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Potěšení z malých věcí nám 
pomáhá zvládat velké problémy 
K začátku nového roku vždy patří bilancování to-
ho, co máme za sebou, i předsevzetí a plánování
roku budoucího.

S ohlédnutím zpět musím konstatovat, že rok
2016 byl pro naše město dobrým rokem, ve kterém
nenastaly žádné nenadálé pohromy či problémy,
rokem, ve kterém došlo k další stabilizaci měst-
ských financí a úspěšně pokračovala práce ať už na
dokončení, přípravě či na realizaci projektů důleži-
tých pro další rozvoj města. Bilanční článek najde-
te uvnitř tohoto čísla, ale ze všech realizovaných
akcí připomenu úspěšné dokončení revitalizace
teplárenství. To, co se v roce 2010 zdálo snem a fik-
cí, se v tomto roce stalo skutečností. V rekordním
čase se podařilo najít úspěšná řešení pro všechny
klíčové okamžiky projektu a zabránit tak hrozící
krizové situaci v dodávkách tepla. Současně se po-
dařilo zachránit aktivní městský majetek v hodno-
tě stovek milionů korun. Chtěl bych ze srdce podě-
kovat všem, co se na tom podíleli.

Městu jsme ke stopadesátým narozeninám neda-
li jen novou teplárnu. Podařilo se zrealizovat i řadu
malých projektů s výročím přímo či nepřímo sou-
visejících. Velmi si vážím toho, že se nám ve shodě
s odbornou i laickou veřejností povedlo rozjet pro-
ces opravy drobných městských památek, na který

letos navážeme opravami pomníků první světové
války a připravíme se tak na její sté výročí v příš-
tím roce. Čelit problémům, jež doprovázejí velké
projekty, není jednoduché, ať už jde o schvalovací
procesy, technické problémy i kritiku rádoby od-
borníků na všechno. Malé projekty, jako například
zmíněné opravy drobných památek, se daří posou-
vat rychleji, člověk se setkává především s lidmi,
kteří mají naše město rádi a jsou připraveni pro něj
něco udělat. A tak lze z radosti nad drobnými reali-
zacemi čerpat sílu a sebedůvěru pro ty velké. 

Ještě jednou díky všem, co pomáhali, díky za
všechny křížky, sochy, pomníčky i vodárnu. Pomá-
hají nám uvědomovat si, kde žijeme, co spravuje-
me a jaký odkaz bychom měli nechat těm, co při-
jdou po nás. Pokud se nám to bude dál dařit, pokud
se občané do těchto aktivit budou dále zapojovat, je
to ten nejlepší dárek, který jsme mohli městu dát.

Do nového roku našemu městu přeji mnoho do
vítězných finále dotažených malých i velkých pro-
jektů a vám, jabloneckým obyvatelům, přeji, aby
vás práce na vašich osobních velkých i malých
plánech a projektech bavila a především hodně ra-
dosti z úspěšných konců. K tomu i velmi důležité
štěstí a zdraví.

Váš primátor Petr Beitl

Foto Jiří Endler

Novoroční koncert se uskuteční 
1. ledna 2017.
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Na poli teplárenství jsme
zvítězili
Rok 2016 je ale jednoznačně rokem, v němž
jsme zvítězili na poli teplárenství. Jablonec se
dostal do povědomí odborníků už ne jako měs-
to s nejdražším teplem, ale jako město, jemuž
se podařilo získat teplárnu do vlastních rukou
a transformovat ji na úspěšného dodavatele
tepla za dobrou cenu. Podařilo se naplnit vizi,
s níž jsme v roce 2011 vstoupili do boje za lev-
nější teplo. Skončila druhá etapa revitalizace
teplárenské sítě a z centrálního zásobování tep-
lem vzniklo zásobování teplem z decentralizo-

vaných moderních kotelen za vstřícné a konku-
renceschopné ceny. To je pro mě největší ús-
pěch právě končícího roku 2016. Samozřejmě,
nelze si namlouvat, že všechno bylo bez pro-
blémů a zalité sluncem. Při tak velkém projek-
tu, jakým revitalizace teplárenské sítě je, to ani
není možné. V konečném důsledku je to ale po-
zitivní. Domácnosti připojené na centrální do-
dávku tepla a teplé vody ušetří ve svých rodin-
ných rozpočtech a Jablonec díky novým rozvo-
dům tepla a plynu získal kvalitní infrastruktu-
ru pod povrchem ulic a chodníků. Stoupla
i hodnota městského majetku, jehož je společ-
nost Jablonecká energetická významnou sou-
částí. 

Přeložka silnice I/14
V březnu byla po letech čekání a příprav ko-
nečně zahájena stavba silnice spojující Jablo-
nec s Libercem přes Lukášov do Kunratic. Nová
silnice nejen zrychlí spojení mezi oběma měs-
ty, ale usnadní i přístup do rýnovické průmys-
lové zóny. Uzavření jedné z hlavních příjezdo-
vých cest výrazně zahustilo dopravu ve městě
a komplikuje život obyvatelům Proseče i Rý-
novic. Opět musím konstatovat, že je to nepří-
jemné, ale výsledek bude pro budoucnost
Jablonce pozitivní. Musíme ještě rok vydržet,
po nové silnici se budeme moci projet na jaře
2018. Stavba silnice je financovaná z evrop-
ských fondů a státního rozpočtu.

Stavba obchodního centra
Po letech příprav a plánů se v centru města za-
čalo budovat obchodní centrum. Ani tato stavba
není hrazena z městského rozpočtu, jde o sou-
kromou iniciativu developerské společnosti.
Investor se zastupiteli podobu obchodního
centra konzultoval, zastupitelům i členům vý-
borů pro územní plánování a rozvoj města byly
předkládány změny v projektové dokumentaci
a projekt průběžně od r. 2008 připomínkovali
také památkáři. Stavební povolení bylo vydáno
stavebním úřadem v roce 2012. Letošní stavba
vyvolala řadu emocí. Jednak tím, že velmi
zkomplikovala dopravu v centru, jednak tím, že
v místě, kde jsme byli zvyklí na Jabloň a po je-
jím zbourání jsme si rychle přivykli na volný
prostor a průhled, se najednou objevil velký ob-
jekt. Někteří se těší na nové nákupní možnosti
a služby, za nimiž jsme jezdili do sousedních
měst, někteří se právě nových nákupních mož-
ností obávají. Stavba obchodního centra není
věcí novou, je to záležitost téměř desetiletá, pro-
šla vývojem a nebylo by fér ji předem odsoudit.
Uvidíme na jaře.

Radnice – fasáda a věž
Radnice už si novou fasádu zasloužila, na tom
se asi shodneme, neboť je chloubou každého
města. Avšak oprýskaná věž, z níž opadává
omítka, opravdu není dobrou vizitkou. Oprava
fasády radniční budovy je hrazena z městské
pokladny a bude se v ní letos pokračovat, stejně
jako ve výměně oken.

Jaký byl rok 2016
Uplynulý rok 2016 by se mohl do místní kroniky zapsat jako rok oslav
městských výročí. Také by mohl být označen jako rok nejrozsáhlejších
stavebních prací nebo jako rok levného tepla. Vedle celé řady příjemných
událostí a akcí kulturního charakteru jsme si všichni užili nepříjemnosti
spojené s rozkopanými ulicemi a problematickou dopravou. 

Radnice z ptačí perspektivy. Foto Miroslav Gorčík

Foto Petr Zbranek
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Tramvaj do centra města
Integrovaný plán rozvoje území – IPRÚ Liberec
– Jablonec nad Nisou je nástroj, jehož pomocí
můžeme z evropských dotací získat peníze na
zkvalitnění městské infrastruktury a služeb pro
občany. Stavba dopravního terminálu s parko-
vištěm v místě staré tržnice na břehu Nisy je
jedním z projektů, který by měl být v rámci
IPRÚ podpořen. S tím souvisí i prodloužení
tramvajové trati do centra města a návaznost
tramvaje na autobusy a vlak. Připravujeme
projekty tak, abychom mohli operativně zarea-
govat na vyhlášené dotační programy.

Cesta k sociálnímu smíru
Zaměstnáváním lidí dlouhodobě evidovaných
na úřadu práce šetříme nemalé finanční pro-
středky magistrátu, dáváme práci lidem, kteří
jen obtížně hledají uplatnění, a ukazujeme je-
jich dětem, že je normální ráno vstát a jít do
práce. Magistrát zaměstnává na úklidové a mé-
ně kvalifikované práce více než 140 lidí. 

Boj s hazardem
Stejně jako na poli teplárenství, tak i na poli po-
tírání hazardu je Jablonec městem, o němž se

mluví. Okolní města opisují naši vyhlášku, kte-
rou jsme letos přijali a která je průlomová.
Využili jsme všech legislativních možností
a nastavili tvrdou regulaci. Zvolili jsme ze
všech špatných řešení to nejméně špatné. Ape-
lujeme na poslance a Ministerstvo financí ČR,
aby poskytli obcím oporu v boji s hazardními
hrami a připravili takové znění zákona, které
umožní obcím skutečnou regulaci hazardu. 

V Jablonci nenajdete hospodu s automatem,
nenajdete hernu, do níž by měli přístup nezle-
tilí. Aby mohla fungovat kasina, musí splnit po-
měrně ostré zákonné podmínky a navíc také
podmínky stanovené naší vyhláškou. Vstup je
umožněn pouze registrovaným hráčům. Z pů-
vodních 47 heren funguje v Jablonci v součas-
né době 9 ve formě kasin a jedné herně dobíhá
licence do konce roku. Další dvě kasina dokon-
čují potřebné legislativní a stavební záležitosti.
Je velmi naivní si myslet, že když hazard zaká-
žeme, tak z města zmizí a nebude. Je mnohem
účinnější provozovatele prostřednictvím vy-
hlášky kontrolovat. 

Vstřícnost vůči 
podnikatelům
Od ledna 2016 se změnil dopravní režim v pěší
zóně v centru města. Přestal platit systém vjez-
dových karet, které umožňovaly jejich držiteli

vjezd do pěší zóny v centru města. S velkým po-
čtem vydaných karet byl systém nepřehledný,
velmi obtížně kontrolovatelný a také lehce zne-
užitelný. Navíc podnikatelům přinášel adminis-
trativní zátěž spojenou s vyřizováním karet
a leckdy komplikoval každodenní život. Sou-
časný systém řeší dopravní značky.

Oprava drobných památek
Drobné památky, křížky, kapličky nebo sochy
dotvářejí atmosféru města a jejich obnova je
pro lidi důležitá. Bylo a je to velmi patrné vždy,
když se podaří nějakou takovou drobnou pa-
mátku opravit a vrátit zpátky do života města.
Přesvědčili jsme se o tom už u prosečské ka-
pličky, vodojemu nebo v případě opravených
křížků. Rozhodně budeme z pozice města v ob-
nově pokračovat a podporovat i občanské či
spolkové aktivity v této oblasti. Letos se podaři-
lo obnovit barokní kamenný kříž v Prosečské
ulici, křížek v ulici U Nisy a zpět k životu pro-
budit rýnovický mariánský sloup a já děkuji
všem, kteří se na tom podíleli.

Jablonecká nemocnice 
je rodinným stříbrem
Kromě pravidelného příspěvku na provoz ve
výši půl milionu ročně investovalo město
Jablonec nad Nisou do své nemocnice za po-
sledních pět let více než 85 milionů korun.
Školka, mamograf, onkologie, letos to byla re-
konstrukce vjezdu do areálu, nové přístroje na
gastroenterologii a další vybavení. V červnu za-
stupitelé odsouhlasili stavbu nového pavilonu
interní medicíny za 150 milionů korun. Dalších
45 milionů korun bude stát vybavení nových
pracovišť. Pokud vše dobře dopadne, stavět by
se mělo začít příští rok.

Zdravá ekonomika
Jablonec je městem se zdravou ekonomikou.
Podařilo se nám projít ekonomicky kritickým
obdobím, nalézt úsporná řešení a nyní se opět
můžeme nadechnout a uvážlivě investovat. 

Petr Beitl, 
primátor

Pohled na stavbu silnice, podzim 2016. Foto Miroslav Gorčík

Stavba Centralu. Foto Miroslav Gorčík

Foto Ota Mrákota
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Stejně jako v minulých letech proběhne
i v roce 2017 několik akcí týkajících se odpa-
dového hospodářství. 

Občané hojně využívají jarní a podzimní svoz
bioodpadu, proto budou v tomto roce přidány
další dva termíny. V dubnu a před Vánoci je
v plánu svoz velkoobjemového odpadu.

Abychom vyšli vstříc občanům, byla pro ně
prodloužena provozní doba na překladišti
odpadů v Proseči nad Nisou. Přijímány jsou zde
velkoobjemové odpady, nebezpečné složky ko-
munálního odpadu, pneumatiky a biologicky
rozložitelný odpad. Dále využitelné odpady: pla-
stové obaly od nápojů, směsný papír, lepenka,
směsné sklo, nápojový karton, kovy a plasty z do-
mácností. 

Provozní doba překladiště Proseč 
pro občany

pondělí 7.00–14.30
úterý 7.00–17.30
středa 7.00–14.30
čtvrtek 7.00–17.30
pátek 7.00–14.30
sobota 9.00–13.00

Ostatní sběrné dvory budou fungovat stejně ja-
ko v roce 2016. Přehled odpadů, které je možné
odevzat na jednotlivých místech, je uveden
v tabulce. 

Další informace k odpadovému hospodářství
naleznete na webových stránkách města v zá-
ložce životní prostředí a odpady.

Svoz vánočních stromků
První svoz vánočních stromků se koná ve středu
11. 1. 2017. Dále budou probíhat svozy podle pot-
řeby. Stromky odkládejte ke stanovištím na sepa-
rovaný odpad. V ideálním případě nechte stro-
mek vcelku a nedávejte ho do jakékoli nádoby
na odpad. Stromky budou následně seštěpkovány.

Přehled akcí
6.–7. 4. 2017 – svoz velkoobjemového odpadu
22. 4. 2017 – svoz bioodpadu
27. 5. 2017 – svoz nebezpečného odpadu
10. 6. 2017 – svoz bioodpadu
21. 10. 2017 – svoz nebezpečného odpadu
4. 11. 2017 – svoz bioodpadu
11. 11. 2017 – svoz bioodpadu
14.–15. 12. 2017 – svoz velkoobjemového odpadu

Kalendář akcí odpadového hospodářství 

Sběrný dvůr
Proseč ano ano ano ne ano

nebezpečný
odpad

DRUH ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SBĚRNÉM DVOŘE

velkoobje-
mový odpad bioodpad stavební 

odpad
elektro-
zařízení

separovaný
odpad

Sběrný dvůr
Smetanova ano ne ne ne ano ne

Sběrné místo
Dalešická
Kokonín

ano ano ano ne ano ne

Sběrné místo
Belgická ano ano ano ne ano pouze papír

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✘

✘

ano
(včetně eternitu)

Cena za svoz komunálního odpadu pro rok
2017 po šesti letech nepatrně stoupne. Plas-
tová nádoba o objemu 120 l s vývozem
1x týdně, kterou občané nejčastěji využívají,
bude stát o 205 korun ročně více.

Náklady na odpadové hospodářství v Jablonci
každoročně stoupají. Nárůst je způsoben jed-
nak větším množstvím komunálního odpadu
z úklidu města, např. likvidace skládek nelegál-
ně odloženého odpadu, jež ve městě neustále
vznikají a jsou opakovaně odklízeny, jednak
navýšením počtu a opravami poničených od-
padkových košů a dalším zkvalitňováním slu-
žeb – rozšíření provozních hodin sběrných dvo-
rů, možností odevzdat více velkoobjemového
odpadu na sběrných dvorech zdarma, likvidace
bioodpadu atd. 

„Město nyní dotuje odpadové hospodářství
částkou cca 10 milionů, před dvěma lety to by-
lo cca 8 milionů. Pokud by nedošlo ke zvýšení
cen pro občany, činil by podíl města v roce 2017
přes 13 milionů. Musíme část té zátěže přesu-
nout na občany, ale navýšení je minimální, jed-
na rodina v průměru zaplatí o 200 korun za rok
více,“ konstatuje náměstek primátora Miloš
Vele. 

„Otázkou ale zůstává, zda by bylo nutné na-
výšení, kdyby lidé odkládali odpad tam, kam
mají, a využívali svého práva odevzdat odpad,
který se jim nevejde do popelnice, na sběrném
dvoře zdarma,“ zamýšlí se Vele.

Za růstem cen stojí černé skládky
Město Jablonec umožňuje svým občanům
zdarma na sběrných dvorech odevzdávat bio-

odpad, velkoobjemový odpad (do 200 kg na
osobu a rok), vysloužilá elektrozařízení, pneu-
matiky atd. Dvakrát za rok a od r. 2017 čtyřikrát
za rok také přistavuje velkoobjemové kontejne-
ry na bioodpad ze zahrad v různých částech
města. Dvakrát ročně probíhá svoz velkoobje-
mového odpadu a ambulantní svoz nebezpeč-
ných odpadů. 

Do odpadového hospodářství se také započí-
tává obsluha košů po městě, tj. úklid a násled-
ná likvidace odpadu z nich, a v neposlední řa-
dě také úklid černých skládek. I když například
úklid černých skládek obstarávají ve velké vět-
šině pracovníci veřejně prospěšných prací, pla-
tit za odvoz a likvidaci uklizeného odpadu se
musí.

Hříšníci se musí chytit za ruku, jinak se
nepoučí
Od letošního roku byla po dohodě s provozova-
telem rozšířena provozní doba překladiště na
Proseči. „Vyšli jsme vstříc občanům a se společ-
ností SKS jsme se dohodli na prodloužení pro-
vozní doby v úterý a ve čtvrtek do 17.30,“ vy-
světluje náměstek Vele. Sběrný dvůr v Belgické
ulici má dokonce otevřeno sedm dní v týdnu,
přesto jsou časté případy, kdy lidé odloží svůj
odpad u kontejnerů, on to prostě někdo uklidí.

„Zkoušeli jsme hlídat místa, kde se objevují
černé skládky pomocí fotopastí. Opatření se
příliš neosvědčilo, fotopasti nemají noční vidě-
ní a také se stávají kořistí zlodějů,“ popisuje ná-
městek Vele. 

„Rozhodli jsme se tedy vyzkoušet speciální
kamery, které jsou napojeny na městský kame-
rový systém, mají záznam, noční vidění a vyso-

ké rozlišení. Zatím máme jednu a už slavíme
první úspěchy, černá skládka na místě, kde je
kamera momentálně instalovaná, prostě zmi-
zela,“ říká Vele. (mh)

Výňatek z ceníku – nejčastěji používané
nádoby
Velikost nádoby Četnost odvozů Cena 2017

110 l (kovová) 1 x týdně 2 788 Kč
120 l (plastová) 1 x 14 dnů 1 906 Kč

2 x týdně 5 578 Kč
1 100 l (plastová 
nebo kovová) 1 x týdně 22 935 Kč

2 x týdně 41 516 Kč
1 x 14 dnů 16 465 Kč

Kompletní ceník platný od 1. 1. 2017 naleznete
na www.mestojablonec.cz v sekci Životní
prostředí – Odpady pro občany

Navýšení cen za odpad bude minimální

Ilustrační foto

Ilustrační foto
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Až 75 nových parkovacích míst by mohlo
vzniknout v průběhu projektu revitalizace
jednoho z nejstarších jabloneckých sídlišť –
sídliště Šumava. Na začátku prosince se sešli
zdejší obyvatelé s projektanty nad studií změn.
První z osmi žádostí o dotaci na Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR by Jablonec chtěl
podat letos na podzim.

„Projekt jsme rozdělili na osm etap, aby bylo
možné předkládat žádost o dotace oddělených
částí v průběhu osmi let, každá etapa respektu-
je horní desetimilionovou hranici nákladů,“ ří-
ká Martin Wedell z AF-CITYPLAN. Projekt je
rozdělený do částí: Jeronýmova, Spojovací-
Březová, Skelná, Vysoká-Křišťálová, Vysoká-
Spojovací, Vysoká-Mánesova, Pasecká a Jitřní.
„Žádné z etap nedáváme přednost, záleží na
mnoha kritériích, v jakém pořadí bude postu-
povat realizace,“ podotýká náměstek primátora
Lukáš Pleticha. 

Připomínky občanů jsou zahrnuty 
v projektu
Martin Wedell provedl při setkání obyvatele Šu-
mavy jednotlivými úseky projektu, připomněl,
které části vznikly na základě připomínek ob-
čanů, a ukazoval nová parkovací místa. „Par-
kování je na tomto sídlišti velký problém, auta
stojí, kde se dá, často i proti dopravním pravi-
dlům. Parkovací místa jsme upravili dle norem,
některá jsme zrušili a vytvořili jsme nová.
Celkem se nám podařilo najít 75 nových parko-
vacích míst,“ uvádí Wedell s tím, že kde to bylo
možné, navrhli také podzemní kontejnery na
odpad. 

„Jsem rád za zájem všech, kdo přišli. Kdo lé-
pe ví, co zlepší kvalitu bydlení na sídlišti, než

ten, kdo tam bydlí,“ pochvaloval si náměstek
Pleticha, který přítomným vysvětlil, jaký je
možný průběh revitalizace. „Žádost o dotaci na
první změny bychom rádi na MMR předložili
letos na podzim. Předpokládám, že první vidi-
telné změny se na sídlišti objeví nejdříve za dva
roky,“ uvedl Pleticha s tím, že nyní nastane ná-
ročné období projektování a příprav. 

Příliš asfaltu, málo zeleně
Poprvé se autoři projektu revitalizace sídliště
Šumava, Lenka Želechovská a Martin Wedell

z pražské kanceláře AF-CITYPLAN, s. r. o., se-
šli s Jablonečany na konci září. Tehdy projek-
tanti shrnuli nedostatky lokality a navrhli jed-
noduchou studii změn. Jako špatné hodnotili
velké množství asfaltových ploch, z nichž ně-
které by nahradili trávníky až k domům a srov-
nali terén. Navrhli nové chodníky, mírně posu-
nuli autobusové zastávky, přidali přechody, jin-
dy současné schodiště vyměnili za pohodlnější
a širší. Drobně doplňovali zeleň, ve Vysoké uli-
ci navrhli hned celou alej, změnili orientaci po-
sezení, kontejnerová stání přesunuli více mimo
přímý pohled, ale zároveň tak, aby byla dobře
přístupná pro svozovou techniku. Moderni-
zovali sportoviště, doplnili místo ke grilování
a cvičební prvky pro seniory, navrhli lávky
k bezbariérovým nástupům.

Setkání na webu
Území sídliště Šumava, které by mělo v příštích
letech projít revitalizací, vymezují ulice Pod-
zimní, Pasecká, Vysoká, Jeronýmova, Březová,
Skelná a Švédská. Podle podmínek MMR pro-
jekt zohlední opravy současné a výstavbu nové
dopravní a technické infrastruktury, veřejných
prostranství a cyklistických stezek, protihluko-
vých stěn, parkovišť, kontejnerových stání,
předmětem zájmu jsou i hřiště pro všechny ge-
nerace, zeleň a veřejné osvětlení. „Dotace jdou
použít jen na obnovu veřejných prostranství,
nemůžeme za ně opravit žádnou budovu,“
upřesnil náměstek. 

Audiozáznam ze setkání ve školní jídelně Na
Šumavě je k dispozici na webových stránkách
města www.mestojablonec.cz. Další setkání
budou probíhat k jednotlivým etapám projektu
revitalizace. 

(jn)

Projektanti vytvořili na Šumavě řadu
nových parkovacích míst

■ Z magistrátu

První výzva IPRÚ směřuje
ke zvýšení zaměstnanosti
Liberec jako nositel Integrovaného plánu
rozvoje území pro aglomeraci Liberec – Jab-
lonec n. N. (IPRÚ) vyhlásil v prosinci loň-
ského roku první výzvu. Týká se zaměstna-
nosti osob znevýhodněných na trhu práce,
žádosti je možné podávat do 20. ledna 2017.

„Na projekty předložené v rámci 1. výzvy
v oblasti zaměstnání bude možné čerpat dotace
z Operačního programu Zaměstnanost. Příjem
žádostí skončí 20. ledna,“ říká manažerka IPRÚ
Barbora Steinzová z libereckého magistrátu
s tím, že cílem výzvy je zvýšit zaměstnanost
osob znevýhodněných na trhu práce, zlepšit je-
jich uplatnění, ale i více informovat možné za-
městnavatele. 

Maximální délka realizace projektu je 36 mě-
síců a nejzazší datum ukončení fyzické realiza-
ce je 31. prosince 2022.

Pro výzvu je z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu alokovaná částka 80 000 000
korun, přičemž podle charakteru žadatele mů-
že být 85 % podíl Evropského sociálního fondu
a 0–15 % ze státního rozpočtu.

Projekty mohou předkládat žadatelé z vyme-
zeného území IPRÚ Liberec – Jablonec nad Ni-
sou, konkrétně na Jablonecku to jsou: Bedři-
chov, Dalešice, Jablonec nad Nisou, Janov nad

Nisou, Josefův Důl, Lučany nad Nisou, Maršo-
vice, Nová Ves nad Nisou, Pulečný, Rádlo a Rych-
nov u Jablonce nad Nisou. 

„Oprávněnými žadateli jsou organizace, kte-
ré mohou prokázat minimálně roční existenci
a dlouhodobou práci s cílovou skupinou. Těmi
jsou obce a jimi zřizované organizace, vzdělá-
vací a poradenské instituce nebo nestátní ne-
ziskové organizace,“ připomíná Lukáš Pleticha,
místopředseda Řídicího výboru IPRÚ Liberec –
Jablonec nad Nisou, a dodává, že cílovou skupi-
nou projektů jsou lidé bez práce nad 50 a pod
25 let a ti, kdo hledají práci déle jak pět měsíců,
pečují o malé děti nebo se vracejí z mateřské či
rodičovské dovolené. „Patří sem lidé se zdravot-
ním postižením nebo ti, kdo pečují o osoby zá-
vislé,“ říká Pleticha. 

Projektové záměry včetně příloh se v elektro-
nické podobě podávají na adresu: ipru@magis-
trat.liberec.cz, v tištěné podobě na odbor strate-
gického rozvoje a dotací libereckého magistrá-
tu. Kontakt: Barbara Steinzová (485 243 508)
a Věra Maškarincová (485 243 503).

Více informací o 1. výzvě IPRÚ:
http://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-

projekty/ipru/aktuality/nova-stranka.html 

Dotace na energetické 
úspory
Do 30. listopadu 2017 je možné žádat na Cen-
tru pro regionální rozvoj v Liberci o podporu
z 37. výzvy Integrovaného regionálního ope-
račního programu (IROP) Energetické úspory
v bytových domech II. Cílem projektů je sní-
žit energetickou náročnost bydlení.

Podpora je určená vlastníkům bytových domů
a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzic-
kých osob nepodnikajících. Připraveno je 3,5
mld. Kč z Evropského fondu pro regionální roz-
voj, národní spolufinancování činí max. 5,25 mld.
Kč, možná podpora je 30–40 % z celkových způ-
sobilých výdajů. 

Projekty do 5 mil. Kč musí skončit do 30. 9.
2019, ty nad pět milionů mají na realizaci o rok
více. Podporu je možné žádat na zateplení kon-
strukcí a obvodových plášťů domů, výměnu o-
ken, zdroje tepla nebo ohřevu vody, na instala-
ci větracích systémů s rekuperací, solárních ko-
lektorů, fotovoltaiky či zařízení pro kombinova-
nou výrobu tepla a elektřiny. 

Informace a konzultace: Andrea Faltusová,
488 570 935, andrea.faltusova@crr.cz.
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V sobotu 28. ledna ve 20 hodin se Eurocentrum
roztančí v pořadí již 22. plesem města Jab-
lonec nad Nisou. 

Moderování letošního městského plesu se ujme
populární herec a moderátor Roman Vojtek,
který se na chvilku představí zároveň jako zpě-
vák. Hlavním hostem večera bude krásná he-
rečka a zpěvačka Kateřina Brožová. „K tanci
a poslechu zahraje Orchestr Ladislava Bareše
se svými sólisty. Návštěvníci se mohou těšit na
profesionální taneční vystoupení a chybět ne-
bude ani bohatá tombola,“ vypočítává Iva
Bendová z Eurocentra, která má letos organiza-
ci plesu na starosti.

Ples města Jablonec nad Nisou je jako tradič-
ně charitativní. Šek na 25 tisíc korun si odnese
zástupce Sjednocené organizace nevidomých

a slabozrakých. Takto postiženým lidem se
podpořená organizace snaží na Jablonecku po-
máhat od roku 1996. Sdružuje zrakově postiže-
né občany a poskytuje služby k jejich začlenění
do běžného života. Vedle poradenství provozuje
organizace půjčovnu kompenzačních pomů-
cek, MP3 a CD, pořádá edukační a preventivní
akce, sportovní akce, rekondiční pobyty, výlety.

Věnovat část výtěžku z plesu města jako výraz
podpory organizacím, které se zabývají prací
s dětmi, postiženými, seniory, sociálně slabými
apod. se vedení města rozhodlo poprvé v roce
2002. 

Vstupenky na 22. ročník jsou v prodeji od
9. ledna od 15.00 hodin v pokladně Eurocentra.
Ples se koná 28. ledna od 20.00 hodin. 

(end, mh)

Hvězdou městského plesu bude herečka
a zpěvačka Kateřina Brožová

Svaz výrobců skla a bižuterie zahájí nový
rok 2017 tradičně velkou módní přehlídkou
Made in Jablonec 2017 – Glamorous Day,
jejíž premiéra se koná ve čtvrtek 12. ledna
2017 v Eurocentru.

Připravena jsou dvě představení, a to od 17.00
a 20.00 hodin. Prezentováno bude téměř 70 mo-
delů, které vytvořili návrháři pěti škol, 23 bižu-
terních a šperkařských firem a 15 módních sa-
lonů. Každý model je unikátní kombinací oděvní
kreace s ladící bižuterií, šperkem nebo doplň-
kem.

„Pro osmý roční přehlídky bylo vyhlášeno
poněkud tajemné téma – Glamorous Day.
Z překladu napovíme pouze slovíčko ,okouzlu-
jící‘, půjde samozřejmě o ženy a zbytek si ne-
cháme jako překvapení pro diváky premiéry,“
říká Pavel Kopáček, předseda Svazu výrobců
skla a bižuterie.

Pořádající svaz je opět potěšen velkým záj-
mem firem, škol i módních salonů. „Všichni
vložili do příprav hodně úsilí, kreativity a finan-
čních prostředků. Prezentují vysokou úroveň
designu a řemeslného zpracování, což přispěje
i k posílení image tradičního jabloneckého bi-
žuterního průmyslu,“ konstatuje předseda
představenstva Pavel Kopáček. 

Módní přehlídka Made in Jablonec je prestiž-
ním marketingovým projektem Svazu výrobců
skla a bižuterie a důstojně reprezentuje Jablo-
nec nad Nisou jako centrum českého bižuterní-
ho průmyslu. Přejme si tedy, aby se premiéra
ročníku 2017 povedla a odstartovala obchodně
úspěšný nový rok.

S ohledem na ohromný zájem veřejnosti při-
pravil pořádající svaz další představení v Ob-
lastní galerii Lázně v Liberci, které se koná
1. března od 20.00 hodin. 

(mk)

Made in Jablonec 2017 
– Glamorous Day

V pátek 6. ledna je v kalendáři zapsán svá-
tek Tří králů. Mnozí si po přečtení vzpome-
nou na Ladovy obrázky nebo film Krakonoš
a lyžníci. Představíme si děti, jak v bílém há-
bitu a s papírovou korunou na hlavě obchá-
zejí vesnická stavení a s písničkou „My tři
králové jdeme k vám“ koledují.

Tradice tříkrálové koledy se dodnes drží na
Moravě, zkraje ledna je v ulicích měst i obcí
možné potkat dobrovolníky – koledníky pro
Tříkrálovou sbírku, kterou každoročně pořádá
Charita Česká republika.

Přiblížit veřejnosti svátek Tří králů trochu ji-
ným způsobem se rozhodly jablonecké církve,
a tak na první lednovou sobotu 7. 1. od 17.00 ho-
din chystají ojedinělé společné setkání. Ne-
půjde o klasickou bohoslužbu tak, jak si ji mno-
zí představují. „Celé setkání bude výjimečné

tím, že program připravují jak samotní duchov-
ní, tak i řadoví členové pořádajících církví.
Které to jsou? Církev římskokatolická, Církev
starokatolická, Církev československá husitská,
Českobratrská církev evangelická, Ochranov-
ský sbor Jednoty bratrské, Církev adventistů

sedmého dne a Křesťanský sbor Dobrá zpráva,“
říká Jana Hauznerová z posledně jmenovaného
sboru.

Setkání přinese zajímavý program, který za-
ujme malé i velké. „Ti, co mezi nás zavítají, se
mohou těšit na příběh o narození Ježíše a mu-
drcích, kteří se mu přišli do Betléma poklonit.
Na toto téma nacvičují děti divadelní vystoupe-
ní, kde se bude nejen hrát, ale i zpívat. Dozví se,
odkud se vzalo a proč se o svátku Tří králů pí-
še označení K+M+B nad dveře domů. Sváteční
slovo doplní varhanní hudba s doprovodem
příčné flétny, bude příležitost společně si zazpí-
vat a připojit se k modlitbě,“ informuje o pro-
gramu Hauznerová.

Akce se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017 od
17.00 hodin v modlitebně Církve adventistů
sedmého dne, která se nachází v ulici Petra
Bezruče 61 v Jablonci nad Nisou. (end, jh)

Tříkrálové setkání

Kresba archiv Jany Hauznerové

Foto archiv MMJN

Foto archiv SVSB
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Vítání dětí
sobota 3. 12. 2016
Jan Kučera, Karolína Riedlová,
Robin Jirásko, Antonín Brožek,
Eliška Brožková, Vít Brožek, Viola
Faltová, Amálie Stolínová, Sofie
Šefraná, Eliška Svárovská, Ondřej
Tuček, Nela Červenková, Týna
Faltusová, Adéla Durdová, Albert
Soroka, Jáchym Soroka, Dominik
Dražan, Amálie Štekrová, Denis
Sezgin, Marek Strnad, Kristýna
Mašková, Tobiáš Velíšek, Amálie
Jana Vacková, Maja Nela Šikolová,
Štěpán Lacina, Sofie Filipová, Adam
Quici, Elena Julie Baumanová,
Amálie Vrabcová, Vojtěch Chyba,
Kryštof Šlapak, Natálie Hrušková,
Laura Baldová, Jiří Haba, Mi-
chaela Thea Šulcová, Eliška Švá-
chová, Tadeáš Pařík, Vít Holman,
Mikeš Koudelka, Lucie Lemfel-
dová. 

Jubilea
Osmdesátiny
Olina Mizerová oslaví v pondělí
9. ledna osmdesáté narozeniny.
Rodina ji přeje všechno nejlepší,
mnoho zdraví a radosti.

Zlatá svatba
Manželé Věra a Václav Procház-
kovi oslavili 22. prosince loňské-
ho roku zlatou svatbu. Syn Pavel
Procházka, dcera Martina a rodi-
na přeje mnoho dalších společ-
ných let.

ZŠ Liberecká
slavnostně zahájila
advent
Již podruhé zahájili slavnostně ad-
ventní čas na ZŠ Liberecká 26 roz-
svícením dvou vánočních stromů
v areálu školy.

Sváteční pondělní podvečer po
první adventní neděli doprovázel
zpěv vánočních koled v podání
školních pěveckých sborů. Vánoč-
ními zvyky provedl přítomné divá-
ky školní divadelní soubor. Z vá-
nočně ozdobených stánků se linuly
vůně přichystaných dobrot a nápo-
jů, ale kochat se mohli návštěvníci
i originálními rukodělnými vánoč-
ními výrobky a dekoracemi. Zcela
nově k výzdobě přibyl nádherný
velký betlém umístěný pod rozsví-
cenými vánočními stromy.

Akci si užili nejen žáci školy, je-
jich rodiče a blízcí, ale i široká ve-
řejnost. 

Albert Einstein 
v Jablonci
V městském divadle se bude ve
dnech 10.–13. ledna natáčet seriál
o Albertu Einsteinovi. Scénář k ně-
mu napsal uznávaný spisovatel
Walter Isaacson, mimo jiné autor
životopisu Steva Jobse. Režisérem
připravovaného seriálu je držitel
několika Oscarů Ron Howard, kte-
rý je podepsaný například pod fil-
my Apollo 13, Čistá duše, Šifra
mistra Leonarda, Rivalové, Andělé
a démoni, atd. 

Filmaři se předem všem obča-
nům omlouvají za komplikace
s parkováním a dopravou v okolí
divadla v uvedených dnech.

Týden modliteb
Ve dnech 16.–21. ledna se v Jab-
lonci uskuteční Ekumenický týden
modliteb. Ten zahájí modlitebna
Českobratrské církve evangelické.
Následuje Církev římskokatolická,
Křesťanské společenství Dobrá
zpráva, Církev starokatolická,
Ochranovský sbor při ČCE a týden
zakončí Církev adventistů sedmé-
ho dne.

Časový harmonogram
16. 1. /pondělí/ 18.00 hodin
ČCE, modlitebna Pod Baštou 10
17. 1. /úterý/ 18.00 hodin
Církev římskokatolická, kostel na
Horním nám.

18. 1. /středa/ 18.00 hodin
KSDZ, velký sál Spolkového domu,
E. Floriánové 8
19. 1. /čtvrtek/ 18.00 hodin
Církev starokatolická, modlitebna
v přízemí kostela, Husova 2
20. 1. /pátek/ 18.00 hodin
Ochranovský sbor při ČCE, modli-
tebna Máchova 29
21. 1. /sobota/ 11.00 hodin
CASD, modlitebna P. Bezruče 51

Uctění památky 
obětí holocaustu
Statutární město Jablonec nad Ni-
sou zve ke krátkému vzpomínko-
vému setkání, které se uskuteční
v pátek 27. ledna ve 14 hodin u pa-
mátníku v místě bývalé synagogy
v ulici U Muzea. Setkání proběhne
za přítomnosti představitelů města
Jablonec nad Nisou a zástupců Ži-
dovské obce Liberec.

Hledá se 
dobrovolnice
Sbor pro občanské záležitosti
v Jablonci nad Nisou hledá novou
členku, která by chodila gratulovat
v ulici Nerudova a okolí. Jedná se
o dobrovolnou neplacenou práci
vhodnou pro zdatnější důchodce,
kteří rádi komunikují s lidmi.
Bližší informace na tel. 483 357
292 – Helena Roudná.

Olympionici Krpálek a Petráček
razili své mince
První ražbě nových mincí s olympioniky z Ria,
judistou Lukášem Krpálkem a paralympijským
plavcem Arnoštem Petráčkem, přihlížel i primá-
tor města Jablonec nad Nisou Petr Beitl. Vzdávat
hold těm největším úspěchům českých sportov-
ců patří k dobré tradici jablonecké České min-
covny. Oba sportovci si vyrazili první zlaté
a stříbrné mince se svými podobiznami přímo
před primátorem Beitlem i vedením České min-
covny. Podobu mincí olympioniků navrhl aka-
demický sochař Jiří Dostál, který byl také pří-
tomný ražbě a ještě před tím oběma sportovcům
věnoval sádrové modely. 

Pozvání od primátora Kaufbeurenu Stefana
Bosse k návštěvě partnerského města využili

primátor Petr Beitl a náměstek primátora
Lukáš Pleticha. Součátí předvánočního

setkání byla i gratulace k diamantové
svatbě manželům Kettnerovým, krajanům

z nedalekého Janova. Foto archiv MMJN

V prvním prosincovém týdnu ukončil
preventista jablonecké městské policie

Miloslav Lejsek cyklus přednášek zaměřený
na nejmenší děti – předškoláky. Strážníci

dětem ukázali, jak se zastavují vozidla
a předvedli jim prvky ústroje a uniformy

strážníků. Foto archiv MP

Ve foyer Eurocentra byla k vidění výstava
dětských prací „Malujte s námi historii

města“. Děti z mateřských škol po celý rok
posílaly obrázky na zadaná témata

do Jabloneckého měsíčníku. Ze všech
zaslaných výkresů pak vznikla výstava. 

Foto Jiří Endler

Foto Zdeňka Vokatá

Foto archiv rodiny

Trendy 
ve společnosti
a podnikání
Seminář Okresní hospodářské ko-
mory. Podnikatelův úspěch je mi-
nusovým kompromisem mezi tím,
co by chtěl dělat on a co žádá trh.
25. ledna 2017 od 18.00 hodin
v hotelu Merkur. Více na webu
www.ohkjablonec.cz.

Foto Markéta Hozová
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■ Z magistrátu

Termíny zápisů do škol 
jsou jiné
Od roku 2017 se mění termíny zápisů do zá-
kladních a mateřských škol. Tuto zásadní
změnu přináší novela školského zákona. 

„Nově je zápis do základních škol stanovený
v termínu od 1. do 30. dubna, přičemž v Jab-
lonci nad Nisou se uskuteční do všech základ-
ních škol zřizovaných městem 6. dubna. Zápisy
do mateřských škol jsou zákonem nově stano-
vené od 2. do 16. května a v Jablonci zápis pro-
běhne 10. května,“ upozorňuje vedoucí odděle-
ní školství, kultury a sportu Zdeňka Květová
s tím, že více podrobností k zápisům do škol
a dalším změnám se objeví v březnovém a dub-
novém čísle Jabloneckého měsíčníku.

Výběrové řízení na pozici
referent odboru územního
a hospodářského rozvoje
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou
vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků,
výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik
pracovního poměru úředníka na pracovní pozici: 

referent Odboru územního a hospo-
dářského rozvoje Magistrátu města
Jablonec nad Nisou – projektový mana-
žer – referent oddělení dotací

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: budova Magistrátu

města Jablonec nad Nisou a území správního
obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto ob-
ce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2
k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem
se může stát fyzická osoba, která je státním obča-
nem České republiky (případně i cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt),
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Další požadavky stanovené pro uchazeče:
vyšší odborné vzdělání, popř. vysokoškolské
vzdělání nejlépe ekonomického směru; znalost
problematiky dotací EU podmínkou; praxe
v oblasti dotací EU výhodou; aktivní znalost
alespoň jednoho z cizích jazyků (angličtina,
němčina nebo francouzština); organizační a ko-
munikativní schopnosti; obsluha PC (Word,
Excel, Internet, PowerPoint); odpovědnost, sa-
mostatnost, flexibilita; odolnost vůči stresu,
snaha učit se novým věcem.

Nabízíme: perspektivní zaměstnání, odpoví-
dající platové podmínky a zaměstnanecké vý-
hody dané kolektivní smlouvou.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému
výběrovému řízení musí obsahovat: jméno,
příjmení, příp. titul; datum a místo narození;
státní příslušnost; místo trvalého pobytu; ko-
respondenční adresa; telefonní číslo (e-mail);
číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního ob-
čana); datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
strukturovaný životopis; výpis z rejstříku trestů
ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsí-

ce; doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
popř. jeho ověřenou kopii.

Popis vykonávané práce: vyhledávání do-
tačních možností pro projekty města; příprava
a zpracování žádostí o dotace EU; aktivní ko-
munikace napříč úřadem a s poskytovateli do-
tací (ministerstva, zprostředkující subjekty);
zpracování vyúčtování, žádostí o platbu a mo-
nitorovacích zpráv; sledování plnění dotačních
podmínek, archivace projektů; příprava pod-
kladů pro kontrolní orgány (poskytovatelé do-
tací, NKÚ, FÚ apod.).

Platové zařazení: do platové třídy 9, která
podle platného katalogu prací odpovídá nejvý-
še zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu určitou do 31. 1.
2020.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro
doručení přihlášek uchazečů je 13. 1. 2017 do
12.00 hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky do-
ručené poštou.

Způsob podání přihlášky: osobně na Orga-
nizačním a personálním oddělení, budova rad-
nice, č. dveří 232-236; odeslat na adresu:
Magistrát města Jablonec nad Nisou, Orga-
nizační a personální oddělení, Mírové náměstí
19, Jablonec nad Nisou; na obálku se všemi
požadovanými dokumenty k výběrovému ří-
zení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové ří-
zení“.

Poskytování informací: informace k pracov-
ní náplni jsou k dispozici u vedoucí oddělení
dotací Ivety Habadové na habadova@mestojab-
lonec.cz, informace k výběrovému řízení po-
skytne Pavlína Reichelová z organizačního
a personálního oddělení magistrátu města na
reichelova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové říze-
ní zrušit i bez udání důvodu.

Písemné materiály poskytnuté k výběrovému
řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny.

Dva roky byl náměstkem primátora, nyní je
náměstkem hejtmana Libereckého kraje.
Z funkce na jabloneckém magistrátě odchází
Pavel Svoboda v polovině volebního období. 

Není vám líto odcházet od nedokončené práce?
Trošku mě to mrzí. Bohužel, některé věci jsem
nemohl dotáhnout do konce, ale věřím, že tak
učiní můj nástupce. 

Zůstávám v zastupitelstvu, ve výboru, určitě
se městu budu věnovat dál. Ty dva roky na rad-
nici mě velice bavily, ale můj rezort byl hodně
široký. Školství, kultura, sport, sociální oblast
i zdravotnictví. Nelze se všemu věnovat detail-
ně. Teď mám možnost proniknout ke kořenům
sociálních věcí, osvojit si celou problematiku
podrobně a ještě v celém kraji. A navíc je tu
možnost být účastníkem připomínkování návr-
hů zákonů v sociální oblasti. 

Takže vás láká větší moc?
Láká mě příležitost, jak napravit nedokonalosti.

Jako například?
Chci projednat s Ministerstvem práce a sociál-
ních věcí ČR možnost přechodu financování
sociálních služeb na víceleté, aby jejich posky-
tovatelé získali větší jistotu. Zatím musejí orga-
nizace podávat žádosti o dotace na každý ka-
lendářní rok. Dopředu tedy nevědí, jestli budou
mít první měsíce v roce, než jim finance při-
jdou, na provoz. Jestli nebudou muset omezo-
vat své služby. 

První zkušenosti s krajem už máte, do funk-
ce jste nastoupil po ustavujícím listopado-
vém krajském zastupitelstvu. Co jste zjistil,
když jste se rozhlédl?
Období adventu je spojené s řadou společen-
ských povinností. Neměl jsem zatím možnost
se seznámit se všemi organizacemi a poskyto-
vateli sociálních služeb. To je moje novoroční

předsevzetí. Těším se, že navážu a rozvinu to,
co sice existovalo, ale já bych si představoval na
tom zapracovat víc. Je to například krajská pro-
rodinná politika nebo větší a užší spolupráce
s Krajskou radou seniorů. 

Váš první dojem z křesla krajského náměstka?
Co mě první ťuklo v mém rezortu, je objem
peněz. Ve městě v dotacích na sociální služby
rozdělujeme částku přes čtyři miliony korun
a máme jednu městskou organizaci – Centrum
sociálních služeb. Kraj přerozděluje minister-
ské peníze na vyrovnávací platby a už mluvíme
o stamilionech pro 19 krajských organizací. 

Nemizí z té krajské politiky trochu konkrét-
ní lidi?
Čím je stupeň řízení výš, tím hrozí větší odtrže-
ní od starostí obyčejných lidí. To je pravda, toho
jsem si všiml hned. 

A není to škoda?
I krajští politici se scházejí pravidelně s občany.
Nebojím se, že bych úřadoval jen za zdmi své
kanceláře. Navíc se sociální rezort, jak vyplývá
už z jeho názvu, stará o konkrétní lidi, o ty
v dnešní společnosti svým způsobem znevý-
hodněné, o seniory, zdravotně postižené, o ro-
diny s dětmi, kterým hrozí sociální vyloučení.
Odcizení od této části společnosti, která nepatří
mezi horních deset tisíc, mně tedy určitě ne-
hrozí.

(jn)

P. Svoboda: Láká mě náprava nedokonalostí

Foto Radka Baloghová
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V listopadu jablonečtí zastupitelé schválili
nové znění obecně závazných vyhlášek
(OZV) o školských obvodech základních
a mateřských škol. Úpravou prošly čtyři ob-
vody základních škol z devíti, a to obvody
škol v ulicích Pivovarská, Liberecká, 5. květ-
na a Pasířská. 

„ZŠ Pivovarské odebíráme části tří ulic – Praž-
ské, Revoluční a Dlouhé, a nově je zařazujeme
do školského obvodu ZŠ Liberecká. ZŠ Libe-
recké odebíráme jednu celou ulici Na Vršku
a zařazujeme ji do školského obvodu ZŠ Pa-
sířská. Ze školského obvodu ZŠ 5. května vyjí-
máme část ulice 5. května a přeřazujeme ji do
školského obvodu ZŠ Liberecká, čímž se tento
obvod ucelí,“ shrnuje náměstek primátora
Pavel Svoboda. Současně se změnami byly do
OZV zařazené také názvy tří nových ulic, a to
Smrková, Hřebenová a K Vodojemu. Tato obec-
ně závazná vyhláška nabyla platnosti 10. pro-
since s účinností od 1. dubna příštího roku.

Stále více dětí s bydlištěm na radnici
Vyhlášku o školských obvodech přijalo město
v roce 2001. Ta platila s drobnými úpravami až
do roku 2014, kdy se projevila omezená kapa-
cita školy v Pivovarské a neustále stoupající po-

čet osob včetně dětí s hlášeným trvalým poby-
tem na magistrátě. Navíc z mateřských škol při-
cházejí od té doby silnější ročníky. „ZŠ v Pivo-
varské obtížně přijímá děti do 1. třídy, popř.
starší žáky, kteří se do lokality přistěhují a ona
je povinná je přijmout,“ vysvětluje vedoucí od-
dělení školství, kultury a sportu Zdeňka
Květová s tím, že kapacita školy je 280 dětí
a nelze ji navýšit. Podobné problémy má také
škola v ulici 5. května. „Aby město dokázalo ve
svých školách zajistit všem žákům bez rozdílu
kvalitní vzdělání, bylo třeba nově nastavit ně-
které školské obvody,“ říká náměstek Svoboda. 

Jeden obvod pro všechny
V souvislosti se stanovením předškolní docház-
ky od 1. ledna 2017 vznikla zřizovateli povin-
nost stanovit také školské obvody mateřských
škol. „V praxi to znamená přednostní právo při-
jetí předškoláka do MŠ ve školském obvodu, ve
kterém bydlí. Předškolákem je dle školského
zákona dítě, kterému je rok před nástupem do
školy pět let,“ vysvětluje Svoboda.

Obvody základních škol respektují přirozené,
zvyklostní docházkové vzdálenosti i kapacitní
možnosti jednotlivých zařízení. „Stanovení
školských obvodů školek vidíme stejně jako řa-
da dalších měst v České republice – je proble-

matické a v konečném důsledku nevýhodné
pro rodiče,“ konstatuje vedoucí oddělení škol-
ství Květová. Podle ní rodiče děti zapisují do
školek jinak než do základních škol. „Často ne-
ní rozhodující vzdálenost školky od bydliště,
ale její zaměření, pracoviště rodičů či bydliště
příbuzných,“ dodává s tím, že síť MŠ je hustší
než síť ZŠ: „Město bychom museli rozčlenit na
19 poměrně malých obvodů, dělili bychom i uli-
ce, sídlištní bloky apod.“ uzavírá Květová.

U mateřských škol se těžko stanovují školské
obvody z dlouhodobého hlediska dle kapacit
nebo vzhledem ke specifickým zaměřením ně-
kterých školek, např. pedagogika M. Montessori
– MŠ Vrkoslavice, zdravotní zaměření – MŠ Hu-
sova, logopedie a jiné vývojové poruchy – MŠ
Palackého, děti mladších tří let – MŠ Nemoc-
niční, česko-německý projekt – MŠ Lovecká.
„Ty bychom školskými obvody upozadili nebo
zcela zrušili,“ připomíná Pavel Svoboda s tím,
že výhodnější je právě jeden celoměstský škol-
ský obvod pro všechny mateřské školy.

Jablonci se dlouhodobě daří umisťovat do MŠ
všechny předškolní i tříleté děti, ale i poměrně
početnou skupinu dětí mladších. Pokud dítě
není přijaté do vybrané školky, brzy po zápise
dostanou rodiče nabídku na školku s volnou
kapacitou. (jn)

Některé školské obvody prošly změnou

Školské obvody základních škol
Pro děti s hlášeným trvalým bydlištěm na 
magistrátě je školským obvodem celé město.

Obvod č. 2: ZŠ Liberecká 26
ulice: 28. října, 5. května od kruhového objezdu
k ul. Kokonínská – obě strany, Anenské náměstí,
Antonína Dvořáka, Anenská, Budovatelů, Dlou-
há k ul. Souběžná, Dr. Randy, Dvorská, Fügne-
rova, Generála Mrázka, Horní od ul. U Zahrad-
nictví, Harrachovská, Hřbitovní, Jabloňová,
Jehlářská, Jizerská, Jugoslávská, Klidná, Ko-
menského, Korejská, Kostelní, Liberecká k ul.
Tovární, Lípová, Máchova, Nástrojářská, Na Či-
hadle, Nad Školkou, Na Kopečku, Na Ostrohu,
Na Palouku, Na Roli, Nemocniční, Nový Svět,
Okružní, Opletalova, Petra Bezruče, Pod Kap-
ličkou, Polní, Pražská od kruhového objezdu
k ul. Sadová – obě strany, Poštovní, Prosečská,
Prudká, Průmyslová, Revoluční od kruhového
objezdu k ul. Souběžná, Riegrova, Roosevel-
tova, Rýnovická, Soukenná, Stavbařů, Tovární,
U Sokolovny, U Zeleného stromu, U Zlatého
lva, Větrná, V Nebi, V Pekle, Vrchlického sady,
Vrcholová, Za Říčkou, Zlatá ulička, Žitná. 

Obvod č. 3: ZŠ 5. května 76
ulice: 5. května od ul. Kamenná, Alešova, Antala
Staška, Antonína Chvojky, Bažantí, Botanická,
Cvrčkova, Dolní náměstí, Emilie Floriánové,
Hasičská, Horská, Husova, Jánská, Jarní, Jirás-
kova, Jungmannova, Kamenná, Karolíny Světlé,
K Černé Studnici, Knoflíková, Korálková, Kože-
lužská, Kubálkova, Lesní, Lesní stezka k ul. Ko-
konínská, Letohradská, Lidická, Liliová, Lipan-
ská, Lovecká, Luční, Malá, Měsíční, Milířová,
Mírové náměstí, Mlýnská, Mostecká, Nad Mlý-
nem, Na Hutích, náměstí Boženy Němcové, ná-
městí Dr. Farského, Na Mýtině, Na Vyhlídce, Na
Výsluní, Novoveská, Ovocný trh, Pasecká k ul.
Podzimní, Perlová, Pod Baštou, Pod Hájem k ul.
Kokonínská, Podhorská k ul. V Nivách, Podska-
lí, Pod Skalkou k ul. Podzimní, Raisova, Růžová,
Saskova k ul. Podzimní, Skalka, Skelná k ul.
Podzimní, Slepá, Slunečná, Smetanova k ul.
Podzimní, SNP, Sokolí, Svatopluka Čecha k ul.
Podzimní, Táboritská, Trpasličí, Tržní, U Brusí-
ren, Uhelná k ul. Podzimní, U Muzea, U Zastáv-
ky, Vlaštovčí, V Nivách, V Luzích k ul. Podzim-
ní, Vysoká k ul. Podzimní, Zelená.

Obvod č. 4: ZŠ Na Šumavě 43
ulice: Brigádnická, Březová, Erbenova, Chelčic-
kého, Jasmínová, Jeronýmova, Jindřichovská,
Jitřní, Karla Čapka, Konečná, Krátká, Křišťálo-
vá, Lučanská, Mánesova, Na Pláni, Na Šumavě,
Pasecká od ul. Podzimní, Pasecké náměstí, Pio-
nýrů, Podhorská od ul. V Nivách, Pod Skalkou
od ul. Podzimní, Pod Kynastem, Pod Lesem, Pod
Tratí, Podzimní, Průběžná, Přemyslova, Resslo-
va, Rybářská, Saskova od ul. Podzimní, Skelná
od ul. Podhorská, Smetanova od ul. Podzimní,
Spojovací, Stříbrná, Svatopluka Čecha od ul. Pod-
zimní, Švédská, Tichá, Údolní, U Háskových vil,
Uhelná od ul. Podzimní, U Jeslí, U Lesa, U Pře-
hrady, U Rybníka, U Staré lípy, V Luzích od ul.
Podzimní, Vítězslava Nezvala, Vřesová, Vysoká
od ul. Podzimní, Zahradní, Za Hrází, Zlatá.

Obvod č. 5: ZŠ Pasířská 72
ulice: Bousova, Dobytčí trh, Družstevní, Havlíč-
kova, Jateční, Ještědská, Liberecká od ul. To-
vární, Lužická, Masná, Nádražní, Na Kopci, Na
Můstku, Na Náspu, Na Vršku, Na Výšině, Neru-
dova, Nová Pasířská, Pasířská, Panenská, Ply-
nární, Puškinova, Řetízková, Sadová, Skřivánčí,
Skřivánčí stezka, Turnovská, U Balvanu, U Láv-
ky, U Nisy, U Srnčího dolu, Vilová, Vodní, Wol-
kerova, Zámecký vrch, Za Plynárnou, Zelené
údolí, Žítkova.

Obvod č. 6: ZŠ Mozartova 24, Mšeno
ulice: Boženy Němcové, F. L. Čelakovského, Hor-
ní k ul. U Zahradnictví, Horní náměstí, Ivana
Olbrachta, Jezdecká, Ladova k ul. Pomněnková,
Mechová, Mozartova, Maxe Švabinského, Na
Domovině, Nová osada, Palackého – obě strany
ulice od Horního náměstí k ul. U Přehrady a dá-
le levá strana ulice k ul. F. L. Čelakovského,
Smrková (nově pojmenovaná ulice), S. K. Neu-
manna, Široká, U Hřiště, U Lesního divadla,
U Tenisu, U Zahradnictví, Vladislava Vančury,
V Lukách, V Pastvinách, Želivského k ul. Pom-
něnková.

Obvod č. 7: ZŠ Pivovarská 15
ulice: Dlouhá od ul. Souběžná, Hvězdná,
Janáčkova k ul. Oblouková, Jelení, Kokonínská,
Křížová, Květinová, Lesní stezka od ul. Koko-
nínská, Na Hranici, Nákladní, Nad Střelnicí,
Nová Pražská, Oblouková, Pivovarská, Pod
Hájem od ul. Kokonínská, Pražská od ul. V Aleji

k ul. Na Hranici, Příčná, Revoluční od ul.
Souběžná k ul. Oblouková, Souběžná, Střelec-
ká, U Stadionu, V Aleji, Vrkoslavická k ul. V Zá-
tiší, V Zátiší, Vzdušná, Vzdušná ulička.

Obvod č. 8: ZŠ Rychnovská 216, Kokonín
včetně odloučeného pracoviště
Vrkoslavice, Janáčkova 42
ulice: Blanická, Boční, Borůvková, Brusičská,
Dalešická, Dělnická, Dolní, Dubová, Fibichova,
Hřebenová (nově pojmenovaná ulice), Jahodo-
vá, Janáčkova od ul. Oblouková, Jasanová, Jas-
ná, Ječná, Jedlová, Jižní, Jana Žižky, Kaštanová,
Kavanova, Ke Starému buku, Kokonínská od ul.
Ke Starému buku, Kolmá, Krkonošská, K Vodo-
jemu (nově pojmenovaná ulice), Letní, Lyžař-
ská, Malinová, Maršovická, Na Svahu, Nová,
Petřínská, Pod Petřínem, Pod Servisem, Písečná,
Polední, Požární, Pražská od ul. Na Hranici,
Příkrá, Přímá, Rádelská, Revoluční od ul.
Oblouková, Rovná, Rychnovská, Sáňkařská, Se-
verní, Schovaná, Slunná, Sokolovská, Spádová,
Srnčí stezka, Stavební, Strmá, Studená, Student-
ská, Šeříková, Školní, Truhlářská, Turistická,
Tyršova stezka, U Čertova kamene, U Kaple,
U Mohelky, U Pískovny, U Zbrojnice, Úzká, Ve-
nušina, Vnitřní, Vrkoslavická od ul. V Zátiší, V Úvo-
ze, Zámecká, Západní, Zelenohorská, Zimní,
Zvonková, Žižkova, místní část Dobrá Voda.

Obvod č. 9: ZŠ Arbesova 30, Mšeno
ulice: 1. máje, 9. května, Arbesova, Finské dom-
ky, Hluboká, Josefa Hory, K Rybárně, Mládí,
Mšenská, Palackého – pravá strana ulice od ul.
U Přehrady k ul. F. L. Čelakovského, Pobřežní,
Podlesí, Pražského povstání, Průběžná, Rabaso-
va, Sněhová, Sportovní, U Kostela, U Zahrádek,
Vedlejší, Vladimírská.

Obvod č. 10: ZŠ Pod Vodárnou 10,
Rýnovice
ulice: Andělská, Belgická, Cihelná, Čajkovské-
ho, Československé armády, Janovská, J. K. Ty-
la, Josefa Suka, Ladova od ul. Pomněnková,
Lukášovská, Malá Janovská, Na Samotě, Na
Stráni, Na Úbočí, Nebeská, Palackého od ul. F.
L. Čelakovského, Pod Prosečí, Pod Strání, Pod
Vodárnou, Pomněnková, Selská, Stará osada,
Třeboňská, U Družiny, U Pošty, Vyšehradská,
Zemědělská, Želivského od ul. Pomněnková,
místní část Lukášov.
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■ Svařák pro 
dobrou věc
Už 10. ročník Primátorského svařá-
ku opět překonal rekord předešlé-
ho roku. 

„Celkem jsme prodali 831 hrnek
za 45 544 korun, rozlili jsme 210 lit-
rů vína a 10 litrů čaje. Děkujeme
všem, kdo přišli a podpořili dobrou
věc,“ říká primátor Petr Beitl, který
spolu s náměstky nápoje rozléval.
Výtěžek dostali jablonečtí onkolo-
gičtí pacienti.

„Ze zkušeností posledních let ob-
jednáváme na svařák téměř tisícov-
ku hrnků,“ prozrazuje vedoucí kan-
celáře primátora Jana Matěchová. 

Primátorský svařák se rozléval
do hrnečků nových tvarů i barev.
Nový je i motiv, a to kaplička sv.
Antonína Paduánského v Kokoníně
ztvárněná opět ak. soch. Jiřím Dos-
tálem. 

Hrnky se prodávaly za minimální
cenu 50 Kč, víno nebo čaj byly zdar-
ma. Peníze putovaly Jablonecké-
mu klubu onkologických pacientů
JAKOP.

• 2013 – prodáno 680 hrnků, vypi-
to 150 litrů vína, výtěžek
34 775 Kč

• 2014 – prodáno 728 hrnků, vypito
170 litrů vína, výtěžek
37 258 Kč 

• 2015 – prodáno 743 hrnků, vypito
160 litrů vína, 10 l čaje, vý-
těžek 41 251 Kč

• 2016 – prodáno 831 hrnek, vypito
214 litrů vína, 10 l čaje, vý-
těžek 45 544 Kč

Dosavadní výtěžky z prodeje
hrnků na svařené víno
• 2007 – 12 tis. Kč pro 

MC Jablíčko
• 2008 – 16 tis. Kč pro Diakonii

CČE Jablonec nad Nisou
• 2009 – 22,5 tis. Kč pro o. s.

Compitum Jablonec nad
Nisou

• 2010 – 24 tis. Kč pro o. s.
Rodina 24

• 2011 – 18 tis. Kč pro o. s. FOKUS
Jablonec nad Nisou

• 2012 – 27 tis. Kč pro Centrum pro
zdravotně postižené
Libereckého kraje –
Jablonec nad Nisou

• 2013 – 34 775 Kč pro o. p. s.
Tyfloservis

• 2014 – 37 258 Kč pro Rytmus,
o. p. s.

• 2015 – 41 251 Kč pro Asociaci
rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí

Dosud zobrazené věže
• kostel sv. Anny
• kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšo-

va na Horním nám.
• kostel Povýšení sv. kříže na nám.

B. Němcové
• kostel na nám. Dr. Farského
• věž nové radnice
• věž staré radnice
• kostel Nejsvětější Trojice 

ve Mšeně
• kostel sv. Ducha v Rýnovicích
• kaplička sv. Antonína Paduán-

ského v Kokoníně

Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Rozpočtové provizorium je dobrou praxí
Rozpočet budou zastupitelé schvalovat až v únoru.
Do té doby město hospodaří dle pravidel rozpoč-
tového provizoria. 

„Do schválení rozpočtu 2017, v době rozpočtového
provizoria, jsou přesně stanovené maximální výše
měsíčních neinvestičních výdajů pro jednotlivé od-
bory magistrátu,“ říká náměstek Miloš Vele. Celkový
maximální měsíční limit pro čerpání neinvestičních
výdajů je 62 600 tis. Kč, což je zhruba 1/12 upravené-
ho rozpočtu 2016. Investiční výdaje budou čerpány
dle uzavřených smluv a nové investiční akce do
schválení rozpočtu 2017 začínat nebudou, ale je mož-
né hradit investice finančně kryté rozpočtem 2016. 

Peníze pro městské společnosti 
O účelové dotace na rok 2017 požádaly čtyři měst-
ské společnosti. Zastupitelé pro ně odsouhlasili
příspěvek 42,5 mil. Kč. 

Žádosti předložily Jablonecké kulturní a informač-
ní centrum, městské divadlo, Eurocentrum a SPORT.
„Důvod jejich žádosti před schválením rozpočtu je
jednoduchý – potřebují finance na provoz již od led-
na,“ sdělil náměstek Pavel Svoboda. Společnosti po-
žádaly celkově o dotace 57 820 tis. Kč, zastupitelé
schválili 42 462 tis. Kč. 

Loňský milion byl překročen
V programu Podpory výstavby technické infra-
struktury byl loni rezervován milion korun. Schvá-
leno bylo 18 žádostí, osm nebylo možné uspokojit
kvůli vyčerpané alokaci. 

Dotace na vybudování čističek a kanalizačních pří-
pojek poskytuje Jablonec od roku 2013. V letech 2013
a 2014 byly v rozpočtu alokovány 2 mil. Kč, v roce
2015 město program nevyhlásilo a v roce 2016 rezer-
vovalo milion. „Pro příští rok počítáme se zvýšením
na 1,5 milionu korun,“ říká náměstek Miloš Vele. 

Dotace schválené v roce 2016 se vyplácejí zpětně,
jednou z podmínek udělení je realizace do konce říj-
na 2017. Osm neuspokojených žádostí, které překro-
čily alokaci o více než 680 tis. Kč, mohou žadatelé
v případě vyhlášení programu na rok 2017 podat rov-
nou do 2. kola. 

Demolice se plánuje na léto 
Jablonec požádal o dotace na demolici dvou do-
mů, aby tím připravil prostor pro výstavbu okruž-
ní křižovatky Ostrý roh. 

Město proto požádalo Ministerstvo pro místní roz-
voj ČR z podprogramu Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách 2017. „Podmínkou přidělení

dotace je, že se do tří let musí na upraveném území
zrealizovat plánovaný projekt – tím je okružní křižo-
vatka, jejímž investorem bude Krajská správa silnic
LK,“ vysvětluje náměstek Lukáš Pleticha. Dotace mů-
že činit až 80 % nákladů. 

Plánovaná demolice se týká dvou objektů, a to bý-
valé restaurace na křižovatce ulic Palackého a Janov-
ská a bytového domu na křižovatce ulic Palackého
a Želivského. 

Město chce Kantorovu vilu 
Kantorova vila od architekta Heinricha Kulky v uli-
ci Palackého je architektonicky významný objekt
z 30. let 20. století. Může se stát jedním z lákadel
pro turisty zajímající se o moderní architekturu.
Nabízená je za 8,1 mil. Kč a město bude jednat
o její koupi. 

Kantorova vila je již delší dobu na prodej, ale její u-
místění na jedné z nejfrekventovanějších křižovatek
investory neláká. Město by její koupí mohlo získat
objekt, který by podobně jako vila Tugendhat v Brně
nebo Müllerova vila v Praze mohl sloužit pro kultur-
ní, společenské a reprezentační účely. V tomto zámě-
ru by mohla sehrát významnou roli novozélandská
Kulkova nadace, jejímž cílem je uchovat a rozvíjet
odkaz architekta. „Kulkova nadace má zájem spolu-
pracovat s městem při obnově vily a jejím využití. Je
připravena rekonstrukci financovat,“ konstatuje pri-
mátor Beitl a dodává, že Kulkova nadace disponuje
podrobnou dokumentací i odborníky na dílo
Heinricha Kulky. Projekt budoucího využití Kanto-
rovy vily by se tak mohl opřít o mezinárodní zkuše-
nosti a kontakty nadace. 

Dar dorovná státní dotace
Zastupitelé souhlasili s finančním darem ve výši
10 000 korun pro Unii ROSKA, a to na úhradu schod-
ku při nedodržení státních dotací na rekondice. 

„Ministerstvo zdravotnictví odmítlo dotovat všem
spolkům rekondiční pobyty. Dotaci loni poskytlo
pouze na celoroční akce,“ odůvodňuje ROSKA svou
žádost o dar s tím, že ona pořádá dvě rekondice za
celkem 91 386 Kč. Ze státních dotací ROSKA čekala
28 000 Kč, s financemi pomohly Nadace Preciosa a Jab-
lotron, Jablonec a Albrechtice. 

„Rekondiční, rehabilitační a ozdravné pobyty pro
osoby se zdravotním znevýhodněním město loni pod-
pořilo prostřednictvím Dotačního programu na pod-
poru aktivit v oblasti sociální péče a zdravotnictví.
Maximální výše byla 5 000 Kč na jednu organizaci
a jeden pobyt v roce,“ uvádí náměstek Pavel Svoboda.
Podporu získalo pět organizací včetně ROSKy. (mh/jn)

Lyžaři, sáňkaři, gymnastka, atletka, ale i trenéři či lékařka olympijského týmu se v úterý 13. prosince sešli v Jablonci nad Nisou
na tradiční předvánoční akci pro bývalé olympioniky a sportovní reprezentanty, které se také zúčastnil primátor statutárního města

Jablonec nad Nisou Petr Beitl a hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Akci připravil Český klub olympioniků – region severní Čechy
a Nadační fond severočeských olympioniků. Na snímku manželé Cillerovi a Květoslava Pecková (Jériová). Foto Ladislav Janata
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Akce – leden:
TVOŘÍK + RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ ZA
1/2 VSTUPNÉ 
– kino Junior

1. 1. /neděle/ 
13.30 – TVOŘÍK, 
15.00 – LICHOŽROUTI

PŘÍMÉ PŘENOSY Z MET NY 
– kino Radnice

7. 1. /sobota/ 18.45
NABUCCO (Giuseppe Verdi)

21. 1. /sobota/ 18.45
ROMEO A JULIE (Charles Gounod)

MIMIKINO 
– kino Junior

11. 1. /středa/ 10.00
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

PROMÍTÁNÍ (NEJEN) PRO SENIORY 
– kino Radnice

11. 1. /středa/ 15.00 
TENKRÁT V RÁJI

24. 1. /úterý/ 10.00
POHÁDKY PRO EMU

13. 1. /pátek/ 17.30
RAMMSTEIN IN AMERIKA 
– kino Radnice

FILMBRUNCH 
– kino Junior
15. 1. /neděle/ 10.30
NEDĚLNÍ POHODOVKA S PŘÁTELI
10.30 – brunch od kavárny Pokec,
12.00 – projekce LALA LAND.

ISHORTS; SMRT ŽIJE 
– kino Junior
18. 1. /středa/ 20.00

SCANDI 
– kino Junior
Výběrová žánrová přehlídka aktuál-
ních filmů severské kinematografie.
www.scandi.filmeurope.eu
26. 1. /čtvrtek/ 20.00 – ÚNOS 
27. 1. /pátek/ 20.00 – POSLEDNÍ
KRÁL 
28. 1. /sobota/ 20.00 – KLUCI 
29. 1. /neděle/ 20.00 – KRÁLOVNA
KRISTÝNA
30. 1. /pondělí/ 20.00 – PYROMAN 
31. 1. /úterý/ 20.00 – KOMUNA 

BIJÁSEK: 
JAK POSTAVIT SNĚHULÁKA 
– kino Junior
29. 1. /neděle/ 16.00

Filmové premiéry – leden:
V týdnu od 5. 1.:

VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
Režisér Z. Yimou (Hrdina) natočil vel-
kolepé dobrodružné historické fantasy,
v němž nepůjde o nic menšího než
o záchranu lidské civilizace.
V hlavních roli M. Damon a další.

OZZY
Rodinný animovaný film o přátelském
bíglovi, který žije idylickým životem
v rodině Martinsových. Ti se ale musí
za prací přesunout do Japonska a pes
s nimi nesmí. Ozzy tak jde do luxusní-
ho psího hotelu zvaného.

AGNUS DEI
Film režisérky A. Fontaineové se zabý-
vá tabuizovaným tématem sexuálního
násilí za války a v poválečném období.
Přijmou řeholnice z benediktinského
kláštera v Polsku odpovědnost mateř-
ství nebo děti zrozené z hříchu opustí?

LA LA LAND
Okouzlující moderní muzikál v režii
D. Chazellea (Whiplash). V Los
Angeles, městě plném nadějí a hvězd,
Sebastian (R. Gosling) náhodou potká
Miu (E. Stone) a spolu se vydají daleko
za hranice stereotypu všedních dní.

NABUCCO (Giuseppe Verdi)
Hudební ředitel Met J. Levine bude ří-
dit Verdiho rané drama. Titulní posta-
vu ztvární P. Domingo, L. Monastyrska
se představí v náročné roli Abigail,
J. Barton bude zpívat Fenenu, R.
Thomas Ismaele a D. Beloselskij kněze
Zachariáše.

V týdnu od 12. 1.:

VŠECHNO NEBO NIC
Vztahová komedie podle knihy
E. Urbaníkové. Kamarádky Linda
(T. Pauhofová) a Vanda (K. Issová) jsou
spolumajitelky malého knihkupectví
v centru města. V obchodě s nimi pra-
cuje introvertní gay Edo (L. Kostelný).
Životy téhle trojice zamotá hned něko-
lik mužů.

PROČ PRÁVĚ ON?
Bláznivá komedie. Ned (B. Cranston)
přijel na svátky s rodinou za svou dce-
rou (Z. Deutch) a jejím novým příte-
lem (J. Franco). Čeká ho ale šok. Jeho
milovaná dcera, světlo jeho života, si
nabrnkla potetovaného, upřímného,
bezstarostného a výstředního počítačo-
vého multimilionáře.

ODYSEA
Výpravná a hvězdně obsazená biogra-
fie rodiny Cousteau, která nám otevře-
la tichý svět pod mořskou hladinou.
Píše se rok 1948. J. Y. Cousteau, jeho
žena a dva synové žijí v ráji, v domku
s výhledem na Středozemní moře. Ale
Cousteau sní o dobrodružství.

POD ROUŠKOU NOCI
Děj filmu je zasazen do bouřlivých
20. let 20. století, kdy ani prohibice
nezastavila tok kořalky v ilegální síti
gangstery provozovaných náleven...
Autorský projekt B. Afflecka podle kni-
hy D. Lehana.

RAMMSTEIN IN AMERIKA
Speciální dvojprogram – od 17.30 do-
kument o kapele, od 20.00 záznam
koncertu. 

V týdnu od 19. 1.:

ŠÍLENÉ ŠŤASTNÁ
Italské drama s komediálními prvky.
Beatrice je upovídaná lhářka a_samo-
zvaná miliardářka, Donatella je poteto-
vaná zamlklá introvertka. Obě ženy
jsou pacientkami psychiatrické kliniky,
ze které společně utečou. 

STRNADOVI
Majitele prodejny s nábytkem
Strnadovy sleduje režisérka H.
Třeštíková v rámci projektu Manželské
etudy už od roku 1980. Její nový doku-
ment ukazuje další překvapivé zvraty,
které život manželů a jejich dětí přinesl.

TANEČNICE
Příběh hvězdy evropských kabaretů L.
Fullerové, která uchvacovala publikum
svým revolučním Serpentinovým tan-
cem. Až setkání s I. Duncanovou přivede
tuto ikonu z počátku 20. století k pádu.

DIVOKÉ VLNY 2
Pokračování rodinné animované ko-
medie. Surfaři ve fraku jsou zpět!
Mladý tučňák Cody se vydává se na ce-
stu na nejlegendárnější surfovací mís-
to na Zemi, kde jsou vlny opravdu di-
voké.

ROZPOLCENÝ
Napínavý thriller v režii M. N.
Shyamalana (Šestý smysl). Kevin (J.
McAvoy) v sobě skrývá 23 různých o-
sobností, které postupně odhaluje jeho
psychiatrička. Ale někde v hlavě se asi
skrývá ještě někdo další. Někdo, kdo
má souvislost s únosem tří dívek.

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
Velký návrat agenta a kaskadéra v jed-
né osobě – Xander Cage (V. Diesel) bu-
de opět nepřekonatelně silný i zábav-
ný. A pomáhat mu při tom bude třeba
i fotbalista Neymar. 

ROMEO A JULIE (Charles Gounod)
V. Grigolo a D. Damrau se po úspěchu
Massenetovy Manon opět setkají na
scéně Met, tentokrát v nové inscenaci
Gounodovy opery v režii B. Shera
a pod taktovkou G. Noseda. 

V týdnu od 19. 1.:

VIVA
Jesus pracuje jako kadeřník v travesty
klubu a sní o tom, že se jednou stane

hvězdou. Pak se ale zjeví jeho léta ne-
přítomný otec.Citlivý příběh o hledání
vlastní identity a touze po rodině vyni-
ká zejména výkonem H. Mediny
v hlavní roli.

MILUJI TĚ MODŘE
Romantická komedie o zamilovaném
malíři, dívce z výlohy, žárlivém vrhači
nožů a lásce v modrém. Scénář: J.
Papoušek (Lásky jedné plavovlásky,
Homolkovi), režie: M. Šmídmajer, hud-
ba: M. Irglová.

SPOJENCI
Válečné romantické drama režiséra R.
Zemeckise. Špión britské rozvědky (B.
Pitt) se na misi v Casablance zamiluje
do francouzské kolegyně (M.
Cotillard). Jenže sen o společném živo-
tě se rozplyne, když se objeví podezře-
ní, že Marianne je dvojitá agentka.

RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ 
KAPITOLA
Závěrečný díl nejúspěšnější filmové
série na motivy videoher. Alice (M.
Jovovich) jako jediná přežije klíčový
střet s nemrtvými. Musí se vrátit tam,
kde celá katastrofa začala.

ZAKLADATEL
Příběh muže, který vybudoval nejzná-
mější síť rychlého občerstvení –
McDonald's. V roce 1954 dostal R. Kroc
(M. Keaton) objednávku na 6 mixérů
od bratrů McDonaldových, kteří provo-
zovali malou restauraci s hamburgery.
A začala se psát historie obrovského
impéria.

PSÍ POSLÁNÍ
Žádný pes tu není jen tak. Všichni psi
jednou přijdou do nebe. Ale nejprve
musí splnit své poslání. Komediální
drama v režii L. Hallströma (Čokolá-
da) podle bestselleru B. W. Camerona.

SCANDI:

PYROMAN
thriller inspirovaný případem nebez-
pečného pyromana, který sužoval jih
Norska na konci 70. let. Nový film reži-
séra kultovní Insomnie.

KLUCI
Kim, Momo a Bella jsou kamarádky,
které se potýkají se školní šikanou.
Když ochutnají nektar z tajemných bo-
bulí, netuší, že je rostlina promění
v kluky. Kouzlo však může trvat jen
jednu noc.

POSLEDNÍ KRÁL
Výpravné historické drama o dvojici
mužů, kteří mají v rukou budoucnost
norského království – malého dědice
trůnu, kterého musí uchránit před ne-
lítostnými vrahy.

KRÁLOVNA KRISTÝNA
Příběh švédské královny Kristýny, kte-
rá nastoupila na trůn v 6 letech, je por-
trétem extravagantní mladé ženy, jež
se vzpírala tradici i konvencím.

ÚNOS
T. Lindholm, jeden z nejzajímavějších
dánských režisérů a scénáristů, přináší
příběh mužské posádky nákladní lodi,
kterou přepadnou somálští piráti
v Indickém oceánu. Nominace na cenu
Grand Prix na MFF v Tokiu za nejlepší
režii.

KOMUNA
T. Vinterberg zasadil svůj film do polo-
viny 70. let, do akademického spole-
čenství na předměstí Kodaně. Erikova
rodina začne uskutečňovat svůj sen
o autentické komuně plné vzájemnos-
ti. Idea se ale rozpadá, když se přistě-
huje Erikova milenka.

Rammstein in Amerika

13. 1. /pátek/ 17.30 hodin – kino Radnice
V jeden jediný den, a to v pátek 13. ledna – můžete v kinech po celé re-
publice sledovat cestu kapely Rammstein na vrchol světového showbu-
sinessu, nahlédnout do jejich osobních životů i do zákulisí v unikátním do-
kumentu režiséra H. Rossacherse. Jako vrchol večera pak uvidíte údajně
nejlepší koncert kapely vůbec – koncert z Madison Square Garden v NY.

Foto Guido Karp
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■ 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. 1. /neděle/ 19.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT
Filharmonie Hradec Králové. 
Edita Adlerová – mezzosoprán, 
István Dénes – dirigent. 
Program: sklady autorů J. Strausse ml.,
G. Gershwina, A. Piazzolly, I. Denése
a dalších. 

7. 1. /sobota/ 15.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Tradiční setkání dětských pěveckých
sborů Jablonecka. 

8. 1. /neděle/ 19.00 hodin
KONCERT S OPEROU
Irena Weber – mezzosoprán (Maďarsko),
Jaroslav Dvorský – tenor, 
Jakub Pustina – tenor, 
Marta Vašková – klavír.

13. 1. /pátek/ 19.00 hodin
CELEBRITY
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje
Sokola. Napsal a hraje: Ondřej Sokol.
Nečekaný pohled do soukromí autora
a téměř všech umělců v České republice. 

15. 1. /neděle/ 19.00 hodin
OBLOMOV
Divadlo v Dlouhé. 
Hrají: Michal Isteník, Veronika
Lazorčáková, Tomáš Turek,
Jan Meduna, Jan Vondráček a další.
Divadelní přepis románu, který dal
jméno vlastnosti či stavu člověka
neschopného činu, utíkajícího se do
snu. Ústřední postavou je Oblomov,
citlivý, až dětsky upřímný muž, který
odmítá přijmout pravidla uspěchaného
světa. Skupina DB.

20. 1. /pátek/ 19.00 hodin
ROMAN WÁGNER – klavír
Koncert vynikajícího pianisty,
jabloneckého rodáka, Romana Wágnera,
k jehož největším úspěchům patří
1. cena na mezinárodní soutěži Virtosi
per musica di pianoforte Ústí n. L.,
Carl Czerny, Prague Junior Note
a Steinway Wettbewerb v Berlíně,
2. cena v soutěži Bohuslava Martinů
v Praze a F. Chopina v Mariánských
Lázních. 
Skupina H.

21. 1. /sobota/ 19.00 hodin
DROBEČKY Z PERNÍKU
Agentura Harlekýn. 
Hrají: S. Stašová, Č. Gebouský,
H. Karochová, E. Čekan/F. Cíl,
V. Záveský. Dojemná komedie
inspirovaná skutečným příběhem.
Skupina DA.

25. 1. /středa/ 19.00 hodin
KRÁLOVA ŘEČ
Divadlo pod Palmovkou. 
Hrají: M. Stránský, D. Sitek,
P. Horváthová, K. Macháčková,
M. Kopečný a další. 
Hra napsaná podle tajných deníků
královského logopeda Lionela Logua,
podle níž vznikl i stejnojmenný film.
V centru příběhu založeného 
na skutečných událostech, stojí britský
král, který právě nastoupil na trůn.
Jeho problémy s koktáním, stejně jako
jeho nesmělost a psychická
zranitelnost, zásadně ohrožují budouc-
nost království. 
Skupina ND.

27. 1. /pátek/ 19.00 hodin
PHANTOM
H. I. L. T. Černé divadlo Theodora
Hoidekra. 
Účinkují: Soubor černého divadla H. I. L. T.
Nová show novodobého souboru, který
navazuje na tradici černého divadla.
Používá klasickou techniku černodiva-
delních efektů, které oživuje moderními
prvky současnosti, jako jsou tanec
a hudba. Soubor je složen z vynika-
jících tanečníků a černoherců. 
Skupina ND – Prémie.

29. 1. /neděle/ 15.00 hodin
TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI
Divadlo Radost Brno. 
Hrají: Z. Ševčík, T. Slezák, E. Lesáková,
V. Čapek a S. Havelková. Pohádkový
příběh, jehož hrdiny jsou tři malá
prasátka – Pašík, Vašík a Boubelka.
Skupina RD.

30. 1. /pondělí/ 19.00 hodin
BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich. 
Hraje Iva Janžurová a Igor Ozorovič /
Matěj Hádek. Komorní komediálně
laděná hra o několika dnech na sklonku
života herečky Sáry Bernhardtové,
legendy francouzského divadla.

31. 1. /úterý/ 19.00 hodin
BUDE TO JINAK!
Nová swingová show Ondřeje Havelky
a jeho Melody Makers. Proč to bude
jinak? Všechny kusy, jež byly v jubilej-
ním ročníku očekávány, se prostě do
programu nevešly. A tak žhavé novinky
budou protkány písněmi, jež jsou často
žádány! 
Zazní swingové kusy žhavé i sladké,
v každém případku uchu lahodící a za
srdce beroucí. Tanečně-zpěvní party
provedou Ondřej Havelka, slečna
Rozálie Havelková, Vojtěch Havelka
a Melody Makers. 

VÝSTAVA
Výstavy ve foyeru divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení.

Do 31. 1. 2017
DRUHÁ TVÁŘ VILÉMA VEVERKY 
– HORY MÉHO ŽIVOTA
Fotografie.

■ Dům manželů
Scheybalových
Kostelní ulice 1/6, tel.: 483 356 201.

do 7. 1. 2017
JABLONEC A OKOLÍ NA
HISTORICKÝCH VÁNOČNÍCH
POHLEDNICÍCH
Pohledy se zimní tématikou
od soukromých sběratelů.

do 18. 3.
HISTORIE LYŽOVÁNÍ A ZIMNÍCH
SPORTŮ V JIZERSKÝCH HORÁCH
Připomínka počátků zimních sportů
na dobových obrázcích s doprovodným
textem.

Památník Jany a Josefa 
V. Scheybalových
Otevírací doba út–pá 10.00–12.00
a 13.00–17.00 hodin, so 10.00–13.00 hodin

do 18. 3. 2017
50 × BÍLOU STOPOU
Výstava věnovaná jubilejnímu
50. ročníku závodu Jizerská padesátka.
Doprovodnou součástí je instalace
věnovaná Expedici Peru 1970 v parteru
budovy radnice. Výstava se koná
v rámci výročí 150 let povýšení
Jablonce nad Nisou na město.

24. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ZA PRVNÍMI SKIÁKY 
(z počátku našeho lyžování)
Kdy a proč se začalo lyžovat
v Krkonoších se dozvíte na přednášce
ředitele Krkonošského muzea
v Jilemnici Jana Luštince.

■ 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, sobota 10.00–13.00 hodin.

do 28. 2. 2017
KAŠPÁRKOVO PIDLUKE PADLUKE
Loutky a loutková divadla ze sbírky
Marie a Pavla Jiráskových. Výstava
s atmosférou vánočních svátků pro po-
těšení dětských i dospělých návštěvníků.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

9. 1. /pondělí/ 9.00 hodin
NOVELY ZÁKONA O DANI 
Z PŘIDANÉ HODNOTY
Přednáší: Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace a přihlášky 
na tel: 602 111 535. 
www.danevimjaknane.cz. 
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

12. 1. /čtvrtek/ 17.00 a 20.00 hodin
MADE IN JABLONEC 2017
Premiéra módní přehlídky Svazu
výrobců skla a bižuterie. 
Více jak 20 bižuterních firem společně
se svými partnery zde představí ukázky
ze své produkce na exklusivních
modelech. 
Předprodej: od 1. 12. 2016 – pokladna
Eurocentra. Pořádá Svaz výrobců skla
a bižuterie. Více na 18. straně.

15. 1. /neděle/ 14.00 hodin
MLADÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem pro seniory.

19. 1. /čtvrtek/ 9.00 hodin
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FO
A PO 2016
Přednáší: Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Informace a přihlášky na te.l: 
602 111 535. www.danevimjaknane.cz.
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

28. 1. /sobota/ 20.00 hodin
22. PLES MĚSTA JABLONEC 
NAD NISOU
Moderuje Roman Vojtek, hlavní host
večera Kateřina Brožová. 
Hraje Orchestr Ladislava Bareše,
vstupné 299 Kč. 
Více informací na straně 6.

2. 2. /čtvrtek/ 9.00 hodin
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH
Z PŘÍJMŮ 2017
Přednáší: Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Informace a přihlášky na tel.:
602 111 535. www.danevimjaknane.cz.
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

VÝSTAVA

4. 1.–2. 3. /pracovní dny/ 
8.00–18.00 hodin 
KALYMNOS HOROLEZECKÝ
A PRAVOSLAVNÝ
Výstava fotografií. 
Vernisáž: středa 4. ledna v 17.00 hodin

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

3. 1. /úterý/ 14.00 hodin
JIŽNÍ INDIE
Pravidelné promítání.

3. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ROK 2016 V ASTRONOMII 
A KOSMONAUTICE
Astronomické okénko Martina
Gembece.

9. 1. /pondělí/ 10.00 hodin
KLAVÍRNÍ TVORBA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

Králova řeč

25. 1. /středa/ 19.00 hodin – Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Herci Divadla pod Palmovkou zahrají hru Králova řeč, která byla na-
psaná podle tajných deníků královského logopeda Lionela Logua
a podle níž vznikl i stejnojmenný film. V centru příběhu založeného
na skutečných událostech, stojí britský král, který právě nastoupil na
trůn. Jeho problémy s koktáním, stejně jako jeho nesmělost a psy-
chická zranitelnost, zásadně ohrožují budoucnost království, jenž se
nachází na prahu světové války a naléhavě potřebuje osobnost ve
svém čele.
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■Městská knihovna
10. 1. /úterý/ 15.00 hodin
POZNÁNÍ VYŽADUJE
STATEČNOST
O statečných ženách z klubu onkolo-
gických pacientů v Jablonci Jakop
si s námi bude vyprávět Christa
Petrásková.

11. 1. a 18. 1. /středa/ 15.00 hodin
LITERÁRNÍ KLUB
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď na první seznamovací
hodinu do audiovizuálního sálu ve
2. patře.

12. 1. /čtvrtek/ 17.00 hodin
TŘI ROKY JACHTOU KOLEM SVĚTA 
O své plavbě a o prožitých 1150 dnech
na lodi, 250 přistáních, návštěvě
40 států, o severním Atlantiku, jižním
Pacifiku a Indickém oceánu nás
seznámí slovem i obrazovou prezentací
cestovatel Jaroslav Bernt.

17. 1. /úterý/ 14.00 hodin
ČESKÁ KANADA
A NOVOHRADSKÉ HORY
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

17. 1. /úterý/ 17.00 hodin
SETKÁVÁNÍ S IRENOU
KAČÍRKOVOU
s jejími přáteli, nepřáteli a jinými
zvířaty. Na besedu a autogramiádu nás
zve Kristina Novotná, které si s námi
zavzpomíná na svoji maminku.

24. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ŠUMAVA
Cestopisný pořad Milana Vika.

31. 1. /úterý/ 14.00 hodin
HUDEBNÍ NÁSTROJE
Úvodní hodina nového přednáškového
semestru Virtuální univerzity třetího
věku.

VÝSTAVY

MLHOU A OBLAKEM PSANÉ
V prostoru schodiště vystavuje své
fotografie Szymon Bialic z Jelení Hory
(Polsko).

LITERÁRNÍ JABLONEC
Výstava na chodbě k multimediálnímu
oddělení, která je věnována jablonec-
kým českým autorům období od konce
druhé světové války do současnosti.

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz
tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin

STÁLÉ EXPOZICE
NEKONEČNÝ PŘÍBĚH BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA
České sklo sedmi století

VÝSTAVY

do 9. 4. 2017
JÁ, OZDOBA!
Interaktivní výstava skleněných
vánočních ozdob pro malé i velké. Víte,
jak ozdoby přicházejí na svět? Chcete
se stát jednou z nich?

MUZEJNÍ PROGRAMY

27.–29. 1. /pátek–neděle/ 
9.00–17.00 hodin
CÍSAŘOVNA BEZ KORUNY
Speciální program s tvůrčí dílnou
k výročí 300 let narození „nekorunova-
né“ římské císařovny, české a uherské

královny Marie Terezie. Vstupné na celý
program 40 Kč, děti do 6 let zdarma.

■ Univerzitní 
galerie N
Jehlářská 14/520, Jablonec nad Nisou

10. 1. 2017
POKRAČOVÁNÍ…
Výstava textilní výtvarnice Márie
Hromadové.

17. 1.–23. 2. 2017
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 
studentů Katedry designu Technické
univerzity v Liberci. Vernisáž v úterý
17. 1. 2017 v 17.00 hodin

■ DDM Vikýř
Telefon na pracovníky na
www.vikyr.cz, info@vikyr.cz. 
Tábory s volnými místy, podrobnější
informace na webových stránkách.

12. 1. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
ZÁPIS KYTARA DOSPĚLÍ
Určeno všem od 15 let a dospělým,
vhodné i pro úplné začátečníky,
kroužek se bude konat v lichých týd-
nech v čase 16.30–18.30 hodin, první
hodina se uskuteční 13. 1., 
cena na zbytek školního roku 850 Kč, 
informace a přihlášky S. Příhonská.

14. 1. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a natěšené bruslaře, akce se koná ve
spolupráci s HC Jablonec nad Nisou,
děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí
40 Kč, informace P. Dostál.

28. 1. /sobota/
VÝLET DO PLZNĚ
Autobusový výlet do Plzně pro všechny
diváky a fanoušky, kteří chtějí podpořit
soutěžící na celostátním kole Zlatá
Struna a získat zkušenosti. Připojit se
mohou všichni zájemci.
Cena výletu: 100 Kč (pro výletníky),

kteří využijí levně dopravu tam a zpět,
50 Kč (pro fanoušky soutěžících).
Informace a přihlášky do 23. 1., 
S. Příhonská.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

3. 2. /pátek/ 8.00–15.00 hodin
HUDEBNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Pro všechny hudebníky z DDM Vikýř,
cena 120 Kč, 
informace do 30. 1., S. Příhonská.

3. 2. /pátek/ 8.00–15.00 hodin
SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK
Tréninková akce určená kroužku
mažoretek Jablonecká jablíčka, skupin
I. a II. Cena 120 Kč. 
Přihlášky do 30. 1., S. Příhonská.

3. 2. /pátek/
VÝLET DO IQLANDIE
Pololetní vlakový výlet za zábavou
do Liberce, cena 300 Kč, informace
M. Šípková.

2.–5. 2. /čtvrtek–neděle/
RODINNÝ VÍKEND S TVOŘENÍM
A SPORTOVÁNÍM
Informace a přihlášky M. Šípková.

■ ZUŠ
Podhorská 47, 466 01 Jablonec nad
Nisou, tel.: 488 880 300, 774 762 223,
e-mail: zusjbc@zusjbc.cz

13. 1. /pátek/ 18.00 hodin
KONCERT KONZERVATORISTŮ
Koncertní sál ZUŠ.

25. 1. /středa/ 18.00 hodin
KLAVÍRNÍ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

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

3. 1. /úterý/ 18.30 hodin
KVÍZ NA RAMPĚ
Poskládejte dvou až osmi členný tým
a otestujte své znalosti.

4. 1. /středa/ 19.00 hodin
ARMÉNIE, GRUZIE
Linda Mejstříková a Kateřina Štolbová
o cestě po divokém Kavkazu.

6. 1. /pátek/ 20.00 hodin
DPOS TRIOU A DRTIKOL
Jablonecký garážový funk a alternativní
rock z Valmezu.

10. 1. /úterý/ 17.30 hodin
WORKSHOP AFRICKÉHO 
BUBNOVÁNÍ 
Od 17.30 hodin začátečníci, od 19.15
hodin pokročilejší. Vede Tomaš Kerle.

11. 1. /středa/ 19.00 hodin
CO SE NENOSÍ 
Dokument o možnostech upcyklace
v módním průmyslu. 

13. 1. /pátek/ 20.00 hodin
TĚLA 
Novoroční koncert s hostem: Bandoleros. 

14. 1. /sobota/ 16.00 hodin
RAMPA SLAVÍ 20 LET
Od 16 hodin Rampa pro nejmladší
s Rudou Hancvenclem, 
od 19 hodin vystoupení místních kapel
– Medové lampiony, Anatomie
Dr. Tulpa, 1. Míza, Plankton se spous-
tou hostů Maršál Bazén, Kráter Koster
a další, scénky, rozhovory, show
barmanů, projekce filmů a fotek, DJs...
Více na www.klubnarampe.cz

17. 1. /úterý/ 19.00 hodin
SVĚT POD BAREVNÝMI KŘÍDLY
Hovory a promítání s cestovatelem,
pilotem, průkopníkem závěsného
létání Jiřím Zítkou o přeletech oblastí
v Himaláji a Mongolsku. 

20. 1. /pátek/ 20.00 hodin
JAN SPÁLENÝ A ASPM
Koncert legendárního zpěváka a pianisty
s muzikou na pomezí blues a jazzu. 

21. 1. /sobota/ 19.30 hodin
NA STOJÁKA
Zábavná show po čase opět v Jablonci.
Vystoupí: Lukáš Pavlásek, Marek
Daniel a Daniel Čech.

22. 1. /neděle/ 17.00 hodin
JAK DOKTOŘI VYLÉČILI VELRYBU
Půvabnou pohádku pro děti od 4 let
zahraje spolek loutkářů Vozichet
a Vikýř Jablonec. 

24. 1. /úterý/ 19.30 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU 
Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát.

25. 1. /středa/ 19.00 hodin
SICÍLIE, LIPARSKÉ OSTROVY 
Nová multimediální přednáška Pavly
Bičíkové o nespoutaných ostrovech
uprostřed Středozemního moře.

27. 1. /pátek/ 20.00 hodin
DJ DAROOT / EXPERIMENTAL
CABARET
Funky, Tunes!, Bigbeat, House/Disco.

28. 1. /sobota/ 21.00 hodin
20 LET BIG BEATU NA HOREČCE
Výroční (1996–2016) rockovou party
na plátně uvádí Petr Vobořil.

31. 1. /úterý/ 19.00 hodin
CONTINENTAL DIVIDE TRAIL 
Pět měsíců, 4500 km pěšky po
nejvyšších hřebenech Skalistých hor
od Mexika po Kanadu s Petrem
Koskem a Olgou Kubánkovou.

2. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
BEN GRANFELT BAND (FIN)
Kytarista a skladatel nejlépe známý ze
svého působení v Leningrad Cowboys
a Wis, bone Ash a Gringos Locos
s kapelou.

Jan Spálený&ASPM v Klubu Na Rampě

20. 1. /pátek/ 20.00 hodin
Legendární skladatel, zpěvák, textař a multiinstrumentalista (hraje na
piano, kytaru, trombon, pozoun, tubu, barytonsaxofon i kornet) Jan
Spálený založil Amatérské sdružení profesionálních muzikantů v roce
1984 s Petrem Kalandrou. Dnes kapelu kromě Jana Spáleného tvoří
baskytarista a tubista Filip Spálený, trumpetista Michal Gera, vibrafo-
nista a hráč na marimbu Radek Krampl a bubeník Filip Jeníček.
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Od února STÁRPLEJ 2017 
– kapely hlaste se na
bauer@sundisk.cz.
Info na www.klubnarampe.cz
a Facebooku Klubu Na Rampě.

■ 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

Jablonecké muzeum má exponáty,
které si pamatují děti, rodiče
a prarodiče.

■ Muzeum korálků
– G&B beads – Silka
Janovská 132/39, Jablonec nad Nisou,
tel: 483 317 929, info@gbbeads.cz,
www.muzeumkoralku.cz
Otevřeno: pondělí–pátek 9.00–17.00 ho-
din, sobota 9.00–12.00 hodin.

Korálkové dílny pro začátečníky
i pokročilé, každé úterý, čtvrtek
a sobotu. Každodenní program pro
rodiny s dětmi.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz
e-mail: info@centrumjablicko.cz
2.–31. 1. /každý všední den/

9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hry v krásné a prostorné herně s pro-
gramem pro nejmenší. Určeno pro děti
od 3 měsíců s doprovodem. 
Pondělí – cvičení s dětmi, 
středa – angličtina pro nejmenší, 
pátek – hudebně výtvarný kroužek.

4. 1. /středa/ 10.00–12.00 hodin
SCHŮZKA AKTIVNÍCH ČLENŮ
Jste akční typ, rádi tvoříte, pomáháte,
vymýšlíte nové věci, děti a rodina jsou
pro vás na předním místě? Přijďte
mezi nás. Přidejte se k nám do týmu.
Realizujte se. 

10. 1. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
NOVINKY VE VZP NA ROK 2017
Zaměstnanec VZP nás seznámí
s novinkami v roce 2017 – na co
budeme moct uplatňovat slevy, jaké
budou bonusy. 

12. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
ALERGIE A ASTMA
Beseda s Pavlem Vavřínkem,
předsedou neziskové organizace
Astmálek, o alergiích a astma
u malých dětí, o možnostech léčby.

13. 1. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
SEBEVĚDOMÍ
Sebevědomí je pro nás a náš život
opravdu důležité. Co to vlastně je? Je
to vědomí vlastní hodnoty, kvalit
a schopností. Je to přijetí sebe sama se
všemi klady i zápory. Přednáší Lucie
Šmahelová.

15. 1. /neděle/ odpoledne
ZIMNÍ RADOVÁNKY S JABLÍČKEM
Společný výlet na Královku, hromadné
sáňkování, bobování, stavění bunkrů
i sněhuláků. Více informací na webu.

17. 1. /úterý/ 17.30–19.30 hodin
ZMĚNA BEZ NÁMAHY
Přednáška ve velkém sále spolkového

domu od Martina Jotova o tom, jak
funguje naše mysl, že existuje lepší
cesta, která umožňuje bezbolestně
změnit náš život i návyky směrem
k radosti, duševní pohodě a skvělým
výsledkům v práci, sportu, koníčcích
i vztazích. 

19. 1. /čtvrtek/ 10.00–11.00 hodin
KOMUNIKACE V RODINĚ
Konflikty patří k životu. Mohou být
jeho potřebným kořením, ale mohou
vést též do slepých uliček. Přijďte se
dozvědět víc. Přednáška Martiny
Zemanové.

24. 1. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
V JABLÍČKU
Řešíte problémy s dětmi, ale do poradny
se vám ještě nechce jít? 
Přijďte se poradit do Jablíčka.

25. 1. /středa/ 18.30 – 20.00 hodin
CHCETE PRÁCI?
První lekce semináře, který zvýší vaše
šance na trhu práce. Přednáší zkušená
personalistka a mediátorka Lucie
Ptáková.

26. 1. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA S MOUCHOU
Přijďte si vytvořit z obyčejného trička
originál. Workshop pro dospělé i děti.
Cena 250 Kč.

27. 1. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
KLUB ZDRAVÍ – ZDRAVÁ SNÍDANĚ
Proč je dobré snídat, které potraviny
tělo nastartují a neunaví, nápady na
zdravé a chutné snídaně. Přednáška
výživové poradkyně Lucie Trubačové.

■ Galerie FR
Dům česko-německého
porozumění Rýnovice
www.dumrynovice.org,
Československé armády 24, 
Jablonec nad Nisou, tel. 732 551 425,
www.dumrynovice.cz,
indatamedia@gmail.com,
otevřeno út–so 13.00–19.00 hodin

HRAVĚ V TRÁVĚ
Celoroční výstava fotografií Vladimíry
Dvořákové.

18. 1. /středa/ 18.00 hodin 
DALŚÍ OSUDY NĚMCŮ
Z JIZERSKÝCH HOR PO ROCE
V LETECH 1948–1968
Přednášky přímé pamětnice jablonecké
etnoložky Christy Petráskové.

do 21. 1. /sobota/ 
OSUDY NĚMCŮ Z JIZERSKÝCH
HOR PO ROCE V LETECH 1948–1968
Poválečný odsun tří milionů lidí, téměř
jedné třetiny tehdejšího obyvatelstva
Česka, zasáhl a proměnil významně
i Jizerské hory. Druhé pokračování vý-
stavy přibližuje osudy místních Němců
v letech 1948–1968. Projekt podpořil
Fond budoucnosti a Svaz Němců v ČR,
na Moravě a Slezsku.

25. 1. /středa/ 18.00 hodin
HOVORY, OVŠEM 
/ AUTORENLESUNG 
Autorská poezie, próza, hudba
a novoroční poselství. 
Večer s Milanem Brožem a jeho hosty.

■ PALACE PLUS
– česká bižuterie a sklo
Palackého 41, Jablonec nad Nisou
777 052 0141, palace@texoplus.cz
www.palaceplus.cz

19. 1. /čtvrtek/ 16.00 hodin
LEDNOVÝ WORKSHOP
Tentokrát budeme s Ivou Mastníkovou
tvořit šperk technikou pošívání filcu –
brož nebo náhrdelník. 
Cena 300 Kč. 
Přihlaste se e-mailem nebo telefonem.

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

20. 1. /pátek/ 18.30 hodin
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA 36
Barokní architektura v Čechách, knihu
představí Richard Biegel.

25. 1. /středa/ 18.00 hodin
SLUNCE
Vernisáž obrazů Václava Kocuma.

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

18. 1. /středa/ 18.00 hodin
ŠÁRKA VAŠKANINOVÁ
Obrazy – vernisáž

26. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin
POVÍDÁNÍ O VÍNĚ
Ssrovnávací degustace – uvádí majitelé
La Kavárny

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

31. 1. /úterý/ 18.00 hodin
BIOTRONIK TOMÁŠ PFEIFFER
Beseda.

■ ZŠ Mozartova
21. 1. /sobota/ 8.00–12.00 hodin
MŠENSKÝ BAZÁREK
Nákup a prodej dětského sezónního
oblečení a sportovních potřeb ve
školní jídelně ZŠ Mozartova.
Rezervace stolu do 19. 1. na mob.
720 247 167, nebo e-mail:
lea.sirova@seznam.cz.

■ Český červený kříž
Uhelná 5, Jablonec n. N.
www.cck-jablonec.cz

19. 1. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz první pomoci pro uchazeče o ŘP
a pro zaměstnance firem.

Pro školy v nabídce opět:

Program pro MŠ:

DOKTORŮ SE NEBOJÍME!
Určeno pro nejmenší, aby se hravou
formou seznámili s první pomocí.

Program pro ZŠ:
DOMA, VENKU, VE ŠKOLE, 
VE ZDRAVÍ A V POHODĚ!
Připraveno podle věku dětí pro
jednotlivé třídy. Děti se učí aktivní 
formou první předlékařské pomoci
a základům vlastní ochrany.

Program pro SŠ:
ZÁKLADY MEZINÁRODNÍHO
HUMANITÁRNÍHO PRÁVA
Je válka skutečně bez pravidel? Jsou
civilisté dostatečně chráněni? Co jsou
to vlastně Ženevské konvence? A další
otázky civilizovaného světa.

V rámci akreditovaných programů
nabízíme tyto kurzy první pomoci:
První pomoc pro pracovníky
poskytovatelů sociálních služeb.
Akreditace MPSV č. 2013/0175-
PC/SP/VP. Prezenční forma kurzu
v délce šesti hodin, ukončený písem-
ným testem obsahující teoretickou před-
nášku a účast na modelových situacích
připravených v reálním čase na
namaskovaných figurantech.

Základní norma zdravotnických
znalostí pro pedagogické pracovníky
(ZNZZ). Akreditace MSMT č.
10088/2013-201-302 v rámci DVPP.
Prezenční forma kurzu v délce dvaceti
hodin, 12 hodin základního kurzu,
rozšířeného o nástavbový modul hlavně
právě pro pedagogy z mateřských,
základních, středních a vysokých škol.

Zdravotník zotavovacích akcí.
Akreditace MSMT č. 10538/13-
212/245. Informace o kurzu. Prezenční
forma kurzu v délce 27 hodin teorie
a 16 hodin praktické výuky.
Zakončeno zkouškou a vydáním
osvědčení o rekvalifikaci.

Co vzniká z recyklovaných materiálů

9. 1.–30. 1. – vestibul jablonecké radnice
Ve vestibulu jablonecké radnice bude od 9. ledna k vidění výstava, která
byla vytvořena v rámci projektu Odpadové hospodářství – Spolupráce
v Libereckém kraji a okrese Görlitz pod názvem Co vzniká z recyklo-
vaných materiálů. 
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Stadion Střelnice

Atletická hala
www.atletikajbc.cz

1. 1. 2017 – zavřeno
od 2. 1. 2017 – běžný provoz

4. 1. /středa/ 16.30 hodin
1. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá SG Jablonec
ve spolupráci s AO TJ Liaz Jablonec.

11. 1. /středa/ 16.30 hodin
2. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá SG Jablonec
ve spolupráci s AO TJ Liaz Jablonec.

14.–15. 1. /sobota–neděle/ 
13.00 a 9.00 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY LKAS
Ve vícebojích, chůzi, atletické závody
všech kategorií. Pořádá AO TJ LIAZ
Jablonec ve spolupráci s KAS Liberec.

18. 1. /středa/ 16.30 hodin
3. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá SG Jablonec
ve spolupráci s AO TJ Liaz Jablonec.

21. 1. /sobota/ 10.00 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY DOSPĚLÝCH
Společné závody LKAS a KAS HK
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec ve spolu-
práci s KAS Liberec.

22. 1. /neděle/ 12.00 hodin
PŘEBORY DOLNÍHO SLEZSKA
Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec ve spolu-
práci s PZLA.

25. 1. /středa/ 16.30 hodin
4. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá SG Jablonec
ve spolupráci s AO TJ Liaz Jablonec.

28. 1. /sobota/ 15.00 hodin
JABLONECKÁ HALA 2017 
Mezinárodní mítink, pořádá 
AO TJ LIAZ za podpory Libereckého
kraje, statutárního města Jablonec n. N.
a Českého atletického svazu.

29. 1. /neděle/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS NEJMLADŠÍHO
ŽACTVA
Pořádá AO TJ LIAZ ve spolupráci
s KAS Liberec.

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

HALA bude 1. 1. 2017 uzavřena.
FITNESS v městské sportovní hale
bude 1. 1. 2017 uzavřeno.

FLORBAL
21. 1. /sobota/ 9.00 hodin
ZÁPAS DOROSTENECKÉ LIGY
Pořádá 1. FbK Jablonec n. N., z. s.,
centrkurt.

29. 1. /neděle/ 9.00 hodin
ZÁPAS LIGY ELÉVŮ
Pořádá 1.FbK Jablonec n. N., z. s., 
kurt č. 1.

FOTBAL
14. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
ROČNÍKŮ 2007 A 2008
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

22. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
ROČNÍKŮ 2009 A 2010
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

28. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
ROČNÍKŮ 2006
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

FUTSALL
13. 1. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– FK KLADNO
II. liga západ, centrkurt.

20. 1. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA
– WIZARDS DDM PRAHA
II. liga západ, centrkurt.

VOLEJBAL
7. 1. /sobota/ 9.00 hodin
SUPERMINITOUR
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N., 
oddíl barevného minivolejbalu.

14. 1. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – VK PRASYL
MLADÁ BOLESLAV
II. národní liga mužů, kurt č. 4.

21. 1. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N.
– soupeř nebyl ke dni uzávěrky znám,
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

28. 1. /sobota/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. –
TJ SOKOL TESLA STRÁŽ
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

4. 1. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC DRACI BÍLINA
II. liga muži.

7. 1. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC TRUTNOV
II. liga muži.

25. 1. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC BANÍK SOKOLOV
II. liga muži.

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

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz

14. a 15. 1. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
I. KOLO ČESKÉHO POHÁRU 
DOROSTU A DOSPĚLÝCH
Pořádá SKP Kornspitz Jablonec. První
den je na pořadu sprint, v neděli
stíhací závod.

Sportovní areál Mšeno
www.fkjablonec.cz

7. 1. /sobota/ 11.00 hodin
FK JABLONEC – FK JISKRA
MŠENO
Přípravný zápas ligového týmu, UMT
Mšeno – Mozartova.

14. 1. /sobota/ 12.00hodin
FK JABLONEC – FK TEPLICE
Přípravný zápas juniorky, UMT
Mšeno – Mozartova.

23. 1. /sobota/ 10.30hodin
FK JABLONEC – FK PĚNČÍN /
TURNOV
Přípravný zápas juniorky, UMT
Mšeno – Mozartova.

TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5
tel. 728 761 563 nebo 604 647 315

Pravidelné cvičební hodiny. Přesný
rozvrh je uveřejněn ve vývěsce soko-
lovny, přihlášky přímo před lekcí.

Rodiče s dětmi /od 2 let/
úterý 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin
pátek 9.30–11.00 hodin

Předškoláci a školáci /4–7 let/
čtvrtek 16.30–17.30 hodin

Ženy seniorky
– zdravotní cvičení
pondělí 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 9.30–10.30 hodin

Ženy kondiční cvičení
úterý 17.30–8.30 hodin
čtvrtek 17.30–18.30 hodin

Aby záda nebolela (ženy + muži)
úterý 16.30–17.30 hodin

14. 1. /sobota/ 10.00–12.00 hodin
VESELÍ KLAUNI
Zveme nejmenší děti, které se chtějí
pobavit, zacvičit a zasoutěžit v soko-
lovně. Sportovní přezutí nutné.

H.E.A.T. PROGRAM
& POWER PLATE studio
Tel.: 605 958 177
info@heat-jablonec.cz,
www.heat-jablonec.cz
Mírové nám 15, 1. patro

AEROBNÍ CVIČENÍ s vysokým
energetickým výdejem (60 minut)
Spálíte až 800 kilokalorií za hodinu.
Zhubněte a zlepšete svou kondici.
pondělí– 16.00, 18.00 a 19.00 hodin
úterý – 9.15, 15.00, 16.30 a 18.30 hodin
středa – 16.00, 18.00 a 19.00 hodin
čtvrtek – 15.00, 16,30 a 18.30 hodin
pátek – 14.00 a 16.30 hodin
sobota – 10.00 hodin
neděle – 18.30 hodin

POWER PLATE
Cvičení na vibrační plošině pod vede-
ním odborných lektorů, 30 minut
= 90 min. v posilovně, dle objednávek
viz www.heat-jablonec.cz/rezervace.

VACUSHAPE
Redukce celulitidy chůzí v podtlakové
kabině, dle objednávek
viz www.heat-jablonec.cz/rezervace

Nabídka sportovních pořadů

Biatlonisté mají nové zázemí s hypoxií
V pondělí 12. prosince bylo slavnost-
ně otevřeno nově zrekonstruované
biatlonové centrum v ulici Pod Skal-
kou, jež je vybavené nejmodernějšími
tréninkovými vymoženostmi. Jeho
součástí je i takzvaná „hypoxie“, tedy
lůžková část, kde se navozuje pobyt
v různých nadmořských výškách. 

„Budova byla postavena před třiceti lety
a díky této rekonstrukci a dostavbě no-
vé části i se zázemím pro sportovce se
dostáváme do moderní éry. Biatlonisté,
jakožto profesionální sportovci, nám
dělají radost svými výsledky a konečně
mají i profesionální zázemí,“ sdělil Jiří
Zmatlík, náměstek ministra vnitra.

Slavnostního přestřižení pásky se zú-
častnili také Zdeněk Bříza z Minister-
stva školství ČR, hejtman Libereckého
kraje Martin Půta, primátor Jablonce
nad Nisou Petr Beitl, ředitel OLYMP
Centra sportu Jiří Beran, sportovní ře-
ditel Českého olympijského výboru
Martin Doktor a šéftrenér biatlonové
reprezentace Ondřej Rybář.

„Biatlon láká, přibývají sportovci i tre-
néři, před pár lety jsme si řekli, že by si
centrum zasloužilo rekonstrukci. Pů-
vodní představa byla třetinová, ale za-
dařilo se na olympiádě v Soči a zjistili
jsme, že by to chtělo víc,“ sdělil Jan
Matouš, předseda SKP Korsnpizt Jablo-
nec. Biatlonisté mají nově k dispozici

zrekonstruované pokoje, z nichž pět
a rovněž tělocvična jsou vybaveny spe-
ciálním systémem Hypoxico, který mo-
deluje vysokohorské prostředí. „Mělo
by nám to pomoci o člověku něco zjis-
tit. Z druhé strany pomoci jemu, aby byl
konkurenceschopný s těmi, kteří přije-
dou třeba z Pyrenejí. Zkrátka aby byl

člověk z nížiny lépe adaptovaný,“ vy-
světlil Rybář.

Nově byla vybudovaná také prostorná
garáž a servisní místnost pro přípravu
lyží. „To vše je pro nás důležité. Pokud
chceme být mezi nejlepšími, musíme
v přípravě držet krok se světem, nyní
máme podmínky srovnatelné,“ pochva-
loval si šéftrenér Ondřej Rybář.

Od léta budou moci využívat biatlo-
nisté rovněž speciální běhací pás pro
kolečkové lyže, slangově „běhátko“.
Jedná se o stroj, který obsadí celou pří-
stavbu budovy, do níž bude umístěn je-
řábem. „Bude to taková mučírna. Po-
slouží nám k biochemickým testům,
k tréninku i pilování techniky, neboť
místnost bude sledovat sada kamer.
Závodníkům je navíc možné promítat
na plátno profil trati, aby to působilo
reálně,“ popisuje šéftrenér Rybář. Po-
dobné zařízení nikde v Česku není
a nachází se jen v několika zemích na
světě. Využívat ho budou kromě biatlo-
nistů také lyžaři klasici, cyklisté či at-
leti. (end)

Šéftrenér české reprezentace biatlonistů Ondřej Rybář. Foto Jiří Endler
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■ Z knihovny 
Roman Karpaš a kol.: 
Jizerka – Smědava
V edici Klenoty Jizerských hor vy-
dal autor ve svém nakladatelství
RK velkou obrazovou publikaci
s mnoha dobovými fotografiemi,
která přibliží čtenáři turisticky
nejnavštěvovanější místa Jizer-
ských hor. „Zná je skoro každý,
ale o jejich historii a osudech lidí,
kteří zde žili, ví jen málokdo.
Nová kniha z fondu naší studovny
tak určitě potěší každého, kdo má
zdejší hory rád,“ myslí si Zbyněk
Duda, ředitel jablonecké knihov-
ny. Začíst se či si knihu jen prolis-
tovat lze každý všední den ve stu-
dovně v přízemí knihovny od osmé
do osmnácté hodiny.

■ Došlo do redakce
O jablonecké Lípě svobody
V zářijovém Jabloneckém měsíč-
níku se zajímavě píše o historii
Horního náměstí. Čtenáře zaujme
střídavé odhalování a bourání
soch na prostranství před římsko-
katolickým kostelem. V článcích je
také zmínka o bujné zeleni a vyso-
kém stromoví. Protože je zřejmé,
že se připravuje nová úprava ná-
městí, myslím, že by jablonečtí
občané měli být informováni také
o některých stromech.

Již z dálky upoutají pozornost
dvě, vedle sebe stojící lípy. Ta zá-
padní je menší a zcela jistě
i mladší než její mohutná východ-
ní sousedka. A právě ta větší není
obyčejný strom. Jedná se o Lípu
svobody, zasazenou v roce 1946
jabloneckými skauty. Letos tomuto
krásnému a zdravému stromu je
sedmdesát let. Pamětníci slavnost-
ní výsadby jsou ještě mezi námi
a doufají, že tato Lípa svobody ne-
bude mít podobný osud jako prvo-
republiková Lípa svobody, kterou
na podzim v roce 1938 podřízli
henleinovci. 

Tomáš Sehnoutka

Vrátili jste se z prvních závodů v Itálii, jaké byly?
Rychlé. Ačkoli byly dlouhé 30 km, jelo se opravdu vel-
mi rychle. Na trati mě postihly drobné technické pro-
blémy, a proto jsem závod nedokončil podle mých
představ. Na vítěze jsem přesto ztratil pouhých 20 vte-
řin a skončil jsem na 21. místě.

Od kolika let vlastně stojíte na lyžích?
Od šesti let se věnuji lyžování, začínal jsem v TJ
Elitex, později přešel do střediska vrcholového sportu
mládeže, od 15 let mě trénoval Jiří Bartoš, který byl
i vodák, a kromě lyžování jsme jezdili na vodu, na ko-
le. Celkově mě lyžování vždy bavilo.

Táta trénoval mnoho let biatlonový národní tým
a vy jste se dal na klasiku, proč?
Máte pravdu, nabízelo se, abych přešel k biatlonu, ale
já měl vždy strach ze střílení a špatně jsem viděl na
dálku. Hlavně mi přišlo jako dřina tahat těžkou zbraň
na zádech. Navíc jsem klasik, zastánce starého stylu,
biatlonisté přešli na bruslení a jezdí zásadně skate.

Zůstal jste u klasiky, kdy přišel první úspěch?
V roce 1984 jsem se stal mistrem republiky žactva.
Moc jsem každé závody prožíval, možná víc než dnes.
Chodil jsem do sportovní školy na Šumavě, pak jsem
byl zařazen do střediska vrcholového sportu mládeže.
Trénování ve skupině a závodění se mi velmi líbilo.
Narukoval jsem do Dukly Liberec, kde jsem pět let
působil jako instruktor sportu. Dostal jsem se i do ná-
rodního týmu, ale byl jsem velmi mladý, bez zkuše-
ností. Ani příprava nebyla kvalitní tak, abych mohl
konkurovat dobrým závodníkům té doby, Smirnovovi
a Ulvangovi.

Kdy jste zjistil, že vás baví dálkové běhy?
Někdy ve dvaceti letech, tehdy mě trénoval Milan
Urbanců a já skončil na MČR dospělých v běhu na

30 km klasicky třetí. To byl můj největší domácí ús-
pěch, na vítěze jsem ztratil deset vteřin, na druhého
Bence jen osm. Postupně jsem sbíral zkušenosti na
domácích maratonech. Vyzkoušel jsem si Orlický
a Šumavský maraton, Krušnohorskou 30 či Bodenmais
v Německu. V roce 1997 jsem jel svůj první Vasův běh
ve Švédsku a skončil jsem na 21. místě. Dlouhé závody
s hromadným startem se mi líbily a začal jsem se spe-
cializovat na mezinárodní FIS maratony.

A s nimi přišly i výsledky…
Přesně tak. Dostavily se první úspěchy a ty mi daly
další obrovskou chuť do závodů. V roce 2002 jsem
v Austrálii vyhrál Kangaroo Hoppet, o rok později
jsem byl na Vasově běhu třetí a druhý jsem skončil
v celkovém pořadí FIS Marathon Cup. Dařilo se mi
stále víc. V roce 2004 jsem vyhrál dva závody seriálu
Worldloppet. Velmi si cením prvního místa ve slav-
ném italském závodě Marcialonga v běhu na 70 km
i výhry v seriálu FIS Marathon Cup. Jsem rád, že jsem
několikrát vyhrál závod König Ludwig Lauf v Ně-
mecku.

Jste ale také trojnásobným vítězem Jizerské pade-
sátky.

Ano. Záměrně jsem ji ale ve výčtu vynechal. Jizerská
je pro mě výjimečný závod. Závodím prakticky na
domácích tratích, na kterých trénuji v zimě i v létě.
V okolí trati mám mnoho českých fanoušků a podle
mého patří Jizerská padesátka k nejkrásnějším závo-
dům dálkových běhů. 

Poprvé jsem ji jel v roce 1996 a skončil jsem třetí,
úžasný zážitek. Poprvé jsem vyhrál v roce 2000
a o rok později podruhé. Tehdy ještě nebyla zařazena
do seriálu dálkových běhů. Poté konkurence na trati
výrazně stoupla, a proto mezi své výhry nejvýše sta-
vím první místo z roku 2012, kdy zde byla největší
konkurence světových klasiků.

Letos se jede jubilejní 50. ročník, jak vnímáte změ-
ny v její historii.
Pamatuji si doby, kdy se startovalo na Hrabětické lou-
ce, kde bylo mnohem více místa pro závodníky, ale
zase horší dopravní dostupnost. Také parkovací plo-
chy nebyly takové, jaké jsou v okolí stadionu v Bed-
řichově. Pamatuji si i zkrácený start z Nové louky.
Celkově Jizerskou 50 hodnotím jako nádherný a dob-
ře zorganizovaný závod.

Jak jste připraven letos?
Myslím, že dobře. V létě jsem se věnoval běhu a ko-
lečkovým lyžím. Některé tréninky jsem absolvoval se
svoji rodinou a na jedno soustředění se mnou jel táta.
Doufám, že tuto tréninkovou přípravu zúročím při zá-
vodech Visma Ski Classics co nejlépe.

Za jaký tým závodíte a jaké jsou vaše plány?
Jezdím za domácí Silvini Madshus team, kterému šé-
fuje Marek Pazderský. Rád bych zůstal mezi světovou
špičkou a útočil na nejvyšší příčky, protože lyžování
je krásný sport, mám ho rád a baví mě. 

(Jiří Endler)

Stanislav Řezáč 
Lyžování je krásný sport

■ Osobnost Jablonecka

Jeden z nejlepších českých lyžařů Stanislav Řezáč se specializuje na dálkové běhy, v nichž se
zařadil mezi světovou špičku. Za sebou má celou řadu úspěchů, např. je trojnásobným
vítězem Jizerské 50, do cíle jako první dojel při závodech v Austrálii – Kangaroo Hoppet,
v Německu – König Ludwig Lauf, v kanadském Quebecku, v Itálii – Marcialonga a v Norsku –
Birkebeinerrennet. V roce 2011 se stal celkovým vítězem seriálu dálkových běhů Swix Ski
Classics. V roce 2012 byl vyhlášen nejlepším lyžařem ČR.

Slavnost zasazení Lípy svobody v roce
1946. Foto archiv Tomáše Sehnoutky

Foto Jiří Endler
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Do 16. ročníku literární soutěže Městské knihov-
ny v Jablonci nad Nisou přišlo celkem 172
prací. Na soutěži už druhým rokem spolu-
pracuje knihovna se statutárním městem,
a tak cenu třiceti ohodnoceným předával
náměstek primátora Pavel Svoboda společ-
ně s herečkou Činoherního klubu Praha La-
dou Jelínkovou.

Podruhé se do literární soutěže, letos na téma
Cirkus v životě, zapojili také dospělí. „Oproti
loňským osmi účastníkům, letos přišlo do sou-
těže 12 prací v kategorii dospělých,“ uvádí Dana
Foltýnová z programového a audiovizuálního
oddělení knihovny. Kromě dospělých pak v ka-
tegorii 1. stupeň ZŠ hodnotila práce porota ve
složení: kronikářka města Jiřina Polanská, bás-
nířka Olga Novotná, učitelka češtiny Jiřina Ře-
hořová a Jan Štol z magistrátu. Za první stupeň
ZŠ dorazilo 52 literárních děl, v kategorii 2. stu-
peň ZŠ 78 a středoškoláci poslali 30 příspěvků.
„Každá kategorie se dělila ještě na podskupiny
próza, poezie a úvaha,“ doplňuje Foltýnová.

„I když všechny soutěžní práce už nepochází
pouze z Jablonce, jsem pyšný, kolik šikovných
literátů v našem městě vyrůstá nebo působí,“
podotýká náměstek Pavel Svoboda s tím, že me-
zi vítězi se objevili autoři z Liberce, Prahy, ale
také z Kadaně, Děčína či Vsetína. „Nevím, zda je

to letošním námětem, ale tento ročník byl mi-
mořádně vtipný a pohodový,“ pochvaloval si
Svoboda.

Odpoledne v audiovizuálním sále příjemně
zpestřila čtením vybraných soutěžních textů
herečka Lada Jelínková. Dobrou náladu přine-
slo také vystoupení člena loutkohereckého
spolku Vozichet Rudolfa Hancvencla nebo Jany
Patkové z dramatického kroužku Vikýře s kolá-
ží Prádlo v dramatizaci a režii Jiřiny Polanské.
Sedmnáctý ročník literární soutěže vyhlásí jab-
lonecká knihovna příští rok v říjnu během
Týdne knihoven. (jn)

16. ročník literární soutěže 
– Cirkus v životě
Kategorie – 1. stupeň ZŠ
Próza: 1. Ondřej Farkaš (ZŠ Liberecká), 2. Ma-
těj Beránek (ZŠ Mozartova), 3. Martin Dejnož-
ka (ZŠ Arbesova).
Poezie: 1. Jan Drápalík (ZŠ Arbesova), 2. Ka-
teřina Matějčková (ZŠ Liberecká), 3. Eliška Vi-
táková (ZŠ Liberecká).
Úvaha: 1. Markéta Běhounková (ZŠ Mozar-
tova), 2. Marie Krykorková (ZŠ Mozartova).

Kategorie - 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia
Próza: 1. Anna Blažková (Gymnázium Dr. Ran-

dy), 2. Dorkas Jandová (ZŠ Liberecká), 3. Je-
katěrina Babučová (ZŠ Rychnov).
Poezie: 1. Radka Bělíková (ZŠ Mozartova), 2. Anna
Hollmannová (Gymnázium Dr. Randy), 3.
Lucie Hoffmannová (ZŠ Mozartova).
Úvaha: 1.Barbora Horušická (ZŠ Liberecká),
2. Marek Eder (ZŠ Rychnov), 3. Nina Netolická
(ZŠ Liberecká).

Kategorie – SŠ
Próza: 1. Petra Soukupová (Gymnázium U Bal-
vanu Jbc), 2. Markéta Hurtová (Masarykovo
gymnázium Vsetín), 3. Ilona Fortelná (Střední
škola Náhorní, obor Knihkupecká a naklada-
teská činnost).
Poezie: 1. Vít Krátký (Gymnázium Kadaň), 2. Fi-
lip Novák (Gymnázium Dr. Randy Jbc), 3. Mar-
kéta Plešková (Gymnázium Praha 5, Na Zat-
lance 11).
Úvaha: 1. Hugo Matoušek (Gymnázium Dr. Ran-
dy Jbc), 2. Iva Kadlecová (SUPŠ sklářská, Ka-
menický Šenov).

Kategorie – dospělí
Próza: 1. Jana Kolmanová (Liberec 8), 2. Lenka
Martinková (Stará Boleslav).
Poezie: 1. Pavel Vydra (Pecka), 2. Václava Huje-
rová (Kralupy nad Vltavou).
Úvaha: 1. Patricio Battya (Děčín 6).

Do jablonecké literární soutěže se 
zapojuje stále více dospělých autorů

Poradna pro rodinu a děti, která poskytova-
la programy pro děti a mladistvé od 11 do
18 let, jež se dopustili kriminální činnosti,
skončila. Na Jablonecku fungovala od roku
2005. Nyní se za ni nedaří najít náhradu.

Dnem 31. prosince loňského roku skončila so-
ciální služba odborného poradenství - Poradna
pro rodinu a děti, kterou poskytovala organiza-
ci REP, z. s. Na Jablonecku fungovala od roku
2005, kdy ji založila, vybudovala a více jak de-
set let vedla Zdenka Flugrová. Zkušená psycho-
terapeutka a absolventka řady psychoterapeu-
tických výcviků zajistila vysokou úroveň a kva-
litu poskytovaných služeb. S jejím odchodem
do důchodu však poradna zanikla. 

Poradna poskytovala výchovné a resociali-
zační programy pro děti a mladistvé od 11 do 18
let, kteří se dopustili trestné činnosti. „Jedním
z těchto programů byla i resocializace mladých
obviněných a odsouzených, což byl probační

program akreditovaný Ministerstvem spravedl-
nosti ČR. Ročně tak docházela na odborné kon-
zultace průměrně dvacítka klientů,“ uvádí Štěpán
Sobotík, vedoucí střediska Probační a mediační
služby v Jablonci nad Nisou. Ve výzkumu Insti-
tutu kriminologie a sociální prevence se jablo-
necký probační program v konkurenci desítek
dalších z celé republiky umístil mezi prvními
třemi s nejnižší recidivou mladistvých pacha-
telů. 

Programy Poradny pro rodinu a děti se zamě-
řovaly na nejrizikovější mladistvé pachatele
a pachatele mladší patnácti let, kteří se dopou-
štěli majetkové, mravnostní i násilné trestné
činnosti. „Jednalo se o ty, u nichž byla riziko-
vost dalšího selhávání vyhodnocená jako vyso-
ká, a to zejména kvůli problematické rodinné
i sociální situaci, způsobu trávení volného času,
negativním vlivům vrstevnické party či vzor-
cům chování, jako je agresivita a vznětlivost,“
konstatuje Sobotík.

Službu dlouhodobě finančně podporovalo
město Jablonec a fungovala i díky úzké spolu-
práci s jabloneckou Probační a mediační služ-
bou ČR, s magistrátními pracovníky z oddělení
sociálněprávní ochrany dětí a komunitnímu
plánování. „Poradna pro rodinu a děti v čele
s paní Flugrovou se zasadila o to, že mnoho dě-
tí nepokračovalo ve své kriminální kariéře,
a neskončilo tak v ústavní výchově a ve vězení.
Za to jí patří velký dík,“ uzavírá za všechny spo-
lupracovníky Štěpán Sobotík a dodává, že před
členy komunitního plánování, pracovníky ma-
gistrátu a probační a mediační službou nyní
stojí nelehký úkol - najít za ukončenou službu
náhradu. „Zatím se nedaří najít neziskovou or-
ganizaci, která by byla ochotná a schopná v po-
žadovaném rozsahu a kvalitě službu poskyto-
vat,“ připomíná vedoucí střediska Probační
a mediační služby v Jablonci nad Nisou Štěpán
Sobotík. 

(red)

Poradna pro rodinu a děti skončila, 
náhradu se nedaří najít

Foto 3 x Radka Baloghová
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Informační servis pro turisty, dnes považova-
ný za samozřejmost, byl před 20 lety v Jablon-
ci novinkou. Turistické informační centrum
se slavnostně otevřelo na sklonku roku 1996
a bylo vůbec prvním svého druhu v Jizerských
horách. Jablonec nad Nisou má tak hned po
Turnovu nejdéle fungující infocentrum v ce-
lém regionu.

Za dvacet let své existence značně rozšířilo
svou nabídku. Jedním z prvních vydaných pro-
pagačních materiálů byl katalog ubytování, kte-
rý se od té doby již mnohokrát aktualizoval,
a mapka města. Bez těchto stálic se dnes už tu-
ristické infocentrum neobejde. Každým rokem
pak přibývaly další materiály i publikace věno-
vané současnosti i historii Jablonce a kráse Ji-
zerských hor. 

„Během roku 1999 spatřila světlo světa nová
mapa Jablonce, mapa Jizerské hory, historické
panorama Jablonce, soubor historických po-
hlednic, plán lyžařských tratí, leporelo Roz-

hledny Jizerských hor, kniha Dobové fotografie
Jablonecka,“ pro zajímavost vypočítává Hana
Herkommerová, současná vedoucí turistického
infocentra. „Co rok, to nový turistický produkt,
většinou hned několik. Aby se informace moh-
ly k turistům dostat, bylo potřeba je nejprve zís-
kat. Budovaly se databáze nejen zmíněného
ubytování, ale také bižuterních a sklářských fi-
rem, pravidelných akcí, výletních tipů, doplň-
kových služeb. Je to každodenní mravenčí prá-
ce,“ dodává Hana Herkommerová.

K hlavní činnosti infocentra, tedy zprostřed-
kování informací, brzy přibyly další služby.
„Každé léto zpřístupňujeme radniční vyhlídko-
vou věž. Od roku 2007 také během prázdnin
otevíráme kostely a pořádáme v nich koncerty.
Jsme koordinátory Evropského dne dědictví
a zapojujeme se do dalších významných akcí
města,“ upřesňuje Hana Herkommerová.

Turistické infocentrum postupně měnilo
i svou tvář. Původní zázemí v přízemí radnice

přestalo časem dostačovat. Počet návštěvníků
se zvyšoval, stejně tak jejich očekávání. V roce
2012 proběhlo velké stěhování. Zázemí pro tu-
risty bylo zřízeno ve zrekonstruované bývalé
faře u kostela svaté Anny. Vdechlo tak nový ži-
vot nejstaršímu stojícímu domu v Jablonci nad
Nisou. Spolu s infocentrem do něj byla z radni-
ce přemístěna i Městská galerie MY. Dnes zde
kromě informačního servisu probíhají kulturní
akce, přednášky, vernisáže.

„Dvacet let fungování turistického infocentra
ukázalo, že má ve městě své pevné místo. O je-
ho rozvoj se zasloužila celá řada lidí, kterým
patří poděkování. Důkazem, že svou práci děla-
li a dělají dobře, jsou nejen získaná ocenění, ale
hlavně spokojení návštěvníci. A věříme, že jich
bude rok od roku stále víc. Jablonec nad Nisou
má své trumfy – hory, sport, bižuterie, vánoční
ozdoby, funkcionalistická a secesní architektu-
ra. Je stále co nabízet,“ říká na závěr Petr Vobo-
řil, ředitel Jabloneckého kulturního a infor-
mačního centra. (rs)

Turistické infocentrum oslavilo 20 let

Otevření infocentra 
v roce 1996

Turistické informační centrum v Domě 
Jany a Josefa V. Scheybalových. Foto Milan Bajer

Infocentrum v jablonecké radnici v roce 2006

Křesadlo je symbol dobrovolnictví, tedy
správně vykřesané jiskřičky lidství. Letošní
oceňování proběhlo 6. 12., den po Meziná-
rodním dni dobrovolníků. 

Šestý ročník slavnostního předávání cen pro
Liberecký kraj Křesadlo 2016 se konal v pros-
torách kulturního centra Střelnice v Jablonci
nad Nisou, již potřetí pod taktovkou Oblastního
spolku Českého červeného kříže Jablonec nad
Nisou a opět se zásadní podporou společnosti
SČVAK. Oceněni byli: Anna Šmídová, Dagmar
Holanová, Kateřina Pravcová, Rudolf Šrámek,
Petr Činčala a Matěj Kovalevský.

Anna Šmídová pomáhá v dobrovolnickém
centru při Krajské nemocnici Liberec a této
činnosti se věnuje více jak 7,5 roku. Dagmar
Holanová je zakladatelkou Ligy na záchranu
zvířat a majitelkou útulku Dášenka, zvířatům
zasvětila svůj život a pomáhá dodnes, i když je-
jí zdraví není již zcela v pořádku. Kateřina

Pravcová byla mezi nominovanými benjamín-
kem, ale neznamená to, že je začátečníkem
v dobrovolnictví. Ač je jí 16 let, věnuje se dob-
rovolnickým činnostem již šestý rok a v této chví-
li hlavně činnostem při DDM Vikýř v Jablonci
nad Nisou. Rudolf Šrámek již třicet let učí ně-
kolikátou generaci dětí lásce k modelářství

v DDM Mozaika v Železném Brodě. Petr Činča-
la je zakladatelem dvou občanských sdružení –
Centra generace Liberec i partnerské organiza-
ce v Jablonci nad Nisou, do ČR přinesl iniciati-
vu Týden partnerství. Matěj Kovalevský, dobro-
volník Libereckého komunitního střediska
Kontakt, se věnuje hlavně starším lidem v pe-
čovatelských domech. Cenu Křesadlo získal ze-
jména pro svoji neobyčejnost a výjimečnost.

„Všem děkujeme za jejich světlo, které vnáší
do našich životů. Děkujeme, že takoví lidé me-
zi námi jsou. Rovněž bych ráda poděkovala fir-
mě SČVAK, která tuto aktivitu podporuje již ně-
kolik let a dobrovolnictví je jí velmi blízko.
Děkujeme i za podporu statutárního města Jab-
lonec nad Nisou, Libereckého kraje a již něko-
lik let za podporu poslance Parlamentu ČR
Václava Horáčka,“ pronesla slova díků Kateřina
Havlová, ředitelka oblastního spolku ČCK
v Jablonci nad Nisou. 

(red)

Dobrovolníci získali ocenění Křesadlo

Foto Martin Kubišta 

Různé podoby lávek od terminálu
k železnici

Až do 5. ledna bude v Eurocentru vystaveno čtr-
náct ideových návrhů lávek spojujících budoucí
dopravní terminál v Kamenné ulici se železnič-
ní zastávkou Jablonec nad Nisou-centrum.

Těsně před Vánoci se u návrhů sešli jejich
autoři s náměstkem Lukášem Pletichou a ve-

řejností. „Ideové návrhy lávky, která by v bu-
doucnu měla propojit terminál se železnicí, vy-
pracovali studenti Fakulty architektury ČVUT
Praha jako svou ročníkovou práci. Kromě vkus-
ného zasazení do okolní zástavby jsme požado-
vali, aby lávky byly přístupné výtahem také
z ulice 5. května. Tak bude zajištěný bezbarié-
rový přístup železniční zastávky,“ říká náměs-
tek Lukáš Pleticha. Ideové návrhy lávek budou
k vidění až do 5. ledna. 

Dopravní terminál v ulici Kamenné s parko-
vištěm pro zhruba 200 vozů je jedním z jablo-
neckých projektů v rámci IPRÚ Liberec–Jablo-
nec nad Nisou. 

Náklady na jeho výstavbu jsou odhadnuté na
200–250 milionů korun. Žádost na dotaci by
měli Jablonečtí podat v první polovině roku
2019, realizace by měla proběhnout v letech
2020–2022. 

(jn)

■ Naše město
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■ Ohlédnutí
Pro KJS byl loňský rok velmi
vydařený
Rok 2016 byl pro členy Klubu jab-
loneckých seniorů opět plný akti-
vit, zábavy a setkávání. Každý
týden chodili senioři na výlety
s holemi Nordic Walking, od jejich
pravidelných vycházek je neodra-
dilo ani špatné počasí a déšť. Jan
Němec připravil už třetí cyklus vý-
letů, tentokrát za pamětihodnost-
mi Libereckého kraje. Jedenácti
nabídnutými výlety prošlo celkem
220 seniorů. 

Stále větší oblibě se těší i Lite-
rární kavárny, ve kterých se účast-
níci seznamují s knižními novin-
kami i s knihami, které patří stále
k těm vyhledávaným. Jedna z le-
tošních LK byla věnovaná výročí
260 let od narození W. A. Mozarta,
říjnová kavárna si zase připomně-
la život a tvorbu Karla Čapka, kte-
rý byl blízkým přítelem a obdivo-
vatelem prvního prezidenta T. G.
Masaryka. Vedle všech těchto akti-
vit zbyl členům KJS čas i na zába-
vu. Už tradičně se konalo letní gri-
lování, v listopadu si připomněli
tradici svatomartinských oslav. Na
své si přišli i výtvarníci – v únoru
si pod vedením Zuzky Sipplové vy-
robili hedvábné šály, uháčkovali
krásné originální tašky a ruce k dí-
lu přiložili i při vánoční výzdobě.

(bs)

■ Aktivní věk
Informace z Centra sociálních
služeb
Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové ak-
tivity, celodenní klub a prostor pro
setkávání seniorů.

Informace k lednovým aktivitám
získáte u Lukáše Frydrycha, spe-
cialisty pro volnočasové aktivity,
telefonní číslo: 774 722 942, e-mail:
specialista.va@centrumjablonec.cz,
v recepci spolkového domu nebo
na www.centrumjablonec.cz sek-
ce Aktivity seniorů – Programy ve
spolkovém domě.

Jako prevenci proti Alzheimero-
vě chorobě připravuje opět CSS na
jaro 2017 několik kurzů pro senio-
ry. K oblíbené němčině a angličti-
ně se plánují i kurzy francouzské-
ho jazyka pro začátečníky i mírně
pokročilé. Do programu se dosta-
ne již čtvrtý cyklus Akademie se-
niorů, I. semestr bude zaměřený
na právo a bezpečnost. Z počítačo-
vých kurzů bude otevřena takzva-
ná poradna, kde bude možné kon-

zultovat vše ohledně počítačů, tab-
letů a chytrých telefonů. Kurzy tré-
nování paměti jsou už jistým stan-
dardem v nabídce CSS. Přihlášky
přijímá kancelář volnočasových
aktivit. 

Soustředění 
TJ Kardio Jablonec
Vyvrcholením celoročních aktivit
našeho TJ Kardio je každoroční
soustředění, v roce 2016 již šesté.
Vždy první týden v září jej prožívá-
me v turisticky zajímavých mís-
tech naší země, tentokrát ve skal-
ních útvarech poblíž Teplic nad
Metují, kde jsme byli ubytováni.
Adršpašské skály, Teplické skály,
Broumovské stěny, Hvězda, Ostaš
a dvorec Bischofshofen se skalním
hradem byly cílem našich každo-
denních výletů. Den jsme zahajo-
vali rozcvičkou vedenou fyzio-
terapeutkou a končili večerním
programem, konkrétně přednáš-
kou naší čestné předsedkyně Jany
Noskové, promítáním cestopisné-

ho dokumentu a besedou s tamní-
mi horolezci. Závěrečný den byl
věnovaný prohlídce zrekonstruo-
vaného areálu hospice Kuks, který
překonal naše očekávání. Jako
každý rok jsme prožili krásné dny,
které prospěly našemu zdraví

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace B. Svobodová – tel.: 774 722 945

1. 1. /neděle/ 10.00 hodin
Novoroční vejšlap, sraz u loděnice

10., 17., 24. a 31. 1. /úterý/ 
10.00 hodin
Cvičení s Hankou, velký sál CSS

26. 1. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna, malý sál CSS

Dia club senior
Informace H. Korcinová – tel.: 724 206 367

3., 10., 17., 24. a 31. 1. /úterý/
13.00 hodin
Cvičení v bazénu

19. 1. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu

Svaz důchodců ČR
Informace L. Caránková – tel.: 723 510 256

4. 1. /středa/ 14.00 hodin
Povídání o Šluknovsku, 
Marek Řeháček, velký sál CSS

11. 1. /středa/ 9.20 hodin
Návštěva Severočeského muzea
Liberec, Metelkův pohyblivý
betlém, odjezd z konečné tramvaje

18. 1. /středa/ 14.00 hodin
Novoroční tanec – velký sál CSS

25. 1. /středa/ 14.00 hodin
Program na měsíc únor, měření
tlaku, velký sál CSS

KARDIO Jablonec
Informace K. Křivánek – tel.: 728 366 951

Program naleznete 
na www.centrumjablonec.cz 
v sekci Aktivity seniorů – Kluby
seniorů – KARDIO Jablonec

a vzájemné soudržnosti našeho
kolektivu, jehož aktivity nám i dí-
ky finančním příspěvkům města
Jablonec nad Nisou, Libereckého
kraje a Českého svazu sportovců
s vnitřními chorobami již šest let
obohacují život. (tjk)

Foto CSS 

Foto CSS 

Foto CSS 

Foto TJ Kardio 



(20)

jablonecký měsíčník leden 2017

Padesátá Padesátka. Už v únoru 2017. Největší
závod v běžeckém lyžování široko daleko, který
patří k těm nejlepším na světě, čeká unikátní
historické výročí. Od svých počátků se zásadně
změnil, ale jedno mu pořád zůstává: legendu
Jizerské 50 tvoří její účastníci a jejich jednotli-
vé příběhy. 

Na trati se potkávají amatéři, sportovní na-
dšenci i profesionálové. Chtějí překonat sami
sebe. Chtějí se porovnat s kamarády. Chtějí být
u toho. Jizerská 50 je jednoduše závod pro všech-
ny bez rozdílu věku, výkonnosti či zkušeností.
Rozhodnutí postavit se na start má pro každého
jinou motivaci, odráží jiný osobní příběh.

„Je to pro mne srdcová záležitost,“ říká
Adéla Boudíková (29 let), která patří k nejlep-
ším Češkám v cíli.

„Ten závod mi dává pocit sebedůvěry a při-
náší radost z překonání sebe sama,“ říká troj-
násobná účastnice Petra Reischigová.

Jednaosmdesátiletý Zdeněk Kerner, který už
byl na Jizerské 50 šestatřicetkrát, prohlašuje:
„Vítězí vůle nad tělem. Překonávám sám sebe.“

Ladislav Míka (75 let), který jako jediný ne-
chyběl u žádného z dosavadních ročníků a byl
vždy na startu, zase připomíná historický od-
kaz: „Jezdím hlavně na počest expedice
v Peru.“

Právě tragická Expedice Peru 1970, při níž
zemřelo 15 horolezců a zároveň účastníků
Padesátky z téhož roku, je neodmyslitelně se
závodem spjatá. A i když se od té doby změnilo
hodně, trasa zůstává stejná: z Bedřichova na
Jizerku a zpět. Jen se z malého setkání stala ak-
ce, která má mezinárodní význam a vedle spor-
tu má i silnou společenskou stránku. „Jizerská
50 je pro mě velká tradice. Jezdím si užít atmo-
sféru a potkat kamarády. A je to samozřejmě
velká výzva pro profesionálního sportovce i ho-
bíky,“ říká Martin Koukal, mistr světa v klasic-
kém lyžování.

A jakou výzvu na ČEZ Jizerské 50 přijme-
te v únoru vy? 
Ač se to nemusí při přečtení názvu závodu zdát,
rozhodně bedřichovský víkend není jen o pade-
sáti kilometrech klasickým stylem. Organizá-

toři nabízejí daleko širší menu, v němž si kaž-
dý najde svoje. Někteří i třikrát, protože absol-
vují každý den jeden závod! Páteční dopoledne
obstarají dětské závody Mini Jizerská, hodinu
po poledni odstartuje Bedřichovská 30 a v pod-
večer naváže sprint na 1,5 kilometru soupaž.
Sobotní dopoledne je vyhrazeno Jizerské 25
a Jizerské 10, odpoledne firemním štafetám.
V neděli 19. února 2017 se pak pojede hlavní
závod.

„Osobně věřím, že jubilejní padesátý ročník
bude vůbec nejúspěšnější v historii a že se nám
podaří vyprodat všechny vypsané závody,“ říká
Martin Koucký, předseda Ski klubu Jizerská
padesátka. „Samozřejmě nepůjde jen o závody,
chystáme rozšířený doprovodný program, který
připomene jak padesát let historie závodu, tak
zavzpomíná i na Expedici Peru 1970 a patnáct
tragicky zesnulých horolezců.“

Registrace na všechny závody odstartovaly na
webu www.jiz50.cz už v létě a jsou možné do
konce ledna 2017 nebo do vyprodání. Závod-
níci se nemusí ničeho bát ani v případě, že by
nebyl sníh. Kdyby bylo nutné závod i přes pře-
ložení na mnohem vhodnější únorový termín
zrušit, vrátí velkou část startovného. Nový úno-
rový termín zároveň přináší všem závodníkům
možnost důkladně se na závod připravit. Zatím-
co doposud na začátku ledna jezdili často bez
většího tréninku, budou letos hlavnímu hřebu
sezony předcházet hned čtyři závody největšího
domácího seriálu běhů na lyžích SkiTour
(www.ski-tour.cz).

■ Milníky historie 
• 1968: Začátek legendy
První ročník Jizerské 50 se jel v roce 1968.
V počátcích se jednalo o oddílový závod TJ
Lokomotiva Liberec a součást horolezecké pří-
pravy některých členů oddílu. První ročník byl
výsledkem pře o nominaci na jiné závody. A kde
jinde se poměřit v zimě než ve stopě?

• 1971: Poprvé na počest horolezců
Důležitým bodem byl pro Jizerskou 50 rok
1970, kdy se závodu zúčastnilo všech 14 členů
Expedice Peru '70, kteří zahynuli pod kamen-
nou lavinou na Huascaránu dne 31. května
1970. Od té doby nese závod přídomek Memo-
riál Expedice Peru 70. 

• 1975: Řezáč poprvé
Jméno Stanislav Řezáč se poprvé, ale rozhodně
ne naposled, zapisuje do historie Jizerské 50.
Otec našeho nejlepšího dálkového běžce na ly-
žích vyhrává poprvé.

• 1977: Vichřice a vánice
Ne vždy se povede počasí. V roce 1977 bylo na
startu 6 974 závodníků a 512 z nich raději vzda-
lo kvůli vichřici a přívalům sněhu. 

• 1988: Zrušený závod
Přestože ve dvacetileté historii nebylo daleko
k tomu, aby se běh napříč Jizerskými horami
nekonal, poprvé musel být zrušen až v roce
1988. Bez sněhu Jizerská 50 být nemůže.

• 1996: Sto tisíc závodníků v cíli
Večer před závodem se měnila trasa. Vichřice,
závěje a hustá mlha donutily organizátory vy-
pustit nejvýše položená místa a zkrátit okruh
na 25 km, který se jel dvakrát. V cíli byl zároveň
stotisící lyžař!

• 2000: Vstup do Worldloppetu
Od roku 2000 je závod zařazen do světové ligy
dálkových běhů Worldloppet a účastní se ho zá-
vodníci z české i světové špičky, ale i různé zná-
mé osobnosti. Stanislav Řezáč získává svůj tře-
tí triumf.

• 2008: Daehlie na startu
Jizerská 50 láká známá jména a v roce 2008
přijela velká legenda: osminásobný olympijský
vítěz a devítinásobný mistr světa Bjo/rn Daehlie.

• 2017: 50. ročník Jizerské 50
V novém únorovém termínu se pojede 50. Jizer-
ská 50. Důvod? Po letech, kdy organizátory trápil
nedostatek sněhu, vybrali termín, který by měl
přinést lepší podmínky. Podaří se?

Staň se dobrovolníkem 
při Jizerské 50
Staň se součástí pořadatelského týmu Jizerské
50 a buď u legendárního závodu, který se ko-
ná již od roku 1968. Každoročně se na trasu
vydávají tisíce sportovců z celého světa.
Chceš-li se stát jedním z dobrovolníků a je-li ti
16 a více let, stačí vyplnit přihláškový formu-
lář na webu a my se ti ozveme. 

Opět rozjíždíme dobrovolnický program, do
kterého bychom rádi přivedli ty, kteří mají
blízko ke sportu a chtějí získat nové zkušenos-
ti, pokud možno z Libereckého kraje. Dobro-
volníci najdou své uplatnění od 16. února (čtvr-
tek) do 19. února 2017 (neděle). Není nutné
účastnit se všech čtyř dnů, ale zase by byla
škoda nebýt u dění jubilejního 50. ročníku po
celou dobu. Někteří budou působit v Liberci, ji-
ní přímo na stadionu v Bedřichově a jeho okolí.

Co dostaneš za pomoc? Oficiální tričko
Jizerské 50, občerstvení, dopravu z Liberce
a Jablonce n. Nisou zdarma, certifikát spolu-
práce na Jizerské 50, pro studenty potvrzení
o splnění praxe, 50% slevu na vybraný závod
seriálu SkiTour a hlavně: zážitek k nezaplace-
ní. Více na www.jiz50.cz.

ČEZ Jizerská 50: 
Tvůj osobní závod

V únoru 2017 se popadesáté poběží legendární běžkařský závod. Budete u toho?

Foto Tomáš Hejzlar 

Foto Tomáš Hejzlar 
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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

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

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Každé místo – a v plném rozsahu to platí o měs-
tech – má svou duši, genius loci, nehmotné, leč
výrazné pocitové a emotivní sdělení, které vní-
mají jeho obyvatelé i návštěvníci. Paříž, Praha,
Vídeň, Řím, Berlín, Ostrava, Brno, Karlovy Vary,
Plzeň, Jablonec – sdělení měst vytváří architek-
tura, lidé a jejich životní styl, historické událos-
ti, kultura, zvyky, instituce, tradice, děje na uli-
cích, přírodní rámec apod.

Šťastná města mají kromě jiných darů i dar
tradice moudré, vůči lidem, hmotným i ne-
hmotným statkům a hodnotám odpovědné,
vstřícné, citlivé a ohleduplné správy veřejných
záležitostí. Ta občanům zodpovídá za udržení
kvality městského prostředí i jeho uvážlivý
a promyšlený rozvoj. Utváření městského pro-
storu a městských veřejných prostranství zá-
sadně určuje kvalitu života občanů na dlouhá
období a nemělo by probíhat nahodile, pod tla-
kem zadání a objednávek dravých developerů,
vlivných komerčních a jiných mocných zájmů,
nemělo by odrážet míru vkusu či nevkusu pře-

chodných radničních garnitur a jim blízkých
skupin vlivu, selektivně vytipovaných autorit
atd. Zodpovědná správa by naopak měla re-
spektovat, dodržovat a při svých rozhodováních
zohledňovat základní teze a principy kvality ve-
řejného prostoru a městských veřejných pro-
stranství, k nimž zejména patří: 

– Kvalita veřejného prostoru města je základ-
ním předpokladem kvality života ve městě.

– Kvalitní obytné veřejné prostranství je pře-
devším obytné, tj. bezpečné, vstřícné pro všech-
ny skupiny obyvatel, zdravé, živé, komunikativ-
ní, smyslově podnětné a krásné.

– Emocionální kvality jsou stejně významné
jako kvality funkční. 

– Základem tvorby městských prostranství je
lidské měřítko a lidské smysly. 

– Veřejná prostranství by měla být nejenom
přístupná, ale také atraktivní pro všechny sku-
piny obyvatel. 

– Jednou z podmínek kvalitního veřejného
prostranství, ulic a náměstí je komunikativní

vztah s parterem přilehlých objektů („Politika
aktivního průčelí“).

Čerstvě provedené i čerstvě navrhované změ-
ny dominantních městských prostranství
v Jablonci nad Nisou, mám na mysli zejména
stavbu obchodního centra ve středu města
a primátorem Beitlem prosazovanou instalaci
kopie Metznerovy kašny se sochou rytíře
Rüdigera na Horním náměstí (dílo není ani pa-
mátkou, ani symbolem města, ani originálem)
výše uvedeným tezím a principům vytváření
kvalitního městského prostředí zjevně odporu-
jí. Je-li tomu tak, jejich již uskutečněná či za-
mýšlená realizace ke kvalitě života obyvatel
města nepřispěje. O příčinách i souvislostech
skutků a událostí, o prostředí a systému, v nichž
se projevují, je vhodné i důležité přemýšlet
a odpovědět si na otázky, proč se tak děje, ko-
mu to prospívá a kdo je za přijetí a uskutečně-
ní příslušných rozhodnutí a jejich důsledky
zodpovědný. Vladimír Opatrný 

zastupitel za Změnu pro Jablonec

Promluva o duši města a jejích úzkostech

Stavba nového obchodního centra v srdci Jab-
lonce velmi pokročila. Hrubá stavba je hotová,
takže vynikla její celá hmota. Málokdo si doká-
zal představit, jak velká budova bude, takže
mnozí se teď nestačí divit. V diskuzích na Face-
booku se můžete setkat s těmito komentáři:

„Spoluobčany, kteří se děsili ‚nový Jabloně‘,
jsem považoval za lehce hysterické. Už nepova-
žuju. Stavba značně pokročila, takže je už bez
diskusí, že jde o absurdně přehnanou nestvůru.
Vůbec nechápu, že se v Jablonci nenašel úřad,
kterej by oprsklé betonáře vykázal do patřič-
ných mezí. Co povolej příště? Osmipatrovej vel-
koprasečák na Ruďáku? Sklad jadernýho od-
padu na Švermáku? Hořim, fakt hořim.“
J. Stránský

„Chtěla bych vědět, kdo by dobrovolně z oby-
čejných lidí s takovou hrůzou souhlasil, chudá-
ci ti, kteří bydlí hned vedle. A chudáci menší
podnikatelé, co mají ještě nějaké krámky
v okolí.“ J. Veselá

„Nechci být prorokem špatného, ale kolik do-
mů a ulic v Jablonci zmrtví jako před pár lety
v Liberci? Kolik peněz odteče a kolik lidí pře-
stane chodit centrem města? Jeden by řekl, že
jablonečtí zastupitelé přes kopec dohlédnou…
Anebo město ‚spravuje‘ tým stejných vlastností,
jako kdysi Liberec, co vidí sotva na konec své-
ho volebního období?“ M. Fryč

„Stavba je to zcela k ničemu, jak funkčně, tak
architektonicky. Je obzvlášť velkým parado-
xem, že se realizuje v době, kdy je nejenom

z Liberce jasné, jakým přínosem jsou tyto kra-
bice pro místní a město samotné. Jablonec opět
dokázal, že se Liberec snaží dohnat zejména
v hloupostech. Největší odpovědnost padá na
zastupitele hlasující pro tyto hovadiny. Jejich
jména jsou snadno dohledatelná.“ M. Popelka

Pro budoucí prodej pozemků firmě Crestyl
Properties za účelem investiční výstavby hlaso-
vali všichni tehdejší zastupitelé. Z těch dodnes
„sloužících“ to byli: P. Beitl, M. Pelta, J. Čeřov-
ský, B. Caklová, V. Vostřák, P. Žur (všichni teh-
dy ODS), P. Tulpa, P. Vobořil, M. Řehoř (všichni
Domov), L. Pleticha, J. Berounský (oba tehdy
SOS), F. Špoták (ČSSD) a F. Pešek (KSČM).

Jakub Macek, 
zastupitel za Změnu pro Jablonec

Obří betonový pomník místo Jabloně

Informace o průběhu Petice
„za to, aby se v Jablonci 
nad Nisou neobnovovala
Metznerova kašna“

Počet prozatím podepsaných občanů je 597,
dopisem se přidalo 5 000 členů Českého sva-
zu bojovníků za svobodu. Podpisovým mís-
tem nadále je Vladimírovo knihkupectví
a La Kavárna.

Dne 21. září 2016 jsem na jednání zastupitel-
stva petici s průvodním dopisem předala přímo
primátorovi města Ing. Petru Beitlovi. Průvodní
dopis uveřejňuji na webových stránkách Jab-
loneckého měsíčníku.

Na říjnovém zastupitelstvu primátor města,
Ing. Petr Beitl, v zastoupení (nebyl přítomen)
předložil důvodovou zprávu k petici, kde říká:
„Diskuze ohledně záměru obnovy Metznerovy
kašny je vedena na dvou úrovních. Předně byla
zahájena diskuse s veřejností, která probíhala
v kontextu s přípravou záměru obnovy celého

Horního námětí. Do této diskuze byli zapojeni
i přední odborníci, kteří do debaty mají přinést
objektivní pohled – zejména jde o Zdeňka Lu-
keše a historika Zdeňka Hojdu. Druhou úrovní
je diskuze s odborníky na možnost samotného
obnovení díla. Zde bylo osloveno partnerské
město Kaufbeuren, kde stojí originál díla, které
slíbilo pomoci.“

Za primátorem zmiňovanou diskuzi s veřej-
ností však nelze považovat cyklus osvětových
přednášek předem vytipovaných lektorů, kteří
poskytli a doplnili informace o arch. Josefu
Zasche a arch. Franzi Metznerovi. Ale nám jde
přece o něco jiného: o další možné návrhy na
řešení prostranství Horního náměstí včetně in-
stalace originálních uměleckých děl součas-
ných výtvarníků. Vedení města nás manipuluje
do jednoho možného řešení, o kterém primátor
předem rozhodl, které v Kaufbeuren projednal
již v roce 2014, a to náměstí s Metznerovou kaš-
nou. Ta není ani památkou, ani symbolem Jab-
lonce. Je evidentní, že takový postup odporuje
schváleným dokumentům o řízení města. My,
co jsme podepsali petici, si dovedeme předsta-
vit i jiné, daleko vlídnější náměstí s příjemnými
zákoutími, s posezením, případně s novými či ve

městě již existujícími artefakty. A hlavně poža-
dujeme náměstí bez překonaných monumentů
a pro mnoho občanů nepříjemných soch. 

A dále cituji z důvodové zprávy primátora:
„Vážení, chci vás ubezpečit, že v tuto chvíli je

tedy schválen záměr obnovy kašny. Tento zá-
měr je naplňován ve fázi přípravy, tj. probíhá
diskuze a jsou sbírány a připravovány podkla-
dy. V rozpočtu města nejsou v tuto chvíli vyčle-
něny žádné finanční prostředky pro realizaci
a případná realizace obnovy díla není schvále-
na žádným orgánem SMJN. Mohu říci, že si ji
nedokáži představit vytrženou z kontextu obno-
vy Horního náměstí jako celku.“

K tomu ale dodávám, že zároveň na říjnovém
zastupitelstvu vedení města konstatovalo, že za
124 tis. Kč zadalo arch. Zdeňku Lukešovi vy-
pracovat studii, co s Horním náměstím. Rozpor
skutečnosti s tím, co říká pan primátor v důvo-
dové zprávě, vyjádřilo zastupitelstvo neodsou-
hlasením důvodové zprávy. A tak pan primátor,
Ing. Petr Beitl, dosud na petici neodpověděl. 

Krásný rok 2017 nám všem přeje

Jaroslava Slabá

■ Došlo do redakce
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P L E S O V Á  S E Z Ó N A  2 0 1 7
v Eurocentru Jablonec nad Nisou 

• • • LEDEN • • • 
pátek 6. 1., 19 hodin

TAJEMSTVÍ RŮŽOVÉ NOCI 
– MATURITNÍ PLES O4A

VOŠMOaOA
moderuje Petr Říbal (Evropa 2),

hraje Kontakt, DJ Silva
180/150 Kč

sobota 7. 1., 20 hodin
SKAUTSKÝ PLES

hraje Levou rukou band
200 Kč

pátek 13. 1., 19 hodin
BOLLYWOOD – MATURITNÍ

PLES O4C VOŠMOaOA
moderuje Tomáš Zástěra (Evropa 2),
hraje kapela Kontakt, DJ Niko W

180/160 Kč

sobota 14. 1., 20 hodin
FILMOVÝ VEČER –

MATURITNÍ PLES 4. ROČNÍKU
SUPŠ a VOŠ 

hraje kapela Volupsije
předprodej 180/120 Kč, 

na místě 200/140 Kč

pátek 20. 1., 19 hodin
CESTA DO FANTASIE –
MATURITNÍ PLES V8.A

GYMNÁZIA DR. RANDY
hraje Orchestr Ladislava Bareše

180/150 Kč

sobota 21. 1., 19.45 hodin
6. SPOLEČNÝ PLES POLICIE ČR,
VĚZEŇSKÉ SLUŽBY – VĚZNICE

RÝNOVICE, HASIČSKÉHO
ZÁCHRANNÉHO SBORU 

A MĚSTSKÉ POLICIE 
JABLONEC NAD NISOU 

moderuje Petr Salava, 
hraje Big’O’Band, bohatá tombola, 

večerní překvapení, 200 Kč

pátek 27. 1., 20 hodin
KDO PŘEŽIJE BALVAN! 
– MATURITNÍ PLES V8A
GYMNÁZIA U BALVANU
150/120 Kč, na místě 180 Kč

sobota 28. 1., 20 hodin
22. PLES STATUTÁRNÍHO

MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
moderuje Roman Vojtek, 

host večera Kateřina Brožová,
hraje Orchestr

Ladislava Bareše
299 Kč

• • • ÚNOR • • • 

pátek 3. 2., 19 hodin
LÉTA SWINGU – MATURITNÍ

PLES SPŠ TECHNICKÉ 
JABLONEC N. N.

moderuje David Jelínek, 
hraje Elektro Swing Allstars 

200/180 Kč

sobota 4. 2., 20 hodin
BABÍ HOP – MAŠKARNÍ REJ

moderuje Jiřina Kořenská, 
hraje skupina Kontakt, 200 Kč

pátek 10. 2., 19.45 hodin
WESTERN – MATURITNÍ PLES
4. A GYMNÁZIA DR. RANDY 

moderuje Petr Schwank, 
hraje Domestic, 180/150 Kč

sobota 11. 2., 20 hodin
HASIČSKÝ BÁL 

hraje Bohemia Universal Band, 190 Kč

pátek 17. 2., 19 hodin
I HAD E DREAM – MATURITNÍ
PLES 4. A GYMNÁZIA U BALVANU

moderuje Miroslav Šimůnek, 
hraje Domestic, 160/130 Kč

sobota 18. 2., 20 hodin
SALSA NIGHT 2017

program: taneční skupina Ruben
Dance a její hosté (Dominik.

rep./Kuba/Brazílie), miniškola 
a taneční animace, Caribe Salsa
Orquesta (Bolívie/Brazílie/ČR), 

DJ Eric „Chocolatino“ (Guyana)
260/300/310 Kč

pátek 24. 2., 19 hodin
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU 

NA CESTĚ KOLEM SVĚTA –
MATURITNÍ PLES OA TANVALD

moderuje Filip Meisel, 
hraje Hudba Tanvald, 200/180 Kč

sobota 25. 2.
ELECTRO SWING JABLONEC

Celovečerní taneční akce pro všechny
fandy swingu a electro swingu.

Vystoupí taneční studio Zig-Zag tap
& swing, Melody Boys (sólisté

Melody Makers Ondřeje Havelky),
čeští a zahraniční DJs.

předprodej 150 Kč, na místě 200 Kč

• • • BŘEZEN • • • 
pátek 3. 3., 20 hodin

POBŘEŽNÍ HLÍDKA – MATURITNÍ
PLES S4. A GYMNÁZIA DR. RANDY

200/180 Kč

sobota 4. 3., 20 hodin 
66. TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES

moderuje David Jelínek, hraje
Bohemia Universal Band, 200 Kč

pátek 10. 3., 20 hodin
NOC VE MĚSTĚ – MATURITNÍ

PLES O4B VOŠMOaOA
moderuje Pavel Ševčík, 

hraje Hudba Tanvald, 170/150 Kč

sobota 11. 3., 20 hodin
SLAVNOSTI SV. PATRIKA 

taneční zábava v irském stylu
150/170/190 Kč

• • • DUBEN • • • 
sobota 15. 4., 20 hodin

11. JUBILEJNÍ LYŽAŘSKÝ BÁL
250 Kč
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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

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

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

OPTIK DO DOMU
Zdarma náv‰tûva optic. poradce u vás 
vám umoÏní zakoupit dioptrické br˘le 

aÏ o 50 % levnûji neÏ v kamenn˘ch optikách. 
Tel. 778 814 717, 

www.levnebryle.webnode.cz

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ZPRACOVÁNÍ 
úãetnictví a daÀové evidence pro firmy i OSVâ,

zpracování DPH vãetnû KH, kompletní 
zpracování mezd, komunikaci s úfiady. 

Vhodné i pro firmy, které mají svoji úãetní 
na zavádûní prvotních dokladÛ, ale koneãné

zpracování daní pfienechají odborníkÛm. 
Vhodné i pro zamûstnance, ktefií potfiebují 

roãní vyúãtování daní formou daÀového 
pfiiznání – moÏnost i pouze on-line spolupráce. 

Tel. 736 649 729, 
e-mail: info@mpucto.wz.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 2017:

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

Géãko Liberec (GLOBUS)
mobil: 734 723 734

prodejna@skrine-liberec.cz
www.skrine-liberec.cz 

www.vyroba-kuchyni.cz

PÒJâOVÁNÍ VYSAVAâE NA âI·TùNÍ KOBERCÒ 
a ãalounûní

5. kvûtna 4, Jablonec nad Nisou, 466 01 
tel.: 483 313 363

Jídelna BOMA 
snídanû, svaãiny obûdy

rozvozy jídel firmám a organizacím
otevfieno po–pá od 7.00 do 14.30 hod.

Skfiivánãí 19, ÎiÏkÛv Vrch, Jablonec nad Nisou
www.boma-jablonec.cz

ABC ¤EMESLA
fiemeslné práce pro byt a dÛm

rekonstrukce koupelen, panelov˘ch jader 
a bytÛ, opravy, dlaÏby, obklady, malování, 

kanalizace, vodoinstalace, topení, panelákové
byty a chodby, stavebnû fiemeslné práce.

www.abcremesla.cz 
e-mail: abc.remesla@seznam.cz

tel.: 724 026 747

MASÁÎE MONIKA
mobilní masáÏe pro Jablonec a okolí

Pfieji v‰em sv˘m stávajícím i budoucím
klientÛm pevné zdraví 

a mnoho úspûchÛ v roce 2017. 
Dárkové poukazy stále v prodeji!
âlenové KPZ u VZP 10 % sleva.

www.monimas.cz, tel. 732 733 219
mala.monika.75@seznam.cz

V NOVÉM ROCE V·ECHNO NEJ P¤EJE
AUTOSERVIS MOKO·ÍN

Brzdové centrum ATE = certifikovan˘
specialista na brzdy – bezkonkurenãní ceny!!!
Profesionalita, zku‰enosti, kvalita, poctivost,
záruky, osobní pfiístup, vozy bûhem opravy 

parkovány v hlídan˘ch prostorách.
Více o nás na: www.autoservismokosin.cz

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

RONDANE s. r. o. 
daÀová a úãetní kanceláfi 

Palackého 41, Jablonec n. N. 
rondane@email.cz, tel.: 483 704 377 

zpracování úãetnictví a mezd, 
daÀové poradenství, daÀová pfiiznání

PRYâ S KILY NAVÍC
Spalte aÏ 800 kcal/hod. na H.E.A.T. Programu.

Zbavte se celulitidy v podtlakové
komofie s VACUSHAPE

ZpevÀujte své tûlo efektivnû na POWER PLATE,
30 min. = 90 min. v posilovnû.

PomÛÏeme vám. V prodeji dárkové poukazy.
Mírové nám. 15, I. patro

tel.: 605 958 177, www.heat-jablonec.cz

STOB - KURZ HUBNUTÍ
24. 1., 10 t˘dnÛ, cena 2000 Kã

777 110 708
s.horychova@seznam.cz

VÍTEJTE V NOVÉM ROCE 2017 
a dovolte nám nabídnout 

Vám na‰e sluÏby. 
Novû prodluÏování

fias, parafinové zábaly rukou i nohou. 
Nav‰tivte nás na ÎiÏkovû Vrchu, 

Skfiivánãí 49, Jablonec n. N. 
(200 m od koneãné autobusu).

Dále nabízíme pedikúru a manikúru, 
P-SHINE, 

drobné kosmetické úpravy.
Po–pá od 10 hod dle objednávek. 
Objednávky na tel. 605 313 881. 

CENTRUM ALTERNATIVNÍCH METOD LÉâENÍ
v roce 2017 pofiádá:

kurz Feng ‰uej 28.–29. 1., 
Cesta k sobû 26. 1.,

5 tibeÈanÛ, Reiki I., II., III. stupeÀ.
777 110 708 

www.feng-suej-reiki.cz 

TANEâNÍ KURZY – JARO 2017
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. 

Vnitfiní dvefie bílé, buk, ofiech atd. od 730 Kã, 
stavební POUZDRA od 4 500 Kã, 

posuvné, shrnovací dvefie. 
Sleva na vchodové dfievûné dvefie 20 %,

zárubnû, pouÏité dvefie a brány s kovov˘m 
rámema pletivem: v˘‰ka 120 cm, 

délky 100, 170, 200, 340, 400, 470 cm 
– cena 500–1500 Kã

V˘prodej obloÏek od 500 Kã, 
âESKÁ OKNA: dfievo,

plast, hliník SLEVA 40 %, zamûfiení a odvoz 
star˘ch dvefií ZDARMA. Profi v˘fiez zárubní.

www.dverehybner.cz, 604 404 861
R¯NOVICKÁ 31, Jablonec n. N.

âMSS – STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
kompletní poradenství v oblasti spofiení,

úvûrÛ, hypoték, insolvence a draÏby.
tel: 724 242 048

e-mail: iva.zitkova@cmss-oz.cz
MoÏná spolupráce: tipafi úvûrÛ a hypoték.

âI·TùNÍ A IMPREGNACE KOÎEN¯CH
SEDACÍCH SOUPRAV

ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní mokrou cestou,
mytí oken, úklid domácností

Ota Kánsk˘
tel.: 777 302 666, www.ok-uklid.cz

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE,
dekoraãní techniky, mramory, batiky, malba 
bytÛ, firem, ‰kol, zdravotnick˘ch zafiízení atd.

R. First, 607 886 687, 483 714 042
e-mail: first.r@centrum.cz

LYMFATICKÁ MASÁÎ PO OPERACÍCH 
A ÚRAZECH, 

podpora Ïilního systému. Likviduje ‰kodlivé 
buÀky, pfiiná‰í detoxikaci, regeneraci, 

harmonizuje metabolismus. PÛsobí proti
únavû, migrénám, zpevÀuje podkoÏí, 

pomáhá pfii celulitidû, podporuje hubnutí, 
zlep‰uje imunitu. Jedno o‰etfiení 580 Kã, 

permanentky 450–500 Kã. 
MoÏnost dárkov˘ch poukazÛ. 

Dále v˘chodní masáÏe, reflexní, baÀkové, 
lávové kameny, tejpovani apod.

Jablonec – centrum ãi mûstská hala
tel. 777 627 207

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com
TANâÍCÍ MIMI pondûlky 9.30 hod

objednávky SMS nebo FB
Nové kurzy zaãáteãnic 2017:

BOLLYWOOD Ïeny
stfiedy 17.15–18.15 hod

ORIENTÁLNÍ P¤ÍPRAVKA
dívky 5–10 let stfiedy 15 hod

Novoroãní bonus 30 %
pro NOVÉ ZAâÁTEâNICE!

DÁRKOV¯ OBCHOD SMETANKA
Smetanova 6 (proti Spolkovému domu) 

nabízí dárkové zboÏí, svíãky, v˘robky z ovãí vlny,
KO¤ENÍ i BEZLEPKOVÉ âAJE bylinné, 

ovocné, zelené OXALIS.
Pfiijìte a urãitû si vyberete. 

Tel.: 728 822 109 

O¤Í·EK – STUDIO PRO DùTI
pozor – nové prostory

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
pátek 20. 1. 2017

Hudební ‰kola Yamaha
pfied‰kolní programy 4 mûs. – 6 let
instrumentální programy od 6 let

klávesy, zobcové flétny, kytary
Mortimer angliãtina od 2 let

www.studioorisek.cz

KURZ PRO RODIâE A DùTI 
v programu BABY SIGNS®

Znakujeme se zpûvem a hrou I a II
kaÏdé pondûlí od 9. 1. 2017 mezi 9–9.45 hod.

(12 lekcí, pro rodiãe a dûti 6–30 mûsícÛ)
Kde: Ofií‰ek – Studio pro dûti s. r. o.,

Máchova 544/1.
Znakování nauãí batolata komunikovat

dfiíve, neÏ zaãnou mluvit.
Pfiihlá‰ky: 724 102 929
www.kurzyveronika.cz

ST¤ÍHÁNÍ PSÒ LUâANY N. N.
PSÍ SALON JESSI

pfiíjemné prostfiedí, profesionální pfiístup,
kompletní stfiihová a kosmetická úprava,

trimování, koupání i velk˘ch plemen,
bûÏné ceny, 

prodej kvalitní psí kosmetiky.
777 309 715

facebook: PSÍ SALON JESSI
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�
ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE 

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY 

MUDr. Jan Adamec
28. října 14
466 01 Jablonec nad Nisou

� Ordinace praktického lékaře
(na objednání = bez čekání)

� Pracovně lékařské prohlídky

Tel.: 739 088 485 � mail: ja.ambulance@seznam.cz �web: www.ja-ambulance.cz 

JA – Ambulance s. r. o.

JAKOB, s. r. o. 

•BALENÍ ZBOÎÍ
•TEPELNÉ 
SMR·TùNÍ DO FOLIE

•KOMPLETACE ZBOÎÍ
•CELNÍ SLUÎBY 

(v˘vozní celní dekladrace)

e-mail: 
obchod@jakob.cz

tel. 483 314 591
732 108 472

Podhorská 48,
Jablonec nad Nisou

Dolní námûstí 176/3 – 2. patro – 723 689 675

Jitka Horkavá

REALITNÍ SLUÎBY 

HAAS
PRODEJ – PRONÁJEM 

• ODHAD
• NOTÁ¤SK¯ SERVIS

• PRÁVNÍ SERVIS
• INZERCE

• KUPNÍ SMLOUVY
• P¤EPISY

• VKLAD NA KATASTR
• DA≈OVÉ P¤IZNÁNÍ

A DAL·Í...

TEL.: 702 473 848
realityhaas@seznam.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu v prodejně Miminka
* maloobchod a velkoobchod * 

* Liberecká 2167/18 * 
* Jablonec n. N.*  

* 604 219 228 * 

Přijmeme obchodního zástupce pro ČR.


