si mohou děti složit
postavičky z papíru – origami (pejsek,
kočička a další).

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

9. 12. /středa/ 17.00 hodin
LE THÉ O PÁTÉ
Setkání milovníků Francie s lehce vá-
noční tematikou.

17. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
(S)VAŘENÝ VÍNO NA DOBROU VĚC
Veřejný přípitek, jehož výtěžek půjde
na charitu. Zahraje domovská kapela
Dpos Triou.

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

7. 12. /pondělí/ 17.00 hodin
JAROSLAV BALVÍN
Co se děje v dnešním Izraeli – beseda
s autorem publikace Deník z Kibucu.

■Galerie FR
Dům česko-německého
porozumění
www.dumrynovice.org
Galerie FR
otevřeno út–so 13.00–19.00 hodin

do 5. 12. 
OKNO DO DUŠE 
Umění zkrášluje člověka a brání mu
být špatný – je mottem výstavy umění,
jež vznikla za mřížemi. Uspořádání
výstavy podpořil Magistrát města
Jablonec nad Nisou.

4. 12. /čtvrtek/ 10.00 hodin
ZA HEZČÍ RÝNOVICE
Diskuze s náměstkem Lukášem Pleti-
chou o budoucí koncepci městské čtvrti
Rýnovice a problémech místních lidí.

11.–12. 12 /pátek, sobota/ 
10.00–18.00 hodin
JIZERSKÝ KREATIVNÍ KLUB -
PATCHWORK
4. prodejní výstava patchworku
a ručních prací.

11. 12. /pátek/ 17.00 hodin
RÝNOVICE SOBĚ!
Rozsvícení vánočního stromu, odeslání
přání Ježíškovi, trh drobných radostí,
sousedské setkání pro všechny lidi
dobré vůle.

17. 12. /čtvrtek/ 18.00 hodin
VEČER PŘÁTEL NĚMECKÉ
KULTURY
Volné otevřené setkání Klubu přátel
německé kultury, zájemců o česko-ně-
meckou historii a němčinu. 

30. 12. /středa/ 18.00 hodin
SILVESTROVSKÉ HOVORY, OVŠEM
Autorská poezie, próza a hudba. Večer
s Milan Brožem a jeho hosty. 

■ d-EppL music &
board club
Liberecká 3367/35, Jablonec n. N.,
www.deppl.com 

22. 12. /úterý/ 20.00 hodin
KOLAUDACE KLUBU
Nově otevřeno-přestěhováno.

24. 12. /čtvrtek/
X-MAS CLASSIC
Local masters Djs, Lathis/Meehay &
guests, many more.

31. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
SILVESTR 2015

■ Klub WOKO
Podzimní 21, Jablonec n. N.
www.klubwoko.cz

11. 12. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum’n’bass párty.

18. 12. /pátek/ 19.00 hodin
RAMMSTEIN MEMBERS CLUB
Koncert revivalové kapely, předprodej
vstupenek viz. web.

19. 12. /sobota/ 20.00 hodin
PESS 

24. 12. /čtvrtek/ 22.00 hodin
X-MASSACRE
Vánoční mejdan, free entry.

25. 12. /pátek/ 20.00 hodin
AFTERPARTY
Djs live set, hudba všech žánrů.

31. 12. /čtvrtek/ 20.00 hodin
SILVESTR
Přijďte s námi oslavit příchod nového
roku.

■Palace Plus česká
bižuterie a sklo
Palackého 41, Jablonec nad Nisou,
777 052 141, www.palaceplus.cz,
e-mail palace@texoplus

11.–13. 12. /pátek–neděle/
ČESKÉ VÁNOCE V PALACE PLUS
Uskuteční se v centru Palace Plus
a v jeho okolí. Předvádění výroby
a zdobení vánočních ozdob ze skla
a jiných materiálů. Předvádění výroby
zvířátek u kahanu. Různé tvůrčí dílny.
Prodej vánočního zboží. Otvírací doba:
pátek 14.00–19.00 hodin, v 17.00 hodin
rozsvícení vánočního stromu před
PALACE PLUS a zpívání koled, 
sobota a neděle 11.00–17.00 hodin.

■Jablečné lázně
www.facebook.com/artproprostor

2. 12. /středa/ 20.00 hodin
HAMU V JABLEČNÝCH LÁZNÍCH
Studentská vystoupení oboru pohybo-
vého divadla na HAMU v Praze.

19. 12. /sobota/ 14.00 hodin
VÁNOČNÍ MARKET

■ Sokolovna Kokonín
4. 12. /pátek/ 20.00 hodin
ČERTOVSKÁ ZÁBAVA
Pořádá SRPDŠ při ZŠ Kokonín, k tanci
a poslechu hraje skupina Duo úžas,
vstupné 150 Kč, převleky čertů vítány,
kouzelnická show, taneční vystoupení.

■ Galerie Kaplička
www.placjablonec.cz

Výstavy si lze prohlížet prosklenými
dveřmi.

do 13. 12.
MILAN CAIS – POD KŮŽÍ
Hold kazetám a hudebním idolům 
80. let. 

16. 12. 2015–31. 1. 2016
MOZAIKA
Vybrané návrhy prací studentů 3. roč-
níku grafického designu SUPŠ a VOŠ
Jablonec nad Nisou. 
Vernisáž 16. 12. od 18.00 hodin.

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

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

Beseda o expedici na Manaslu 8163 m

22. 12. /úterý/ 19.00 hodin, lezecká aréna Makak Jablonec
Lukáš Krejčí a Marek Lejsek zvou všechny milovníky hor na promítání
a povídání o letošní podzimní lyžařské expedici na osmou nejvyšší horu
světa Manaslu (8 163 m n. m.).
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Stadion Střelnice

Atletická hala
www.atletikajbc.cz
Provoz o vánočních svátcích:
24. a 26. 12. 2014 – zavřeno
27. a 30. 12. 2014 – 9.00–19.00 hodin
31. 12. 2015 – 9.00–14.00 hodin
1. 1. 2015 – zavřeno
od 2. 1. 2016 – běžný provoz

5. 12. /sobota/ 9.30 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
36. ročník největšího mítinku žactva
v republice, ve třech kategoriích žactva
bude na startu přes pět set závodníků.
Pořadá TJ LIAZ atletický oddíl za při-
spění města Jablonec v rámci projektu
Jablonec nad Nisou 2015.

8. 12 a 9. 12. /úterý a středa/
8.30–12.30 hodin
ŽÁKOVSKÁ LIGA
Pořadatel 5. ZŠ.

27. 12. /neděle/ 14.00–17.00 hodin
SILVESTROVSKÁ HALA

31. 12. /čtvrtek/ 10.00 hodin
SILVESTROVSKÝ DESETIBOJ
Tradičn soutěže družstev složených
z různých sportů a činností v netradič-
ních disciplinách, pořádá TJ LIAZ
Jablonec na Nisou.

Městská sportovní hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webu www.sportjablonec.cz

HALA bude v době vánočních svátků
zavřena, a to 24. 12., 25. 12., 26. 12. 2015
a 1. 1. 2016.
Dne 27. 12. 2015 bude otevřena
od 13.00 do 22.00 hodin, 
28. až 30. 12. 2015 od 7.00 do 22.00 hodin
a 31. 12. 2015 od 8.00 do 14.00 hodin.

FITNESS v městské sportovní hale
bude v termínech 24. 12., 25. 12., 26. 12.,
31. 12. 2015 a 1. 1. 2016 uzavřeno.
Dne 27. 12. 2015 bude otevřeno
od 13.00 do 21.00 hodin, 
28. až 30. 12. 2015 od 8.00 do 21.00 hodin.

AEROBIK
28. 12. /sobota/ 18.00 hodin
POVÁNOČNÍ P-CLASS S RADIMEM
Zvedněte se z gauče, cvičíme i mezi
svátky! Tentokrát na kurtu č. 4.

FOTBAL
5. 12. /sobota/ 8.30 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ
Turnaj ročníku 2006 pořádá FK
Jablonec, z. s., centrkurt.

6. 12. /neděle/ 8.30 hodin
FOTBALOVÝ TURNAJ ROČNÍKU 2007
Pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

12. 12. /sobota/ 8.30 hodin
FOTBALOVÝ TURNAJ ROČNÍKU 2005
Pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

19. 12. /sobota/ 8.00 hodin
XI. VÁNOČNÍ SVIJANY CUP
Pořádá SK RAPID JABLONEC 05 
halový fotbalový turnaj mužů, centrkurt.

FUTSALL
18. 12. /neděle/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– PAMPUCH TEAM LIBEREC
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz

12. 12. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – HC TJ NÁCHOD
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

12. 12. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – HC TJ NÁCHOD
II. liga mužů, centrkurt.

VOLEJBAL
5. 12. /sobota/ 9.00 a 13.00 hodin
BIŽUTERIE – TJ TURNOV
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

5. 12. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ LOKOMOTIVA
ČESKÁ LÍPA
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz
Provoz o vánočních svátcích:
24. 12. zavřeno
25. 12. 14.00–20.00 hodin
26. 12. 14.00–20.00 hodin
27. 12. 10.00–20.00 hodin
28. 12. 13.00–21.30 hodin
29. 12. 10.00–21.30 hodin
30. 12. 10.00–21.30 hodin
31. 12. zavřeno
1. 1. 2016 14.00–20.00 hodin
2. 1. 2016 10.00–21.30 hodin
3. 1. 2016 10.00–20.00 hodin
4. 1. 2016 běžný provoz

11. 12. /pátek/ 18.30 hodin
RODINNÉ ŠTAFETY 3 X 25 METRŮ
Triatlonový a plavecký oddíl TJ
Bižuterie pořádá rodinné štafety 3 x 25
metrů (různé kategorie např.
dítě, rodič, prarodič – tři sourozenci –
2 rodiče a dítě atd.), startovné 60 Kč.
Prezentace v hale bazénu od 16.30 hodin.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

Sportovní hala
Podhorská 54, Jablonec n. N.

BASKETBAL
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. 
Podrobné informace na 
www.basketbaljablonec.cz

5. 12. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – SBŠ OSTRAVA
Extraliga juniorky U19.

6. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – BK PROSTĚJOV
Extraliga juniorky U19.

12. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE B – SOKOL NUSLE
Liga kadetky U17.

12. 12. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE B – SOKOL NUSLE
1. liga ženy.

19. 12. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE B – SLOVANKA
Extraliga juniorky U19.

19. 12. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE B – SOKOL VYSOKÉ
MÝTO/LITOMYŠL
Východočeská liga žen.

20. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE B – BK ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
Extraliga juniorky U19.

20. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE B – TJ TÝNIŠTĚ NAD
ORLICÍ
Východočeská liga žen.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

2. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC JINDŘICHŮV HRADEC
II. liga muži.

12. 12. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– SHC KLATOVY
II. liga muži.

19. 12. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC DRACI BÍLINA

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin
Bruslení na konci roku
23. 12. 14.00–15.30 hodin
24. 12. 14.00–15.30 hodin
25. 12. 10.00–11.30 

a 14.00–15.30 hodin
26. 12. 14.00–15.30 hodin
27.–30. 12. 14.30–16.00 hodin
31. 12. 10.00–11.30 

a 14.30–16.00 hodin
1. 1.–3. 1. 2016 14.30–16.00 hodin

Volné termíny:
Dopoledne 8.00–13.00 hodin.
V dopoledních hodinách je městský
zimní stadion zdarma k dispozici
školám a školkám zřizovaným jablo-
neckým magistrátem. Školy využívají
ledovou plochu v rámci hodin TV, nebo
zde probíhají kurzy bruslení pro ZŠ
pod vedením lektorky Petry Marat.
Odpoledne 13.00–15.00 hodin. V odpo-
ledních hodinách pořádá DDM Vikýř
a Petra Marat pro školní družiny
a školní kroužky kurzy základů
bruslení – Veselá bruslička. 
Více na www.veselabruslicka.cz.

Sportovní areál Břízky
– lyžařské kolečko
20. 12. 2015–4. 1. 2016
denně 14.30–16.00 hodin
V areálu je upraveno asfaltové kolečko
v délce cca 2 km, které využívají
i příznivci in-line bruslení, v zimním
období a při zasněžení tratí bude k dis-
pozici plně osvětlené kolečko. Doba
svícení je od setmění do 22.00 hodin.
Více na www.skijablonec.cz.

26.–31. 12. /pátek–středa/
JABLONECKÁ ŠESTIDENNÍ
SKP Maják pořádá v lyžařském areálu
Břízky závody v běhu na lyžích pro
veřejnost všech věkových kategorií.
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015.
Více na www.skpjbc.webnode.cz.

TJ Bižuterie
Herna v Pražské ulici
27. 12. /neděle/ 9.00 hodin
JABLONEC – OPEN 2015
Otevřený turnaj v kulečníku pro
neregistrované hráče. Pořádá TJ
Bižuterie oddíl sportovního kulečníku. 
Akce Projektu Jablonec nad Nisou 2015

H.E.A.T. PROGRAM & POWER 
PLATE studio
Mírové nám 15, 1. patro, tel.: 605 958 177,
email info@heat-jablonec.cz, 
www.heat-jablonec.cz.
Aerobní cvičení s vysokým energetic-
kým výdejem (60 minut). Spálíte až
800 kilokalorií za hodinu. Zhubněte
a zlepšete svou kondici.
pondělí 16.00 a 18.00 hodin
úterý 15.00, 18.00 a 19.00 hodin
středa 16.00, 18.00 a 19.00 hodin
čtvrtek 15.00, 16.30, 18.00 a 19.00 hodin
pátek 15.00 a 18.00 hodin
sobota 10.00 hodin
neděle 18.30 hodin

31. 12. /čtvrtek/ 11.00 hodin
SILVESTROVSKÝ BĚH OKOLO
3 PŘEHRAD
Závod na 5 km pořádá Martin Fořt,
start u hráze naproti plaveckému
bazénu v Jablonci nad Nisou.

Nabídka sportovních pořadů

Provoz MHD v období vánočních svátků
Všechna níže uvedená opatření jsou
zapracována v elektronických jízd-
ních řádech na www.idos.cz, stejně
tak v jízdních řádech v mobilu. Ve
vývěsních jízdních řádech jsou uve-
dena omezení jízdy spojů. Z kapacit-
ních důvodů nejsou ve všech přípa-
dech ve vývěsních jízdních řádech
uvedeny spoje jedoucí jen v části tra-
sy a mimořádné spoje.

24. 12. 2015 /čtvrtek/
Nejedou linky č. 106, 107, 112. 
Na ostatních linkách nedělní provoz
s postupným ukončením provozu.

25. 12. 2015 /pátek/
Nejedou linky č. 106, 107, 112. Bude

v provozu linka 121 Jablonec – Hra-
bětice – Bedřichov – Jablonec. Na ostat-
ních linkách od 7.00 provoz na všech
linkách jako v neděli.

26. 12. 2015 /sobota/ 
Nedělní provoz.

27. 12. 2015 /neděle/
Nedělní provoz.

28.–30. 12. 2015
Provoz jako v pracovní den o prázdni-
nách s těmito odchylkami:
Linka 102 – nepojedou spoje s odjez-
dem v 15., 45. minutu z Pasek a v 00.
a 30. minutu z AN (autobusové nádra-
ží).

Linka 103 – nepojedou spoje v 6.15
z AN, v 6.22 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 7.56 hodin
Linky 107 a 106 směr AN – Mšeno –
Želivského – AN – v provozu od 7.37 do
18.00 hodin
Linka 109 – víkendový provoz, odjezdy
z Rýnovic: 9.42, 10.12, 10.42, 11.42,
13.42, 14.42, 16.42, 17.42; odjezdy
z Nádraží Paseky: 9.55, 10.25, 10.55,
12.55, 14.26, 15.55, 16.55, 17.55
Linka 110 – ráno nebude zabezpečena,
odpoledne provoz pracovního dne
Linka 113 – nepojede
Linka 115 – provoz pracovního dne

v úseku Rychnov – AN a zpět (nejedou
spoje do a z Pasek) 
Linka 118 – nepojede
Navíc bude v provozu linka 121 Jab-
lonec – Hrabětice – Bedřichov – Jablo-
nec.

31. 12. 2015 /čtvrtek/
Nejedou linky č. 103, 105, 110, 113, 115,
118, 126.
Provoz jako v pracovní den o prázdni-
nách s postupným ukončením provozu
kolem 18.00 hodin.

1. 1. 2016 /pátek/
Nejedou linky č. 106, 107, 112. Na ostat-
ních linkách od 7.00 provoz jako v ne-
děli.
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■ Z knihovny 
České Vánoce
Zajímavé počtení o podobě oslav
Vánoc od dob první republiky až
po éru normalizace připravili Petr
a Pavlína Kourovi v knize České
Vánoce. 

Můžete se dočíst o tom, jak je
slavili českoslovenští prezidenti,
řadoví občané i nuceně nasazení
dělníci či političtí vězni. Tento
příspěvek k dějinám každoden-
nosti dvacátého století je součástí
fondu studovny a zájemcům je
k dispozici každý všední den od
osmé do osmnácté hodiny.

Kde se vzaly vaše umělecké sklony?
Vyrůstala jsem v Rychnově, na samotě u lesa. Ráda
jsem se toulala v okolí a našla souznění s přírodou.
V ní jsem byla raději než s lidmi, kterých jsem se tro-
chu ostýchala. Odmala jsem hrála na piano, recitova-
la a rozhodovala se, zda budu herečka nebo malířka.

Co nakonec rozhodlo pro malířku?
Bylo to díky mamince, která měla známé mezi vý-
tvarníky. Ti mě vzali do ateliéru a malířské prostředí
mě okouzlilo.

Jak vaše cesta pokračovala?
Malovala jsem a chtěla jsem jít na AVU. Nejlepší pří-
pravou byla výtvarná škola Václava Hollara v Praze.
Tam mě napoprvé nevzali, rok jsem jezdila na kon-
zultace do Prahy a studovala na Gymnáziu U Balvanu.
Následující rok mě přijali. Ani na AVU jsem se nedo-
stala hned po střední. Rok jsem uklízela v Národní ga-
lerii a malovala. Mezitím se změnil režim i profesoři.
Na školu jsem byla přijata a studovala kresbu u pro-
fesorky Jitky Svobodové. Ve třetím ročníku jsem byla
na stáži v Bruselu a poté současně studovala teologic-
kou fakultu, neboť mi přišlo toto studium pro hledání
odpovědí zajímavé, avšak poté jsem zjistila, že tomu
tak není. Uprostřed studií se mi narodila dcera. Obě
studia jsem s podporou maminky a babičky úspěšně
dokončila.

Co následovalo?
Musela jsem se živit. Využila jsem nabídky tehdejší
ředitelky ZŠ Katolická paní Kocourkové a vedla vý-
tvarný kroužek. Čtyři roky jsem vedla arteterapii ve
vězení v Rýnovicích. Nakonec jsme zjistila, že chci být
svojí paní, maluji a vedu výtvarné kurzy.

Zmínila jste práci ve vězení, jaká byla?
První dva roky se mi líbily. Pracovala jsem s odsouze-
nými, kteří ke mně chodili dobrovolně a malování by-
lo jejich koníčkem. V tom byla vzájemnost. Vnímala
jsem jejich vděčnost, mělo to smysl. Sice to byli delik-
venti, ale měli srdce a cit. Poté ve věznici zřídili tzv.
bezdrogovou zónu, něco jako odvykačku, a můj krou-
žek zařadili mezi povinné terapie. Chodili tam kluci
do třiceti let, odsouzení drogově závislí a práce s nimi,
to byl masakr. U těch kluků nastal vlivem drog rozpad

osobnosti a svoji citovou stránku měli úplně rozcupo-
vanou. Žádné city, bylo to nesmírně těžké. Jejich tvr-
dost byla šokující, přestala jsem tam chodit ráda
a skončila.

I proto jste začala vést vlastní výtvarné kurzy?
Byl to jeden z důvodů. Ráda pracuji s dětmi, jsou bez-
prostřední. Ráda pro ně připravuji program, baví mě
s nimi tvořit. Mám blíž k dětským duším, jsem ex-
trémně citová a práce s nimi je úžasná.

O čem jsou vaše obrazy?
Jsou hodně o mém vlastním nitru, o věcech, které
cítím a prožívám, o mém názoru. Obraz, stejně jako
život, má svůj rytmus. Potřebuji vlastní tvorbu, své
obrazy nechrlím. Tvořím pomalu a dlouho.

Co vaši tvorbu ovlivnilo?
Potřebuji cestovat, to se za totality nemohlo. Toužila
jsem po Francii, obdivovala jsem impresionisty a po-
dařilo se mi se školou jet do Paříže. To byl můj vnitř-
ní převrat. Úplně mě to zasáhlo, uvnitř mě se něco
odehrálo. Dramaticky jsem prožívala rozdíl svobody
a totality. Francie mě otevřela barvám. Doma jsem
malovala černobíle uhlem, asi to bylo tou náladou ta-
dy i věkem. Občas jsem do toho dala rudou, to když se
v mém životě odehrály dramatické věci. Ale s Francií
přišly barvy. Začala jsem malovat ovoce, velké, barevné,
a vystavovala např. v jablonecké Galerii MY i v Galerii
Michal’s Collection v Praze. Několik obrazů jsem mě-
la na Art Prague (veletrh současného umění), kde
jsem se seznámila s italskou galeristkou českého pů-
vodu Lenkou Tresnak. Ta mé obrazy dovezla do Itálie
a Monaca a má díla tím získala na hodnotě.

Jaká témata pro svoji práci volíte?
Ta jsou různá. Malovala jsem fragmenty ženských těl,
což souviselo s prožíváním mateřství. Hodně mě
ovlivňují milostné vztahy. Citové věci tvoří esenci
mých děl. Inspirátoři a múzy jsou často muži. Miluji
přírodu, ráda zvětšuji drobné věci, jsem detailistka
naturalismu. Fascinují mě detail, kolik barev, valeru
a tvarů má například rozkrojený fík. Mnohé detaily
ovoce mě inspirovaly při ilustraci erotických básní.
Líbí se mi živočišnost zvířat, detaily rostlin. Fotím ob-
razy kolem sebe, když uzraje čas, namaluji je. Napos-
ledy jsem malovala šípky, dílo se jmenuje Ty a Já. 

Jaké výtvarné techniky používáte?
Začínala jsem s uhlem. Díky Francii jsem přešla
k pastelu. Nejprve na papír, později na plátno. Našla
jsem způsob, že vypadá jako olej. Od roku 2012 pastel
vystřídal akvarel. Ráda objevuji něco nového. Miluji
papír a základní techniky. Akvarel má své hranice, ale
chci namalovat co největší dílo.

Kde jste se naposledy inspirovala?
Inspiruji se různě, hodně na cestách, v minulosti to
bylo v Bruselu, Francii, v přírodě kolem nás. Na-
posledy v Laponsku, kde je úžasná divočina. Všude je
energie, v přírodě, ve světle a stínu. Časem z té cesty
budu čerpat.

Jiří Endler

Blanka Brožová
Obraz i život mají svůj rytmus

■ Osobnost Jablonecka

Akademická malířka Blanka Brožová se narodila v Jablonci nad Nisou a vyrůstala
v Rychnově, je absolventkou výtvarné školy Václava Hollara a Akademie výtvarných
umění (AVU). Čtyři roky působila jako arteterapeutka ve věznici Rýnovice. Ilustrovala
sbírky básní Romana Szpuka. Kromě své tvorby vede v Jablonci výtvarné kurzy pro děti
i dospělé. Svou tvorbou se vymyká postmoderně devadesátých let. Jedinečnost rukopisu
malířky spočívá mimo jiné v technikách, které u ní prošly logickou genezí od kresby
uhlem a tužkou po zářivé barvy pastelů a akvarelů. 

Foto Jiří Endler

■ Soutěž pro děti MŠ
Druhý úkol je:
Jablonec vznikl tam, kde je dnes
velká křižovatka U Zeleného stro-
mu. Pod stromem, prý to byla jab-
loň, tam u řeky odpočívali vozko-
vé a formani, kteří tudy projížděli
při svých cestách do Železného
Brodu, Turnova či na Malou Ská-
lu. Tyto časy připomíná i jabloň,
kterou má naše město ve znaku.
Namalujte nejstarší místo v Jab-
lonci. Jak asi vypadalo tenkrát,
když město ještě nebylo?

Vaše obrázky vystavíme ve staré
radnici – knihovně a ty nejzdaři-
lejší odměníme.

Obrázky s tématem „Nejstarší
místo v Jablonci“ očekáváme do
pátku 10. ledna 2016 na podatelně
v přízemí radnice nebo na adrese
redakce: Magistrát města Jablo-
nec nad Nisou, redakce Jablonec-
kého měsíčníku, Mírové náměstí
19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na
obálku napište heslo „Radnice“.
Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu
celé jméno, věk a také kontakt!

(red)

■Velké poděkování
Dětský pěvecký sbor Skřivánek
z Jablonce nad Nisou dostal na-
bídku od Magistrátu města Vídně
vystoupit na Vánočním světovém
festivalu. Velké poděkování patří
panu primátorovi Petru Beitlovi
za rychlé vstřícné jednání a ocho-
tu přispět na autobusovou dopra-
vu. Díky této podpoře se Skři-
vánek ve Vídni představí spolu se
sbory z celé Evropy i Ameriky.
Držme palce malým zpěváčkům,
kteří reprezentují naše město
i Českou republiku, a to v neděli
6. prosince 2015 od 16.00 hodin.

Za všechny děti a jejich rodiče
děkuje sbormistryně Věra Pokorná.
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Vánoční bohoslužby v Jablonci n. N.
Ochranovský sbor při 
Českobratrské církvi evangelické
Máchova 29

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

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

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

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

27. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY S LOSOVÁNÍM
HESEL NA ROK 2016
Heslo roku 2016: „Jako když někoho
utěšuje matka, tak vás budu těšit.“ 
Iz 66,13.

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

29. 11. /neděle/ 9.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

5. 12. /sobota/ 14.00 hodin
SETKÁNÍ U BETLÉMA
Adventní koncert – Artefaktum

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

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

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

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

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

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

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

31. 12. /čtvrtek/ 16.00 hodin
NEŠPORY VDĚČNOSTI
Slovo a hudba

3. 1. 2015 /neděle/ 9.00 hodin
BOHOSLUŽBA
Losování biblických textů pro nový rok

Od 19. 12. do 6. 1. 2015
13.00–18.00 hodin
VYSTAVENÝ JIZERSKÝ BETLÉM
Dřevěné sochy v životní velikosti

Bratrská jednota baptistů
Kostel Bratrské jednoty baptistů
v Máchově parku 
www.bjbjablonec.cz

20. 12. /neděle/ 16.00 hodin
ADVENTNÍ VEČER PÍSNÍ

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

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

27. 12. /neděle/ 9.30 hodin
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

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

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

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

29. 11. /neděle/ 15.00 hodin
1. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

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

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

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

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

6. 12. /neděle/ 17.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
ADVENTNÍ KONCERT 2015
Vendula Groulíková a hosté – blues,
jazz, vánoční písně, koledy

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

27. 12. /neděle/ 10.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
svátek Svaté rodiny

31. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
EUCHARISTICKÁ SLAVNOST
Sv. Silvestra – rozloučení se starým
rokem

VÝSTAVA BETLÉMU – ACHÁTOVÁ
MADONA
Betlém je přístupný od 26. 12. do 31. 12.
v době od 14.00 do 17.00 hodin

Českobratrská církev evangelická
Pod Baštou 10

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

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

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

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

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

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

27. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY

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

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

Církev bratrská
Smetanova 26

29. 11. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

6. 12. /neděle/ 9.30 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ

13. 12. /neděle/ 9.30 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba se sv. Večeří Páně

20. 12. /neděle/ 9.30 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dětská Vánoční Slavnost

25. 12. /pátek/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

27. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBA

31. 12. /čtvrtek/ 16.00–19.00 
SILVESTR 
Neformální setkání

1. 1. /pátek/ 9.30 hodin 
NOVÝ ROK
Bohoslužba

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

29. 11. /neděle/
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Mše sv. s žehnáním adventních věnců.

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

18.00 – Jablonec n. N.

6. 12. /neděle/
2. NEDĚLE ADVENTNÍ

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

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

13. 12. /neděle/
3. NEDĚLE ADVENTNÍ

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

14.00 – Rádlo
18.00 – Jablonec n. N.

20. 12. /neděle/
4. ADVENTNÍ

7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
14.00 – Janov n. N.
9.30 a 18.00 – Jablonec n. N.

24. 12. /čtvrtek/
ŠTĚDRÝ DEN
VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ
PÁNĚ
13.00 – otevření betlému v kostele na
Horním nám.
16.00 – Jablonec n. N. – dětská
16.00 – Lučany n. N.
22.00 – Rychnov u Jablonce n. N.

V době adventní (od 29. 11. do 24. 12.)
se v kostele na Horním náměstí konají
brzké ranní mše sv. ke cti Panny Marie,
tzv. – roráty. Tato mše sv. má v českých
zemích tradici již od dob Karla IV.
Bohoslužby pouze při svíčkách jsou
vždy v úterý, čtvrtek a sobotu 
v 6 hodin ráno. 

25. 12. /pátek/
SLAVNOSTNÍ NAROZENÍ PÁNĚ
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
00.00 – Jablonec n. N.
00.00 – Bedřichov

9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Rádlo
14.00 – Janov n. N. 
18.00 – Jablonec n. N.

26. 12. /sobota/
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
9.30 – Jablonec n. N.

16.00 – Lučany n. N.

27. 12. /neděle/
SVÁTEK SV. RODINY 
Žehnání manželům

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

14.00 – Rýnovice
18.00 – Jablonec n. N.

28. 12. /pondělí/
SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK
18.00 – Jablonec n. N.

29. 12. /úterý/
PÁTÝ DEN V OKTÁVU NP
18.00 – Jablonec n. N.

30. 12. /středa/
ŠESTÝ DEN V OKTÁVU NP
18.00 – Jablonec n. N.

31. 12. /čtvrtek/
POSLEDNÍ DEN KALENDÁŘNÍHO
ROKU
8.00 – 16.00 Jablonec n. N. (adorace)

16.00 – Jablonec n. N. (Te Deum)

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

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

18.00 – Jablonec n. N.

2. 1. /sobota/
PAMÁTKA SV. BASILA A SV. ŘEHOŘE

8.00 – Jablonec n. N.
16.00 – Lučany n. N.

3. 1. /neděle/
DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ
PÁNĚ

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

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

4. 1. /pondělí/
PONDĚLÍ PO OKTÁVU NP
18.00 – Jablonec n. N

5. 1. /úterý/
VIGILIE SLAVN. ZJEVENÍ PÁNĚ
18.00 – Jablonec n. N

6. 1. /středa/
SLAVNOSTNÍ ZJEVENÍ PÁNĚ
18.00 – Jablonec n. N.
(obřad žehnání vody, křídy, kadidla
a zlata)

7. 1. /čtvrtek/
ČTVRTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ
18.00 – Mšeno - Jablonec n. N.

8. 1. /pátek/
PÁTEK PO ZJEVENÍ PÁNĚ
17.00 – Jablonec n. N.

9. 1. /sobota/
SOBOTA PO ZJEVENÍ PÁNĚ
8.00 – Jablonec n. N.

16.00 – Lučany n. N.

10. 1. /neděle/
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.

14.00 – Rádlo
18.00 – Jablonec n. N.
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

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

1. prosince 1915, 332, 1, V
Srbsko. Bitva na Kosově poli trvala 10 dní
a skončila naprostou porážkou Srbů. Počet
zajatců přesahuje 20 000, mrtvých a zraněných
je přibližně stejné množství.

2. prosince 1915, 333, 5, V
Ze soudní síně. Desenský cestář Karl Neu-
mann se u libereckého soudu zodpovídal ze
zpronevěry. 11. října mu jeho strýc Hugo Pohl,
obchodník s dobytkem z Tanvaldu, svěřil
620 K s tím, aby mu přivedl zamluvenou krávu
z Černé Říčky. Neumann se však stavil v hos-
tinci a celou částku prohrál v hazardní hře.
13. října se strýci přiznal a ten ho zažaloval.
Provinilec dostal 3 týdny těžkého žaláře.

4. prosince 1915, 335, 6, 9, V
Mnichov. Americká nemocnice pro válečné
slepce. Vstupuji o přestávce do jedné z učeben.
Na jedné straně místnosti sedí u dlouhého stolu
voják, který se učí psát na psacím stroji. Židle
a pohovky naproti jsou skoro všechny obsaze-
ny. Blízko dveří sedí blonďák s černou páskou
přes oči a zavázanou hlavou a hraje zručně na
harmoniku. Lékaři mu zatím neřekli, že je sle-
pý, věří, že se v nemocnici vyléčí. V rytmu val-
číku tančí dva mladí muži, jeden má skleněné
oči, druhý má zavřená víčka. Postižení patří
většinou do nižší třídy obyvatel: sedláci, dělní-
ci, mechanici. Svůj osud nesou snáze než učite-
lé, studenti nebo akademici. 

Německo. Svátek Kurban Bairan v zajatec-
kém táboře v Braniborsku. Ruský zajatec píše
do časopisu „Russkije Izvestiji“ o přípravách na
muslimský svátek. Uklidili jsme a vyzdobili ba-
ráky novinovými obrázky. Obalili jsme žárovky
barevnými papíry. Zajatci byli smutní, že budou
slavit svátek daleko od svých rodin. Když nade-
šel slavnostní den, přijel z Berlína turecký kon-
zul Ibrahim Hakhi Paša a jeden německý gene-
rál se svým štábem. Po ranní modlitbě nám bla-
hopřáli. Místo hurá jsme zvolali „Padišah čok
jaša!“, což znamená „Ať žije sultán!“, neboť jsme
slyšeli blízko od nás bečení ovcí a bučení krav
určených k porážce, a to patří k našemu svátku.
Po ceremonii navštívili hosté naše baráky a hrá-
la k tomu vojenská hudba. Strávili jsme den
u slavnostně prostřeného stolu a vzájemně jsme
se hostili. Čím déle jsme v zajetí, tím lépe vidíme,
co pro nás Německo a Turecko dělá. My jim to
oplatíme podle přísloví: „Co zaseješ, to sklidíš.“

17. prosince 1915, 348, 4, V
Sasko. Letos nebudou žádné vánoční štoly.
Zakázalo to saské ministerstvo vnitra jak pro
pekárny, tak i pro domácnosti.

18. prosince 1915, 349, 1, R, 5, V
Z jižní fronty. Italové ztratili ve čtvrté bitvě na
řece Soči 70 mrtvých a zraněných.

České místodržitelství doporučuje: Jezte více
mořských ryb! Ryby plně nahrazují maso
a jsou lehce stravitelné. Nejlepší přílohou k nim
jsou brambory.

19. prosince 1915, 350, 4, V
Jablonec. Kino Metropol (dnes Junior) v Ka-
menné ulici hraje až do úterka lidovou tragédii
o čtyřech jednáních „Fara na samotě“, dále
dvoudílnou veselohru „Koutek vzdechů“ a kon-
cert c. k. vojenské kapely „Egerländer“. Ve vá-
lečném zpravodajství uvidíte boje u řeky Soči,
horskou dělostřeleckou baterii, mezky a bosen-
ské koníky, nástup do zákopů, hrdinného veli-
tele baterie a nepřátelské letce.

20. prosince 1915, 351, 4, V
Vídeň. Zákaz pití odpolední kávy mezi 14. –
19. hodinou. Od 27. prosince se současně zavá-
dějí potravinové lístky na mléko. Mléko bude
přednostně pro děti, kojící ženy a nemocné. 

Válečný humor. Rozhovor dvou přítelkyň:
„Ach Bello, ty jsi celá nová! To máš od svého
muže?“ „Ne, Elso. To mám z peněz za sbírání
kovů. Za měděné pánve mám klobouk, za
hmoždíř kozačky a rukavičky, za měděnou va-
nu kožich, za mosazný věšák boa a za lázeňský
bojler rukávník!“

21. prosince 1915, 352, 3, V
Prémie za přinesené pušky a bajonety se vy-
plácejí zraněným a nemocným, kteří se sami se

zbraní dopraví do nemocnice. Potvrzení vydá-
vají důstojníci nebo úředníci nemocnice. 10 ko-
run je za pušku s bajonetem, bez bajonetu 8 ko-
run. Po případné smrti vojína bude potvrzení
zahrnuto do pozůstalosti.

Petrohrad. Všichni Číňané, bydlící v čínské
čtvrti, jsou vykázáni z města a půjdou pěšky do
Charbinu. Cesta potrvá asi dva měsíce.

22. prosince 1915, 353, 3, 4, 8, V
Vánoční dovolená pro mužstvo v zázemí se
určuje na dobu 8 dnů, jsou-li majiteli obchodů
a nepostradatelní. Ostatním gážistům a muž-
stvu mohou být poskytnuty 3 dny, a to ve dvou
turnusech od 24. do 26. prosince a od 31. pro-
since do 2. ledna 1916.

Císařova řeč byla nahrána 14. prosince 1915
na fonograf za účelem prodávání pásků. Výtě-
žek je určen na dobročinné účely a do fondu
válečných vdov a sirotků.

Jablonec. Sbírka našeho listu na milodary
pro naše vojáky v poli je velice úspěšná. Do
dnešního dne se vybralo 3 583 K a 20 H. 

USA – země, kde se chodí nejméně pěšky.
Automobilový průmysl v USA dokáže vyrobit
kdysi tak drahá auta za lidovou cenu. V roce
1911 jezdilo v zemi 677 000 aut, v roce 1915 to
bylo již 2 070 303. Zájem o auta mají především
farmáři z amerického západu, kde auta pomalu
vytlačují koně.

27. prosince 1915, 356, 1 R a 4 V
Klid na všech frontách.

Krkonoše. Stará Slezská bouda vyhořela. Ve
čtvrtek 23. prosince se blížil k boudě turista
a spatřil, že ze střechy staré části stoupá kouř.
Alarmoval nic netušící obyvatele boudy, kteří
však již nedokázali požár uhasit. Bouda byla
postavena v roce 1770 jistým Hollmanem z Krau-
sových Bud.

28. prosince 1915, 357, 5, V
Jablonecké Paseky. Ve známém sanatoriu Dr.
Glettlera oslavilo Vánoce 15 vojáků. Po večeři
překvapil raněné a nemocné vojáky veliký vá-
noční strom a stůl s mnoha dárky. Pasecký sta-
rosta Anton Fiedler pronesl vlasteneckou řeč,
místní dámy připravily pohoštění s koláči a ča-
jem. Večer skončil zpěvem písní.

R – ranní vydání, 
V – večerní vydání

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Děvčata pletou dárky na frontu

Základní škola Liberecká 31 se v pátek 9. 10.
již potřetí zapojila do projektu 72 hodin.
Jedná se o tři dny plné dobrovolnických ak-
tivit, které se v ČR konají již počtvrté. 

Kdykoliv během těchto 72 hodin (8.–11. října 2015)
a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po
celém Česku pustí do aktivit, které pomohou
druhým, přírodě či jejich okolí. Letošní motto
znělo: Zasaď strom se známou osobností. 

Projektu se zúčastnili žáci Základní školy
praktické a speciální v Jablonci nad Nisou spo-
lečně se svými učiteli a asistenty pedagoga.
Projekt byl rozdělen do dvou částí, které na se-
be volně navazovaly.

„Poklidili jsme v okolí našich jabloneckých
přehrad, poté zasadili ovocný strom u našeho

detašovaného pracoviště Josefa Hory 33 se za-
stupitelem statutárního města Petrem Tulpou.

Protože se naše základní škola nachází v Jab-
lonci nad Nisou, zvolili jsme symbol našeho
města – jabloň. Děti byly z akce nadšené. I přes
přítomnost významné osobnosti na akci vládla
v průběhu celé akce skvělá a uvolněná atmo-
sféra,“ říká Petra Nosková, zástupce ředitelky
školy.

ZŠ Liberecká praktická a speciální při této
příležitosti oslovila Magistrát města Jablonec
nad Nisou. „Štěpánku Gaislerovou z oddělení
správy veřejné zeleně jsme požádali o povolení
k výsadbě ovocného stromku. Nikola Horčí-
ková, jež má na starosti odpadové hospodářství
města, čistotu a pořádek, nám zajistila pytle
a odvoz nasbíraného odpadu. Oběma velmi dě-
kujeme,“ uzavírá Petra Nosková.

(end)

Není to jen gesto, chceme hezčí město

Foto archiv ZŠ Liberecká 31
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■ Ohlédnutí
Výročí vzniku republiky
Každoročně si jablonečtí senioři
připomínají výročí vzniku samo-
statného Československa. Den
před svátkem, v úterý 27. října, se
ve velkém sále Spolkového domu
konal slavnostní koncert. Vystou-
pily na něm členky libereckého di-
vadla F. X. Šaldy – sólistka opery,
sopranistka Věra Kavanová-Pola-
chová a členka orchestru Markéta
Doubravová. Ta doprovodila krás-
né operní árie i lidové písně hrou
na královský nástroj, harfu, a při-
spěla tak k zdůraznění slavnostní
nálady, která celý koncert prová-
zela. Ve středu 28. října odjeli senio-
ři do Prahy, kde na Hradčanském
náměstí položili k pomníku T. G.
Masaryka kytici v národních bar-
vách. Po vzpomínce na našeho
prvního prezidenta se prošli ulič-
kou Nový svět až k jedné z posled-
ních roubenek v Praze, navštívili Lo-
retu a stihli si prohlédnout i výstavu
na Václavském náměstí věnovanou
siru Nicholasovi Wintonovi. (bs)

Informace z Centra
sociálních služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů.

Informace k prosincovým aktivi-
tám získáte u Markéty Jeníčkové,
specialisty pro volnočasové aktivi-
ty, tel.: 774 722 942, e-mail: marke-
ta.jenickova@centrumjablonec.cz,
v recepci spolkového domu nebo
na www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve Spol-
kovém domě.

Centrum sociálních služeb připra-
vilo malé překvapení, a to v podo-
bě kalendáře – nového propagač-
ního materiálu, který prezentuje
práci aktivních seniorů.

Oblíbená Literární 
kavárna tentokrát 
regionální
Listopadová Literární kavárna, kte-
rá se věnovala tvorbě Karoliny
Světlé, byla tentokrát zpestřená

vernisáží výstavy. Až do konce ro-
ku jsou v budově Spolkového do-
mu k vidění panenky, které před-
stavují hrdinky povídek a románů
této české spisovatelky. Autorkou
je Iva Němečková, členka Sdružení
rodáků a přátel kraje Karoliny
Světlé a velká ctitelka jejího díla
a odkazu. Panenky se do Jablonce
dostaly díky spolupráci Klubu jab-
loneckých seniorů a zmíněného
Sdružení ze Světlé pod Ještědem.
Tam se na oplátku v neděli 6. pro-
since chystá pěvecký sbor Izerína
se svým vánočním repertoárem.
Na samotné Literární kavárně
zaujal účastníky předseda sdruže-
ní Milan Pavlů, který je seznámil
se zajímavostmi ze života spisova-
telky, jež nejsou běžně dostupné

a známé, i obrazovou prezentací
z krásného Podještědí. 

Paní Němečková hovořila o pod-
ještědském kroji a zvycích, nechy-
běla ochutnávka tradičního pečiva
– bramborové nevěsty. Pečivo těch
nejchudších všem chutnalo a určitě
zpestří jídelníček i našich seniorů.
Aby byla dodržená tradice Literár-
ní kavárny, přiblížila Anna Čer-
venková účastníkům tvorbu Karo-
liny Světlé a hlavně jeji román Kříž
u potoka.

„Bylo to krásné a děkujeme čle-
nům Sdružení rodáků za to, že
k nám do Jablonce přijeli, i za to,
jak udržují tradice a kolik času a pí-
le tomu věnují,“ neskrývala radost
účastnice akce Anna Šikolová. Anna
Hloušková dodala: „Byl to velký zá-
žitek. Chtěla bych poděkovat nejen
za tuto kavárnu, ale i za všechny
předchozí. Už se těším, jaká překva-
pení nás čekají příští rok.“ (lf)

KARDIO vyvíjí 
aktivity pro své 
zdraví
Motto: Kardiaci to jsou draci, mají
smysl pro legraci, navzájem se mají
rádi, jsou to dobří kamarádi, stojí
za to s nimi být, stojí za to s nimi žít.

Podzimní čtyřdenní soustředění,
v pořadí již páté, se odehrálo v ho-
telu na Benecku. První den sou-
středění jsme podnikli kratší výlet
na Žalý a na Rovinku. Druhý den
jsme vyráželi lanovkou na Sněžku
a odtud na Luční boudu, Výrovku
a přes Richterovy boudy zpět do
Pece. Bylo krásné slunečné počasí,
méně zdatní turisté se vrátili do
Pece lanovkou a udělali si pro-
cházku Obřím dolem. Třetí den
zdatnější skupina šla ze Zlatého
návrší na Dvoračky a pak přes
Kotelní jámy zpět do Horních

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

Senior plus

■ Aktivní věk

■ Programy klubů 
ve Spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace B. Svobodová – tel.: 774 722 945
1. 12. /úterý/ 13.30 hodin
Aloe pro zdraví - beseda
8. 12. /úterý/ 
Výlet na Rádlo

Dia-club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367
1., 8. 12. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu
10. 12. /čtvrtek/ 14.00 hodin 
Setkání členů klubu 
s MUDr. Podzimkem

Svaz důchodců ČR
Informace L. Caránková – tel.: 723 510 256
2. 12. /středa/ 14.00 hodin
Prevence bezpečného stáří –
přednáška Ing. J. Vaníčka 
9. 12. /středa/ 14.00 hodin
Mikulášská nadílka – zábava, tanec
16. 12. /středa/ 14.00 hodin
Předvánoční posezení
29. 12. /úterý/ 9.30 hodin
Za betlémy do Turnova
odjezd z AN stanoviště č. 8

KARDIO Jablonec
Informace K. Křivánek – tel.: 728 366 951
Program naleznete na webu
www.centrumjablonec.cz
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – KARDIO Jablonec.

Klub seniorek při ČSŽ Jablonec
Informace V. Pospíšilová – tel.: 778 011 311
8. 12. /úterý/ 15.30 hodin
Adventní tvořivá dílna – cvičebna 1b

Míseček. Méně zdatní došli na
Labskou boudu a k prameni Labe.
Poslední den pršelo, a tak jsme
zrušili Cooprův test, který spočívá
v tom, že se jde 12 minut v uzav-
řeném okruhu a měří se ušlá
vzdálenost, která se porovnává
s testy minulých čtyř soustředění
v různých oblastech republiky.
Každé ráno byla rozcvička, kterou
vedly fyzioterapeutky. Večery nám
zpestřila MUDr. Nosková před-
náškou o základech krevního
oběhu, o činnosti srdce a problé-
mech srdečních chorob a vyprá-
věním zážitků z cesty po národ-
ních parcích USA. Poutavá byla
i projekce a vyprávění našeho čle-
na z jeho potápění ve vzdálených
korálových oblastech. Náš zdravot-
nický doprovod nám večer zatan-
čil ohnivé flamengo a měli jsme
možnost zatančit si i country tance. 

Soustředění skončilo, my se už
připravujeme a těšíme na další,
které je naplánováno na příští rok
v Adršpachu. (kk)

Ze soustředění TJ KARDIO 
Foto Karel Křivánek

Položení kytice k pomníku T. G. M. – foto CSS

Foto apik

Literární kavárna – foto KJS 
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Naděje – jedno slovo, šest písmen. Kolikrát
za den ji dáváme, kolikrát nedáme a koli-
krát naopak bereme. Kolikrát v životě mě
napadlo - tohle už vážně nemá smysl, je to
beznadějné. Kolikrát jsem se naopak upnula
na něco, v čem jsem viděla jasnou naději.

NADĚJE – organizace. Málokdo by řekl, že jí je
už 25 let. Tato dáma se narodila v roce 1990,
kdy se na pražských nádražích objevily desítky
uprchlíků z Rumunska. Tehdy jim naši zakla-
datelé přinesli první hrnec polévky a pár kusů
oblečení. Dnes NADĚJE pomáhá po celé re-
publice – lidem starým, lidem bez domova, li-
dem handicapovaným i ohroženým, dětem
a mládeži.

Kolikrát za den by měl člověk dát druhému
naději? A je to stále ještě efektivní? Není dnes
více těch, kteří se stávají na pomoci závislí či ji
zneužívají? Často slýchám okolo sebe tyto výt-
ky a výhrady, že člověk by se měl především
snažit sám, přičinit se, pracovat. Jak se díváme
na stojící hloučky lidí na chodníku, kteří čekají
na otevření nízkoprahového denního centra či
na bezdomovce v tramvaji, který zapáchá a je
pravděpodobně pod vlivem alkoholu? Bojíme
se jich? Jsou nám odporní, lhostejní? 

Vybavuji si příběh našeho klienta Petra, silný
příběh plný naděje. Petr je klientem noclehárny

v Liberci, dříve navštěvoval i Dům NADĚJE
v Jablonci nad Nisou. Konzervatorista – klaví-
rista, výborný muzikant, jeden z nejlepších,
které jsem kdy slyšela hrát. Odráží všechny mé
nenaplněné touhy z dob, kdy jsem si tolik přá-
la učit děti hudbě. Jemu se to podařilo. Pak ale
přišel pád. Smrt otce, který přivedl Petra k hud-
bě, nezvládnutí této těžké situace, alkohol, roz-
pad rodiny, ztráta práce a bydlení, šikmá plo-
cha, ulice. Když jsme se potkali, okamžitě jsme
si sedli a začali zpívat a hrát a není náhodou, že
jednou z našich nejoblíbenějších je dodneška

Život je jen náhoda, kde se zpívá, že: „…kdo
v životě miluje, nemá ztrácet naději...“ 

A najednou tu byla naděje i pro nás, že mů-
žeme rozdávat radost v hudbě a písních. A pro-
tože naděje bývá mnohdy nakažlivá a dávat je
mnohdy lepší než brát, s údivem jsme zjistili, že
takových hudebních perel je mezi klienty i za-
městnanci více a že chtějí hrát pro druhé. Tak
vznikla amatérská kapela Kateřiny band, která
svou hudbou vyšperkovala letošní Veletrh po-
skytovatelů sociálních služeb v Domě kultury
v Liberci.

Co napsat na závěr? Především velké díky
všem, kteří mně i zaměstnancům jablonecké
NADĚJE dávají naději - ve formě podpory, da-
rů, nabídek pomoci, sbírek i jen prostého po-
klepání na rameno, že naše služba má smysl.
Jste pro nás hnacím motorem, pomáháte nám
to nezabalit a jít dál.

Brzy oslavíme vánoční svátky. Milí přátelé,
přeji vám, abyste pod stromečky našli vše, co si
jen přejete. Vedle krásných a hodnotných věc-
ných darů vám přeji, abyste tam objevili i kus
naděje. A pokud byste měli pocit, že ji nemáte,
pak stačí zazvonit na dveře jablonecké NA-
DĚJE. Hodně krásných chvil s těmi, které máte
rádi! 

Milena Havrdová, oblastní ředitelka Naděje, 
pobočka Jablonec n. N.

Naději dát, naději brát

Druhá neděle v prosinci je již tradičně Svě-
tovým dnem památky zesnulých dětí. Tento
den spojuje rodiny a přátele po celém světě.
Svíčky se zapalují vždy v 19.00 hodin míst-
ních časů a tvoří virtuální vlnu světla po ce-
lé zeměkouli. 

Letos to bude již popáté, co pořádá spolek
Dlouhá cesta akci Zapalme svíčku. „Na růz-
ných místech v České republice se 13. prosince
konají otevřená setkání rodin, přátel a veřej-
nosti. Akce se uskuteční například v Praze,
v Brně, ve Zlíně, v Jihlavě, v Plzni, v Děčíně,
v Lanškrouně, v Kraslicích, v Domažlicích,“ ří-
ká Taťána Chmelíková, koordinátorka vzpo-
mínkové akce v Jablonci nad Nisou.

V médiích často slyšíme o tragédiích a nemo-
cech, které potkávají děti a mladé lidi. Všichni
se shodují na tom, že nejbolestivěji tyto ztráty

zasahují pozůstalé rodiče. Jsou zde ale i další
příbuzní a jsou zde i spolužáci, kamarádi, sou-
sedé, kterých se ztráty také bolestně dotýkají.
Po dětech, které předčasně odešly, zůstává

prázdné místo v rodinách, ve třídách, v zaměst-
nání, v sousedství.

I proto se konají vzpomínkové akce a ta jab-
lonecká se koná v kostele Nejsvětějšího srdce
Ježíšova na Horním náměstí 13. prosince od
16.45 hodin. „Na programu je vystoupení Dět-
ského pěveckého sboru Vrabčata Jablonec nad
Nisou pod vedením sbormistra Pavla Žura, po
kterém bude od 18.00 hodin následovat mše
svatá za všechny zemřelé děti,“ zmiňuje pro-
gram vzpomínkové akce Taťána Chmelíková.

Podrobnější informace budou postupně dopl-
ňovány na webu www.dlouhacesta.cz. „I vy se
můžete zapojit do podpory tohoto dne – účastí
na setkání nebo připomínkou na nějaké jiné
veřejné akci nebo vzpomínkou doma se svou
rodinou a přáteli. Důležitý je pocit sounáleži-
tosti,“ je si vědoma koordinátorka z Jablonce. 

(end)

Světový den památky zesnulých dětí

Konec roku se blíží a s ním i bujaré oslavy
silvestra. Ty si mnoho lidí nedokáže předsta-
vit bez použití zábavné pyrotechniky. Ovšem
to, co je pro člověka báječná zábava, pro
zvířata představuje stres a utrpení. 

Nevadí to pouze domácím mazlíčkům, jako
jsou psi a kočky, ale často se to dotýká i lesní
zvěře, která je po takovéto show zmatená.
„Snažme se omezit používání zábavné pyro-
techniky jen na poslední den v roce. Bohužel
někteří lidé začínají testovat petardy a dělbuchy
mnohem dříve. Majitelé našich zvířecích ka-
marádů, psů a koček na to nejsou dostatečně
připraveni a nečekané odpálení petardy způso-
buje leknutí a úprk zvířete,“ říká Dagmar
Holanová, členka Komise pro ochranu zvířat
a životní prostředí v Jablonci nad Nisou a před-
sedkyně jablonecké organizace Ligy na ochra-
nu zvířat České republiky.

Podle ní je třeba si uvědomit, že pro takto vy-
děšené zvíře představuje každá další minuta
obrovské riziko. „Zvíře je vystrašené a může
být nebezpečné samo sobě i okolí. Může se stát,
že vběhne pod kola okolo jedoucích aut, nebo
se vyplašené vydá na útěk daleko od civiliza-

ce,“ upozorňuje na rizika Holanová. Mnohdy
tyto okamžiky rozhodují o životě zvířete.

Majitelé zvířecích miláčků by měli zejména
v prosincových dnech a před koncem roku za-
jistit zvířata proti úniku. Psy vodit na vodítku,
zkontrolovat kotce, ploty a nenechávat je bez
dozoru. Silně stresované jedince je vhodné na
silvestra zavřít domů, do garáže nebo v nejnut-
nějších případech po domluvě s veterinárním
lékařem medikovat. „Velice důležitá je identifi-
kace – čipování, identifikační známka, označení
obojku jménem psa, telefonním číslem a popří-
padě adresou,“ radí majitelům, jak postupovat,
Dagmar Holanová.

Majitelé takto zaběhnutého zvířete by měli
v případě ztráty kontaktovat Městskou policii
Jablonec nad Nisou a útulek Dášenka v Lu-
čanech nad Nisou. 

Komise pro ochranu zvířat a životní prostředí
Jablonec nad Nisou

Zvířata nemají pyrotechniku ráda

Foto archiv Dlouhá cesta

Foto archiv NADĚJE

Foto Jana Veselá
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

nout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení,
které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územ-
ního samosprávného celku, týkající se tohoto ú-

zemního samosprávného celku. Níže uvedená
sdělení jsou zveřejňována v souladu s tímto usta-
novením a vyjadřují pouze osobní názor pisatele. 

Názory zastupitelů
NÁZORY ZASTUPITELŮ ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA

Kvůli účasti na zastupitelstvu si opět musíte
vzít dovolenou a na radnici přijít v 9 ráno. Po
pouhých 10 měsících se tak vedení města v če-
le s ODS a ČSSD vrací s přispěním hnutí ANO
ke starým pořádkům. Mezi podobně velkými
městy jsou unikátem jen Karlovy Vary a právě
náš Jablonec. Ve všech ostatních začínají zastu-
pitelstva mezi jednou a půl šestou odpoledne,
což umožňuje načasování alespoň těch nejdů-
ležitějších bodů na dobu po pracovní době vět-
šiny občanů.

V drtivé většině statutárních a okresních
měst, stejně jako ve všech městech Liberec-
kého kraje, zasedají zastupitelstva odpoledne
a tento trend se šíří i do čím dál větších měst.
Výjimkou není ani Zastupitelstvo Libereckého
kraje, jehož členem je také primátor Petr Beitl.
Jablonec byl do prosince 2014 konzervativní
a jeho zastupitelé zasedali od 9 hodin ráno.
Hned po volbách byla na návrh zastupitele

Jakuba Macka ze Změny pro Jablonec odhlaso-
vána změna jednacího řádu, díky které byl po-
sunut začátek jednání zastupitelstva na 12.30.
Už tak šlo o velký kompromis, protože původní
návrh počítal s časem 15.00.

„Na zastupitelstvo běžně nechodí desítky ob-
čanů, ale projednává-li se něco důležitého,
účast je vysoká. To se ukázalo při jednání
o opětovném povolení hazardu. Stejně tak pro-
jednává-li se něco důležitého pro jednotlivce, je
pro něj jednodušší přijít odpoledne. Politiku ne-
děláme kvůli sobě, ani kvůli úředníkům, ale
kvůli občanům, kterými jsme byli zvoleni a mě-
li bychom se jim přizpůsobit. Proto budu i na-
dále usilovat o to, aby zastupitelstva začínala
později odpoledne,“ vysvětlil svůj postoj před-
kladatel původního návrhu Jakub Macek.

Hnutí Změna prosazuje intenzivní zapojová-
ní občanů do rozhodování. Jedním z předvoleb-
ních cílů Změny pro Jablonec proto byl přesun

jednání zastupitelstva na odpoledne, aby se ho
mohlo účastnit co nejvíce občanů. V červnu na
projednávání nové hazardní vyhlášky díky na-
časování bodu na 15.00 přišly desítky občanů
a přibližně deset jich vystoupilo v diskuzi.
Pokud by byl bod projednáván dopoledne, účast
by byla velmi pravděpodobně poloviční.

„Začátek jednání zastupitelstva se přesouvá
na ráno po pouhých 10 měsících. S návrhem
kupodivu nepřišla koalice, ale opoziční hnutí
ANO. Argumenty typu ‚dopoledne máme čistší
hlavu‘ či ‚naši práci bereme zodpovědně, a pro-
to tomu věnujeme celý svůj pracovní den‘ jsou
absurdní, protože jsme jen zástupci občanů
a jako tací bychom měli jednat v dobu, kdy se
našich jednání mohou účastnit,“ uzavírá
Michaela Tejmlová.

Veselé Vánoce a šťastný nový rok přejí
Michaela Tejmlová a Jakub Macek, zastupitelé
za Změnu pro Jablonec.

Krok zpět: zastupitelé budou opět zasedat od rána

Článek kolegyně Pastuchové v posledním čísle
Jabloneckého měsíčníku zřejmě vyvolal u dvou
oranžových zastupitelů rudý zákal. Původní
text doprovodily do tiskárny hned dvě kojzarov-
ské reakce (replika se umístí pod původní člá-
nek, aby čtenář netápal, jak to má být správně).
Pan Špoták mě svojí fekální polemikou (pojmy
a průjmy) překvapil. Na zasedání zastupitelstva
města se takto neprojevuje a já budu dál doufat,
že otištěný text našel jednoho dne na stole
a pouze jej podepsal. Rukopis a styl pana ná-
městka Pletichy je bohužel nezaměnitelný. Kdo
si přehraje zvukové záznamy ze zasedání ZM,
zjistí, že tento gentleman má zcela specifický
přístup zvláště k ženám. Hranici mezi politikou
a hulvátstvím překračuje s lehkostí Krále Šu-
mavy. Opakovaně nám všem zdůrazňuje, že
každý, kdo není ve vězení, je vlastně docela pri-
ma. Není důležité být slušný. Hlavní je, aby vás
nezavřeli. To je logika sociálních demokratů.

Hoteliér Pallas, křišťálově čistý investor Sta-
nislav Gross (o mrtvých jen pravdu), spisovatel
Paroubek… ano, všichni jsou na svobodě, ale to
neznamená, že nenosí z Ostudy kabátek. A že
jim ale sluší! Snad jen sommelier Rath před-
časně vypadl z pomerančového expresu nalo-
ženého zakázkami, ale dokud naléval ostatním,
chlemtali jako diví. Pan Pleticha správně píše,
že neměl a nemá naši důvěru. Co však určitě
má? Například lví podíl na zadlužení našeho
města v řádech stovek milionů korun, je otcem
řady z nerealizovaných projektů, za jejichž pří-
pravu město zaplatilo desítky milionů, je vyhlá-
šeným mistrem v zadávání zakázek „z ruky“.
Obchodní dům v místě bývalé Jabloně může in-
vestor směle pojmenovat po něm (Komu se ta-
ké líbí název „Centrál“?), protože na jeho smut-
né oči a úslužnost při jednání bude ještě dlou-
ho vzpomínat. Prodlužování termínů bez sank-
cí, likvidace parkovacích míst města, absence

dopravních opatření atd. Azylový dům je pouze
legrácka, kde město přijde třeba o „desítku“,
možná nám nakonec z dotace ještě něco ne-
chají. Na drobné ale není čas, ustupte všichni
z cesty, přijíždí tramvaj do centra přes Dolní
náměstí (350 milionů korun) na nový autobu-
sový terminál (180 milionů korun). Vše se
chystá ve spěchu kvůli prokletým dotacím z EU
a pod taktovkou pana Pletichy, který už nám to-
likrát předvedl, že hospodařit nechce nebo ne-
umí. Umí se však ohnat po Hnutí ANO, že se
prý kamarádí se zastupitelem Miroslavem
Peltou. Pane Pleticho, nikdy bych si nemyslel,
že to budu muset napsat, ale vězte, že i když
s panem M. P. na pivo nechodím, přesto jsem
přesvědčen, že pan Pelta udělal pro Jablonec
mnohem více práce než vy. 

Krásné Vánoce všem!
Jan Zeman, zastupitel / Hnutí ANO

Slušivý kabát ze salonu OSTUDA®

Petra Kadlečková, učitelka dějepisu a českého
jazyka na ZŠ Jablonec nad Nisou – Rýnovice,
byla díky projektu Jablonečtí zmizelí sousedé
z Rýnovic, vybrána k účasti na semináři v mezi-
národní škole památníku Yad Vashem v Izraeli
pořádaném MŠMT – Holocaust ve vzdělávání.
Svou projektovou činnost, kterou provozuje již
od počátku své školní praxe, soustřeďuje na
vyšší ročníky. Zde se v širším měřítku věnuje
především tématice holocaustu. S žáky pravi-
delně pořádá exkurze do Památníku Terezín,
koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau
(Osvětim), apod. Zve také přeživší na besedy do
školy, kdy mají žáci možnost seznámit se osob-
ně s příběhy, které tuto historickou událost do-
kreslují. Žáky tato tematika oslovila natolik, že
dali podnět ke vzniku historického kroužku se
zaměřením na projekt – Jablonečtí zmizelí sou-
sedé z Rýnovic. Po dobu dvou let vyhledávali

a kompletovali informace o žácích navštěvují-
cích jejich základní školu v období druhé svě-
tové války, kteří byli židovského původu.
Projekt byl úspěšný, podařilo se vypátrat a kon-
taktovat paní Ruth Reiterer, která neváhala a se
žáky se setkala. Tento projekt zaujal také orga-

nizátory v Yad Vashem a na půdě památníku
byl všem prezentován. „Byla jsem překvapená,
že měl náš projekt takový ohlas. Celý seminář,
který se konal v Jeruzalémě, byl pro mě neza-
pomenutelnou zkušeností. Věnovali jsme se di-
daktice a modelovým hodinám. Měli jsme
spoustu přednášek a workshopů týkajících se
právě tematiky holocaustu. Navštívili jsme nej-
různější historické památky Jeruzaléma, i když
aktuální palestinsko-izraelská situace nebyla
zrovna příznivá, vše se bezpečně podařilo zvlád-
nout. Poznat tak konkrétní místa, obyvatele
a jejich zvyky, o kterých ve svých hodinách vy-
učuji, a předat je posléze žákům, je pro mě ob-
rovskou výhodou a jsem ráda, že jsem měla
možnost tam být,“ popsala svůj studijní pobyt
Petra Kadlečková.

Jana Mašindová, ředitelka Základní školy
Jablonec nad Nisou – Rýnovice.

Jablonečtí zmizelí sousedé z Rýnovic 
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TANEâNÍ KURZY – JARO 2016
Eurocentrum Jablonec nad Nisou.

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance
pro mládeÏ i dospûlé pfiijímáme

neustále na internetov˘ch stránkách 
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech 
vám poskytneme na telefonu 603 512 887.

DVE¤E ZÁRUBNù KOVÁNÍ OKNA HYBNER
dvefie vãetnû obloÏek od 2 320 Kã! 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã 
+ sleva na BEZPEâNOSTNÍ dvefie,

vnitfiní dvefie bílé i folie buk, dub, ol‰e atd. 
od 699 Kã, stavební pouzdra, posuvné 
a shrnovací dvefie. Sleva na vchodové 

dfievûné dvefie 20 %,
v˘prodej nov˘ch dvefií a obloÏek za 500 Kã, 
zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA.

âESKÁ OKNA: dfievo, plast, hliník 
SLEVA 40 %, profi v˘fiez zárubní.

www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

Jan Rejsek – PODLAHY
vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec nad Nisou

Rozhodli jste se pro zmûnu? 
Zaãnûte od podlahy!

Nabízíme Vám moderní vinylové dílce, 
tradiãní dfievûné podlahy, pfiíjemné koberce, 

mûkãené PVC nebo komfortní korek. 
UÏ víte, kterou podlahu si k nám pfiijdete vybrat?

Více informací na www.rejsek-podlahy.cz
e-mail: info@rejsek-podlahy.cz

mobil: 724 119 523

KRÁSNÉ A KLIDNÉ 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 hlídan˘ch prostorách.
Více o nás na: www.autoservismokosin.cz

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

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

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com
NOVÉ vypsané kurzy v lednu 2016

FLAMENCO ORIENTAL Ïeny
pondûlky 17.30 hodin

ORIENTPOP dívky 5–10 let
úterky 15.30 hodin

WORKSHOPY, DÍLNY, SEMINÁ¤E
nejen taneãní

Sídlo: CENTRUM 28. fiíjna 23, Jablonec n. N.
!PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

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‰tûní interiérÛ vozÛ osobních

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

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

SK¤ÍNù LIBEREC – vá‰ interiér na míru
VESTAVùNÉ SK¤ÍNù pfiímo od v˘robce,

více neÏ 250 odstínÛ a dekorÛ, slevy aÏ 35 %,
KUCHY≈SKÉ LINKY vãetnû dodávky spotfiebiãÛ,

3D grafické návrhy ZDARMA. 
Akce pro rok 2015:

ke kaÏdé kuchyni granitov˘ dfiez zdarma!
Vzorková prodejna v nákupním centru Géãko

Liberec (GLOBUS)
tel.: 485 102 762, mobil: 734 723 734

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz, 
www.vyroba-kuchyni.cz

ROZVOZY OBùDÒ 
v Jablonci nad Nisou a okolí

Domácí kuchynû. 
Objednávky a informace na tel.: 483 318 157

KRÁSNÉ PROÎITÍ VÁNOâNÍCH SVÁTKÒ
pln˘ch rodinné pohody i úspû‰n˘ a ‰Èastn˘ 

pfií‰tí rok naplnûn˘ pevn˘m zdravím a láskou
pfiejí v‰em sv˘m stávajícím i budoucím klientÛm

MASÁÎE MONIKA – mobilní masáÏe 
pro Jablonec n. N. a okolí.

Dárkové poukazy stále v prodeji!
tel. 732 733 219

e-mail: mala.monika.75@seznam.cz
www.monimas.cz

SLENDER FIT JABLONEC 
PRODÁM vybavení studia pro Ïeny:

cviãicí stoly, Vacufit, vibraãní plo‰ina. 
MoÏné pfienechání pronajat˘ch prostor 

v centru mûsta. Cena dohodou. 
Májová Jana, tel.: 605 270 103

Firma PAÎOUT – Ïaluzie, rolety, sítû
komplet stínící technika, rekonstrukce

Prodej, montáÏ, opravy. Tel.: 604 980 398
www.pazoutinterier.cz

OCE≈OVÁNÍ NEMOVITOSTÍ a P¤EKLADY NJ
Provádím trÏní odhady nemovitostí – bytÛ,

rodinn˘ch a bytov˘ch domÛ, chat, 
nebytov˘ch prostorÛ, pozemkÛ. 

Pfieklady – nûmãina.
www.kopacikova.cz, tel.: 724 953 484

STUDIO MARKÉTA NABÍZÍ 
kosmetické sluÏby s pfiístroji. 

Pollogen: redukce tuku, vypínání pokoÏky. 
Tato patentovaná technologie je bezbolestná 

a v˘sledky viditelné pfii první o‰etfiení. 
IPL: pernamentní odstranûní chloupkÛ, i bíl˘ch,

Ïilek a pigmentov˘ch skvrn.
R˘novická 4, tel. 483 314 958

www.studiomarketa.cz 

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV,
prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,

malífiské a natûraãské práce.
Kalkulace a poradenství zdarma

www.interierynovotny.cz
tel: 604 503 848

KÁCENÍ A PRO¤EZY STROMÒ
horolezeckou technikou. 

Ozdravné fiezy a péãe o stromy.
Leo‰ Ulrych, 724 318 267
ulrych@vyskovyservis.cz, 

www.vysokoservis.cz 

NOVù OTEV¤ENA PEDIKÚRA V SALONU IVETA
ul. Skfiivánãí 49, Jablonec nad Nisou.
Nabízím kvalitní pfiístrojovou, mokrou

a kombinovanou pedikúru, odstranûní ztvrdlé kÛÏe
a otlakÛ, stfiíhání a úprava nehtÛ, 

o‰etfiení zarostl˘ch nehtÛ a kufiích ok, 
masáÏ chodidel a mnoho dal‰ího.

Otevírací doba Po–Pá 10.00 aÏ 18.00 h.
Objednávky: 605 313 881 nebo email:

spelinovaV@seznam.cz, popfi. osobnû v salonu.

CENTRUM ALTERNATIVNÍCH METOD LÉâENÍ 
reiki, regresní terapie, cviãení, 

meditace, feng-‰uej
www.feng-‰uej-reiki.cz 777 110 708

Zhubnûte s VACUSHAPE
chÛzí v podtlakové komofie a zbavte se celulitidy.

Cviãte efektivnû na POWER PLATE
30 min. = 90 min. v posilovnû na vibraãní plo‰inû

pod vedením odborn˘ch lektorÛ. 
V prodeji dárkové poukazy.

Mírové nám. 15, I. patro
tel.: 605 958 177, www.heat-jablonec.cz

NOVù OTEV¤ENÁ PROVOZOVNA PEDIKÚRY
Podhorská 7 (sídlo Deníku Jablonecka).

Objednávky na tel: 723 383 334, 
email: andrea.elgheriani@seznam.cz 

Po telefonické dohodû moÏnost i MOBILNÍ 
pedikúry (pfiijedu za Vámi domÛ).
Vhodné pro seniory a maminky 

na matefiské dovolené.

PRODEJ VÁNOâNÍCH STROMKÒ
z Podkrkono‰í pfiímo od pûstitele

4.–23. prosince,
Jablonecké Paseky, Podhorská ulice 122,

dvÛr truhláfiství a prodeje vajec.

HRAVÁ JÓGA PRO DùTI (5–7LET)
Kdy: kaÏdou stfiedu v 15.30 hodin

Kde: Centrum 28. fiíjen 23, Jablonec n. N.
Kontakt: Petra Nûmcová – 775 08 11 24

DÁRKOV¯ OBCHOD SMETANKA,
Smetanova 6, Jablonec n. N.

nabízí levné dárkové vánoãní zboÏí: 
baãkory z ovãí vlny od 149 Kã, svíãky od 30 Kã,
vánoãní balíãky od 75 Kã, dárková m˘dla od 48 Kã. 
Pfiijìte a urãitû si vyberete. Tel: 728 822 109

Autoservis AUTOSABI nabízí
ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch vozidel, 

plnûní klimatizace za akãní cenu 599 Kã,
pfiezutí vozidla od 250 Kã.

Více o akãních cenách www.autosabi.cz.
Pfiíprava a zaji‰tûní STK + ME, antikorozní 
nástfiiky spodkÛ a dutin, ãi‰tûní interiéru, 
montáÏe taÏn˘ch zafiízení – SVC, Bosal, 

laserová GEOMETRIE.
NOVù prodej a montáÏ zabezpeãení 

automobilÛ hlídání GPS.
Îelivského 13, areál SBD-Liaz

EDUCA - NOVÉ KURZY A SEMINÁ¤E 
9. 1. a 15. 1. 2016 – Novinky a zmûny 

v mzdovém úãetnictví 
30. 1. a 19. 2. 2016 – Jak u‰etfiit na daních

(roãní zúãtování danû z pfiíjmu fyzick˘ch osob)
5. 3. a 18. 3. 2016 – SráÏky ze mzdy – dohoda 

o sráÏkách, exekuce, insolvence
nové JAZYKOVÉ KURZY od února – hlaste se! 

24 let zku‰eností, akreditace, 
v˘borní lektofii, seriózní jednání

www.educa-jbc.cz, info@educa-jbc.cz

MDDr. Martin Rota 
MDDr. Jana Pillárová, MDDr. Petr Halama

Na ·umavû 43, Jablonec nad Nisou
e-mail: zub.impla.praxe@gmail.com

www.zubarjablonec.cz
tel. 483 318 392

Komplexní péãe – moderní technologie
Zavádûní dentálních implantátÛ
Dentální hygiena, bûlení zubÛ

MUDr. Zdeněk Šroll st.
zubní lékař, stomatochirurg

STOMA-Hygieinos, s. r. o.

Zubní  ordinace  
přijímá nové pacienty

• smlouva se všemi pojišťovnami
• ošetření v oboru stomatologie, 

stomatochirurgie, 
implantologie, dentální hygiena
• odborné konzultace a vyšetření 

– zdarma

Pro více informací nebo objednání
nás kontaktujte na telefonním čísle:

721 210 399 nebo na adrese:
STOMA-Hygieinos, s. r. o., Poštovní,

Jablonec nad Nisou 
( jablonecká poliklinika – 2. patro)
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz

PRODEJNA KÁVY, 
âAJÒ A O¤Í·KÒ NA NOVÉ ADRESE 

Od záfií místo v Jugoslávské ul. 
(vedle b˘valé prodejny JABLO≈) 
nás najdete v Podhorské ul. 16 
(naproti levn˘m knihám). 
V nov˘ch prostorách roz‰ifiujeme 
sortiment o bylinky, bylinné smûsi a svíãky.

JAKOB, s. r. o.

DA≈OV¯ PORADCE Bc. Gabriela Sedláková 

DA≈OVÁ A ÚâETNÍ KANCELÁ¤

Tel.: 603 233 148 • e-mail: sedlakova.g@seznam.cz

• Zajištění odkladu placení daně DPFO, DPPO
• Zpracování daňových přiznání
• Zastupování na úřadech

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

Číslo osvědčení: 04719

DÁRKOVÝ OBCHOD 

S M E T A N K A
Smetanova 6, Jablonec nad Nisou
(proti Spolkovému domu), nabízí 

dárkové zboží, výrobky z ovčí vlny, 
svíčky, keramiku, koření, čaje,

mýdla, plyšové hračky.
Přijďte a určitě si vyberete.

S ústřižkem získáte slevu 5 % ✄

Uskladnûní jízdních kol na zimu
Kola Jablonec, Luãany nad Nisou 480 

• Cena od 150 Kã

• SluÏba Pick & drop – pfiijedeme, vyzvedneme

• Extra sleva 15 % na v‰echny díly

• Kolo je uloÏeno v ideálních podmínkách

• Zabezpeãeno proti krádeÏi

• Zaji‰tûn odborn˘ servis
Objednávky na telefonu 483 302 785

BliÏ‰í informace na 
www.kolajablonec.cz


