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Opět nesu dobré zprávy
Také máte pocit, že čas stále více kvapí? Rok
uteče rychleji, než by se člověk nadál, a přede
mnou stojí již téměř pravidelný předvánoční
úkol, připravit úvodník našeho měsíčníku. Těší
mě, jaký nadpis jsem mohl zvolit. Před dvanác-
ti měsíci jsem konstatoval, že město je v dobré
finanční kondici, a nyní mohu říci, že je na tom
ještě lépe. Zadlužení Jablonce kleslo po sedmi
letech z původních 455 milionů korun na 75
milionů. Přeje nám i vývoj ekonomické situace
země a s ním související nárůst daňových příj-
mů města. Meziročně šlo o nárůst o 53 milionů
korun.

Když jsou finance v pořádku, je možné uva-
žovat o rozvoji a plánovat i velké akce. Jsem
rád, že zastupitelé mohli rozhodnout o zájmu
financovat z rozpočtu města stavbu pavilonu
intenzivní medicíny v naší nemocnici za 150
milionů.

Ale nejen velké akce jsou na pořadu dne.
Symbolem dobrých časů mohou být i dvě uni-
kátní lucerny ve vstupu do radnice. Svítidla do
těchto prostor původně navrhl stavitel radnice,
architekt Karel Winter. Při samotné stavbě na
začátku 30. let minulého století nezbyly na je-
jich výrobu peníze. Do budovy se tak dostaly

nyní po více než 80 letech, kdy jsme na jejich
výrobu našli finanční prostředky. Ukončeny by-
ly rekonstrukce zasedacích místností ve dru-
hém poschodí radnice. Obě do detailů získaly
svoji původní podobu tak, jak byly navrženy ar-
chitektem Winterem, a i zde byla vyrobena sví-
tidla dle původních návrhů. Aby bylo možné
prostory využívat v 21. století, nechybí důmysl-
ně skryté moderní technologie. 

Vítám, že Jablonec poskytuje dotace na do-
movní čistírny, půjčuje peníze z fondu na zlep-
šení úrovně bydlení na opravu domů či rekon-
strukce bytů, poskytuje dotace na domy, které
stojí v památkové zóně, ale nemohou žádat
o dotace ministerstvo kultury. Vše jsou to drob-
né kroky k zlepšení celkového vzhledu města.

Věřím, že se Jablonci bude dařit i nadále, a to
nejen po finanční stránce. Město jsou i jeho li-
dé, vy a vám všem bych rád nyní, na sklonku
roku popřál, abyste mohli pro příští rok pláno-
vat smělé soukromé projekty, těšili se pevnému
zdraví a u vánoční tabule se sešli se všemi blíz-
kými a užili si veselé svátky. 

Miloš Vele, 
náměstek primátora

Foto Radka Baloghová

Foto Ivana Mošnová
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Tříleté dotace usnadní život 
V lednu zastupitelé podpořili 32 jabloneckých
subjektů a organizací z oblasti sportu, kultury
i ze sociální a zdravotní oblasti, které na svou
činnost každoročně žádají o dotace z městské-
ho rozpočtu, a poskytli jim tříletou dotaci na
činnost. Uzavřením víceletých dotačních smluv
pomůžeme organizacím zajistit finanční i pro-
vozní stabilitu a v neposlední řadě je částečně
zbavíme administrativní náročnosti, která je
s podáváním žádostí spojená,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Miloš Vele. Peníze budou organi-
zace dostávat v souladu se smlouvami na kaž-
dý rok zvlášť. 

Kantorova vila
V březnu zastupitelé schválili koupi Kantorovy
vily architekta Heinricha Kulky na křižovatce
ulic Palackého a U Přehrady za 8,1 milionu ko-
run. Město tak získalo objekt, který by podobně
jako vila Tugendhat v Brně nebo Müllerova vi-
la v Praze mohl sloužit pro kulturní, společen-
ské a reprezentační účely. Kantorova vila má
velký potenciál stát se jedním z turistických lá-
kadel Jablonce. V říjnu rada města zřídila pra-
covní skupinu, jejímž úkolem je definovat bu-
doucí využití vily. Významnou roli by mohla se-
hrát Kulkova nadace z Nového Zélandu, která
má zájem spolupracovat při obnově vily do pů-
vodní podoby a při tvorbě projektu budoucího
využití. 

Otevření Centralu
S otevřením obchodního domu Central se mír-
ně změnil dopravní režim v centru. Největší
změnou je obousměrný provoz pro veškerou
dopravu v Liberecké ulici v úseku Rýnovická –
Poštovní. Parkování v Liberecké zůstává podél-
né po pravé straně ve směru do centra. Podél
obchodního centra v ulici Gen. Mrázka vzniklo
14 rychloobrátkových parkovacích míst s par-
kováním prvních 30 minut zdarma. Dalších
osm šikmých stání je v ulici Komenského. 

Deratizace
Kvůli zvýšenému výskytu potkanů Jablonec vy-
užil legislativní pravomoci a vydal obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 3/2017 o provedení speciál-
ní ochranné deratizace. Majitelé nemovitostí,
podnikatelé i soukromé osoby byli dle nové vy-
hlášky povinni během května a června provést
deratizaci svých objektů. 

I když se potkany pravděpodobně nikdy ne-
podaří vyhubit úplně, lze konstatovat, že plošná
deratizace byla úspěšná a výskyt potkanů se re-
dukoval. Radnice bude stav průběžně kontrolo-
vat a pokračovat v běžném provádění deratiza-
ce jako v minulých letech.

Kompostéry budou na jaře
Jablonec získal dotaci z OPŽP na pořízení 1 200
domácích kompostérů a štěpkovače za celkem
3,7 milionu korun. Podíl města činí 15 % z cel-

kové částky, tj. půl milionu korun. Občané bu-
dou o kompostéry žádat na jaře 2018. Úspěšná
byla také žádost o dotaci na podzemní kontej-
nery na separovaný odpad a na pět velkoobje-
mových kontejnerů na bioodpad. Celkové ná-
klady na výstavbu a pořízení kontejnerů je 2,75
milionu korun, dotace pokryje 2,3 milionu.

Příspěvek na soukromé školky
Jablonečtí radní opět schválili tisícikorunový
příspěvek pro rodiny s dětmi od dvou do sedmi
let, které nebylo možné umístit do městských
mateřských škol. V případě dětí, které k 1. 9.
2017 dovrší 2,5 let, byl nově schválen zvýšený
příspěvek ve výši 1 500 Kč měsíčně. Podmínkou
však zůstává, že děti nebyly přijaty do MŠ a ma-
jí trvalý pobyt na území města. Podporu dle
přísných pravidel poskytuje město jako příspě-
vek na školné v soukromých zařízeních už od
roku 2014. 

Obnova hřbitova pokračuje
Hrobka významné jablonecké rodiny Pfeiffer
Kral je opět ozdobou městského hřbitova v uli-
ci Na Roli. Po čtyřech letech restaurátorských
prací se na hrobku vrátila unikátní skleněná
mozaika. Zároveň s jejím osazením došlo k o-
čištění hrobky, ošetření kamene a zrestaurová-
ní velkého bronzového medailonu. V roce 2013
proběhla kompletní rekonstrukce smuteční sí-
ně. V letech 2014/15 přišel na řadu domek hřbi-
tovní správy, který dostal novou střechu i fasá-
du, okna i vstupní dveře. Rekonstrukcí prošly
také toalety pro veřejnost. V příštích letech rad-
nice plánuje opravit cesty na hřbitově a s tím
související rozvody inženýrských sítí i úprava
zeleně.

Opravy nejen ve školkách a školách
Výměny oken, rekonstrukce sociálních zaříze-
ní, úpravy kuchyní, opravy střech, kotelen, ka-
nalizací a dalších rozvodů atd., dohromady za
16,5 milionů korun se letos během prázdnin
odehrály opravy v 9 základních a 4 mateřských
školách. Letošní investice do školských zaříze-
ní v Jablonci za dalších cca 25 milionů se týka-
ly zateplování MŠ Hřbitovní a pavilonu C ZŠ
Šumava. Dotace na ně mohou činit až 8,9 mi-
lionu korun.

Na atletickém stadionu došlo k částečné
opravě tartanu za 450 tisíc korun. Oprava kro-
vu městských lázní si vyžádala 800 tisíc.
K drobným opravám došlo i ve středisku volné-
ho času Vikýř nebo v Domě zvláštního určení
v Palackého ulici. 

Odpadky
Kampaň „Pomozte vytáhnout Jablonec z od-
padků“ byla úspěšná a ve městě už nejsou tolik
vidět skládky u popelnic. Díky zavedení nového
systému sběru plastů, zrušení pytlového svozu
a zvýšenému monitoringu problematických sta-
novišť separovaného odpadu došlo k navýšení
četnosti svozu nebo počtu nádob na separovaný
odpad. Proti černým skládkám bojuje radnice
i prostřednictvím fotopastí a dvou mobilních
kamer s nočním viděním, díky nimž není obtíž-
né usvědčit nezodpovědné občany z přestupků. 

Ohlédnutí 
za rokem 2017

Na konci roku bývá zvykem rekapitulovat, ohlížet se za tím, co se podařilo
a co je třeba ještě tzv. dotáhnout. Přinášíme vám krátký přehled toho
nejvýznamnějšího, co se v Jablonci událo za uplynulý rok. 

Foto Jiří Endler

Foto Marek Řeháček

Foto Markéta Hozová

Foto Radka Baloghová
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Demolice na Ostrém rohu
Dvě budovy na křižovatce ulic Čsl. armády, Že-
livského a Janovská, rodinný dům a bývalá res-
taurace musely ustoupit okružní křižovatce,
kterou zde plánuje v letech 2019–2020 vybudo-
vat krajská správa silnic. Úkolem města bylo
vykoupit pozemky a připravit je pro stavbu. Na
demolici přispělo milionovou dotací Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR. 

Architektonická soutěž na terminál 
Otevřená architektonicko-urbanistická soutěž
o návrh terminálu veřejné osobní dopravy
v Jablonci byla vyhlášena v září letošního roku.
Návrh dopravního terminálu v Kamenné s par-
kovištěm pro cca 200 vozů a bezbariérovým
propojením s vlakovou zastávkou je jedním
z jabloneckých projektů v rámci IPRÚ Liberec
– Jablonec nad Nisou. Náklady na výstavbu jsou
zhruba odhadnuté na 150–200 milionů korun.
Žádost o dotaci se bude podávat v roce 2019, reali-
zace by měla proběhnout v letech 2020–2022.
Je to první architektonická soutěž, do níž se

Jablonec v novodobé historii pustil. Požadavky
na funkci a požadavky architektů na vzhled by-
lo nutné pečlivě sladit se složitými zákonnými
podmínkami, ale také předvídat rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zá-
roveň respektovat Českou komoru architektů.
Uzávěrka pro podání návrhů byla 8. prosince.
Výsledky soutěže by měly být vyhlášené na
konci dubna příštího roku. 

Na Horním náměstí přibyla parkovací místa
Celkem sedmdesát parkovacích míst přibylo na
velkém parkovišti na Horním náměstí díky no-
vé úpravě systému parkování.

Opravy komunikací
Do oprav komunikací radnice letos vložila více
než 21 milionů korun. Velkoplošných oprav po-
vrchů se hned na jaře dočkaly ulice 1. máje,
Mechová, J. Hory, Písečná, Dubová, Zahradní
a Korejská. O prázdninách pokračovala oprava
dalších úseků chodníků v Prosečské a v Rych-
novské. Zcela nový je i propustek v Zeleném
údolí, který bude strategický pro plánovaný od-
padový areál na Brandlu. Kompletní rekon-
strukce mostu přes Mohelku na Tyršově stezce
přišla na 2 miliony korun. Ujíždějící svahy v uli-
cích Jarní a Luční podepřely nové gabionové
zdi, chodník v Luční se navíc dočkal nového
povrchu. V ulicích Vl. Vančury a M. Švabinské-
ho došlo k opravě povrchů po rekonstrukcích
inženýrských sítí. Nová Osada musí z techno-
logických důvodů počkat na nový povrch do
jara.

Dalších 18 milionů stály rekonstrukce jablo-
neckých ulic – Rádelská, Vrkoslavická, Smrko-
vá nebo vybudování úseku cyklostezky v ulici

U Nisy. Vrkoslavická bude dokončena na jaře
příštího roku

Centrum pro zpracování odpadů na Brandlu
Zastupitelé schválili záměr vybudovat v areálu
bývalé výtopny na Brandlu centrum pro zpra-
cování odpadů. Během následujících dvou až
tří let tam vznikne nejen sběrné místo a překla-
diště odpadu, ale i kompostárna na zpracování
bioodpadu. Proseč tak má šanci si oddechnout
od nepříjemností spojených s umístěním stáva-
jícího překladiště. Lokalita Brandl byla vždy
v historii využívaná jako průmyslová. Stál zde
mlýn, textilka nebo později jablonecká plynár-
na a elektrárna.

Jablonec zvyšuje kapacitu školek i družin
Kvůli zákonným požadavkům a zavedení po-
vinnosti předškolní docházky město průběžně
navyšuje kapacity mateřských škol. V lednu
otevře jednu třídu MŠ v Kokoníně. Náklady na
rekonstrukci prostor byly 1 milion korun. Zápis
pro všechny, nejen pro předškoláky, proběhne
6. prosince. V souvislosti se silnými ročníky dě-
tí se v souladu se zákonem a hygienickými nor-
mami navyšují i kapacity školních družin. Od
ledna 2018 tak školní družina v ZŠ 5. května
může přijmout další dvě děti, Pasířská čtyři
a Rychnovská dokonce pět. 

Adventní novinky – světelná výzdoba
a stánek
V prosinci se v Jablonci rozsvítí zbrusu nová vá-
noční výzdoba. Nově osvětlená je radnice, sloupy
veřejného osvětlení na pěší zóně i vánoční strom.
Po celý advent bude na náměstí před radnicí
nově otevřený stánek s občerstvením. (mh)

Předmětem listopadového jednání zastupi-
telů byl mimo jiné také stav obnovy fasády
radnice. Tu od roku 2016 rekonstruuje firma
Syban. Zatímco v předešlém roce kompliko-
valy stavbu problémy se statikou věže, jejíž
oprava se tak protáhla do tohoto roku, letos
se zhotoviteli nedařilo dodržet harmono-
gram prací, protože neměl dostatek dělníků.
Zastupitelé nakonec rozhodli stavbu přeru-
šit, dokončit dle nového harmonogramu
a snížit smluvní pokutu. 

V roce 2016 začalo město s obnovou fasády své
radnice. Nejprve prošla proměnou západní stra-
na a věž. „Její dokončení ohrozily nečekané sta-
tické problémy související s technologií betonů
ze třicátých let minulého století. Finální oprava
věžní fasády proto proběhla až letos,“ říká náměs-
tek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.
Letos se zdálo, že společnost SYBAN, která už
měla zkušenosti se specifickým druhem prací
z předešlého roku a vzešla z nového výběrové
řízení, bude pracovat bez problémů. Co však
společnost neočekávala, byl nedostatek lidí na
trhu práce. A tak se už od počátku nedařilo do-
držovat schválený harmonogram. „Na nedosta-
tek pracovníků jsme upozorňovali při každém
kontrolní dnu,“ konstatuje vedoucí odboru hos-
podářského a územního rozvoje Otakar Kypta. 

Zimní přestávka na stavbě
Na opravě překračující 8 milionů korun včetně
DPH se začalo pracovat v polovině června.
Fasáda jižní a východní strany radnice a věž
měly být hotové do konce října. „To se nepoda-
řilo. Za současného stavu rozpracovanosti
a stávajících klimatických podmínek je napros-
to jasné, že nelze až do jara 2018 pokračovat
a je zapotřebí stavbu přerušit,“ doplňuje vedou-
cí odboru rozvoje.

Jižní strana radnice má jádrovou omítku,
chybí břízolitový finál a štuky na ostěních oken
i říms, klempířské konstrukce a opravy kamen-
ných částí. Opravený není také balkon. Na vý-
chodní straně se dokončují jádrové omítky, ta-
ké budou chybět ty břízolitové a štukové, stejně
jako klempířské prvky.

Proto společnost SYBAN požádala o přerušení
stavby od 31. října do 14. dubna 2018 s novým
termínem dokončení do 31. července 2018.
Jakmile skončí poslední práce na jádrových
omítkách východní strany, společnost odstraní
lešení včetně staveniště a znovu vše postaví
a zřídí na vlastní náklady v dubnu příštího ro-
ku. „To pro zhotovitele znamená jeho vícená-
klady v odhadované výši cca 1,6 milionu korun
i s DPH,“ připomíná vedoucí oddělení investič-
ní výstavby Pavel Sluka a dodává: „Společnost
SYBAN též požádala o zmírnění sankčního
ujednání plynoucího ze smlouvy o díle, podle
níž může město při nesplněném termínu poža-
dovat smluvní pokutu ve výši 30 tisíc korun za
každý započatý den vzniklého prodlení.“ 

Zastupitelé nakonec rozhodli stavbu přerušit
a dokončit ji dle nového harmonogramu i snížit
smluvní pokutu na 1500 korun za každý zapo-

čatý den. „Dohoda ovšem platí pouze za před-
pokladu, že společnost SYBAN dodrží harmo-
nogram a rekonstrukci jižní a východní fasády
radnice dokončí do 31. července příštího roku,“
připomíná Pleticha.

Pracovat s historickými technologiemi 
je složité
Společnost SYBAN získala zakázku na obnovu
východní a jižní fasády radnice na základě
veřejné soutěže. Už ta první, na věž a západní
fasádu, v roce 2016 naznačila obtížný výběr
zhotovitele, jelikož se pracuje s technologiemi
používanými v minulosti, které dnes už skoro
nikdo neumí, dostupné materiály jsou jiné
a v takovémto rozsahu ještě ne zcela vyzkouše-
né. „Loni se SYBAN ne svojí vinou dostal do ča-
sových problémů kvůli statickým poruchám na
věži, které odkryla až stavební činnost, a bylo
nutné je odstranit před dokončením věžní fasá-
dy,“ vzpomíná Lukáš Pleticha. Proběhlo něko-
lik rozborů historických stavebních materiálů
použitých na věži u renomovaných zkušebních
ústavů a nakonec se společně s firmou SYBAN
podařilo vše zrealizovat. „Znamenalo to však
posunout dokončení obnovy západní fasády
a hlavně věže včetně jejího statického zabezpe-
čení do letošního roku,“ upozorňuje Pleticha
s tím, že i tento fakt objektivně zapříčinil znač-
né odčerpání pracovníků z letošního projektu
obnovy jižní a východní fasády, který probíhal
paralelně.

Podle nového harmonogramu by pak jižní
a východní fasáda měla být dokončená nejpo-
zději do konce července příštího roku. Sou-
běžně s ní by se měla opravovat také zbývající
severní fasáda radniční budovy. O realizaci
projevil Jan Syrovátko, majitel a jednatel spo-
lečnosti SYBAN, zájem s tím, že garantuje měs-
tu ceny z roku 2015. (jn)

Na novou tvář čeká severní strana fasády

Foto Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová
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Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou vy-
hlásilo na svém zasedání 19. října 2017 ko-
nání místního referenda na základě návrhu
přípravného výboru, které svým podpisem
podpořilo více jak 10 % oprávněných osob,
tj. obyvatel města, kteří mají právo volit do
zastupitelstva města. 

Referendum se tak bude konat na území celého
města v termínu prvního kola volby prezidenta
republiky, tj. 12. a 13. ledna 2018 (i v totožných
časech), o otázce: „Souhlasíte s tím, aby město
Jablonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejné-
ho pořádku a zvýšení bezpečnosti ve městě,
učinilo veškeré možné kroky ve své samostatné
působnosti k bezodkladnému zamezení provo-
zu výherních hracích přístrojů, interaktivních
videoloterních terminálů, centrálních a lokál-
ních loterních systémů a dalších loterií uvede-
ných v § 2 písm. e), g), j), l), m) bod 2 a n) a § 50
odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb. o loteriích a ji-
ných podobných hrách, a totalizátorových her
a technických her uvedených v § 3 odst. 2 písm.
c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních
hrách?“

Opakované podepisování zakázáno!
Místní referendum není v Jablonci nad Nisou
novým institutem, na území města se v něm
občané vyjadřovali k tématu hospice a v Koko-
níně bylo konáno i referendum o osamostatně-
ní této části města. Přesto je třeba zopakovat, že
konání místního referenda má svoje poměrně
přísná pravidla, daná zákonem č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu a o změně některých zá-
konů. Tato pravidla musí ti, kteří se chtějí na
referendu podílet, respektovat. 

Zákon tak například jasně stanoví, že návrh
na vyhlášení referenda mohou podpořit toliko
oprávněné osoby, tj. lidé, kteří mohou volit do
zastupitelstva města. Místní referendum se pro-
to z tohoto pohledu netýká občanů jiných obcí,
byť třeba sousedních a tématem referenda tře-
ba i dotčených. I přesto předložený návrh pří-
pravného výboru tentokrát podpořilo podpisem
i téměř tři sta osob, které vůbec nebyly dohle-

dány v registru obyvatel Jablonce nad Nisou.
Navíc více jak sto občanů návrh podepsalo ví-
cekrát. A to navzdory tomu, že přípravný výbor,
přesně v souladu se zákonem, na každém pod-
pisovém archu uvedl, že takové jednání je pře-
stupkem se sankcí až do výše 3 000 Kč. Magistrát
byl povinen údaje zkontrolovat a v takovýchto
případech má nyní povinnost s těmito osobami
přestupek vyřídit, což je pro něj v tomto obje-
mu velmi zatěžující. Pro příště tedy jasně: pod-
pis pouze občané z Jablonce nad Nisou volící
do zastupitelstva, a to pouze jednou! 

Společný termín i objekt, oddělený proces
Přestože občané běžně vnímají referendum ja-
ko další typ voleb, jsou zde určité odlišnosti vy-
cházející přímo ze zákona. Místní referendum
je prostředkem přímé demokracie v oblastech
městské samosprávy, kdy rozhoduje zastupitel-
stvo města. Občané tak mohou rozhodovat
o některých záležitostech města přímo; existují
přitom výjimky u věcí, o nichž se referendum
konat nemůže, např. schválení vyhlášky města,
odvolání starosty atd. 

Referendum organizuje a také platí město Jab-
lonec nad Nisou. Naproti tomu volbu prezidenta
republiky organizuje a platí stát. Právě odlišný
systém organizace a financování byl v minulos-
ti důvodem, proč nadřízené státní orgány spo-
lečné pořádání voleb a referenda nedoporučo-
valy či odmítaly. Tento přístup byl nicméně již
opuštěn a společné pořádání je možné za pod-
mínky dodržení stanovených pravidel, jejichž
cílem je mj. předejít rizikům možného zpo-
chybnění průběhu a výsledku volby či referenda. 

Pravidla vycházejí z požadavku oddělit pro-
ces voleb a referenda. Přestože volba preziden-
ta i referendum proběhnou ve stejných okrs-
cích a občané budou mířit do svých „volebních“
budov, jimiž jsou především školy a další tra-
diční objekty, bude tentokrát postup odlišný
třeba od společné volby do Senátu ČR a zastu-
pitelstva města, které Jablonec nad Nisou čeká
na podzim 2018. Při takové volbě voliči dostá-
vají dvojí lístky a různobarevné obálky, ale vše
vhazují do jedné „urny“ a hlasy sčítá jedna ko-

mise. Volba prezidenta a referendum musí být
dva procesy, placené odděleně z prostředků
státu a města a neprolínající se. Město má tedy
povinnost vytvořit dvě komise, určit dva zapi-
sovatele, připravit dvoje lístky i obálky s různý-
mi razítky, instalovat oddělené zástěny pro
úpravu lístků, připravit dvě „urny“ a i sčítání
hlasů musí proběhnout zcela odděleně. Pro
běžného občana to celé působí jako zbytečné
a nákladné, ale pravidla jsou v tomto ohledu
nekompromisní. 

Magistrát se bude snažit zajistit průběh hlaso-
vání v referendu v souladu s požadavky příprav-
ného výboru, zároveň ale musí minimalizovat
při přípravě voleb i referenda riziko pochyb-
ností o řádném průběhu a platnosti volby pre-
zidenta a správnosti financování ze státního
rozpočtu. Všude tam, kde to je při splnění prosto-
rových, legislativních a hygienických podmínek
možné, bude tak volba i referendum umístěno
v jedné místnosti. Umístit do jedné místnosti
dvě komise a dvě hlasovací schránky zároveň
se zástěnami zajišťujícími tajnost hlasování
a dodržet veškeré zákonné požadavky, to, bo-
hužel, není z hlediska prostoru možné ve všech
49 jabloneckých volebních místnostech. Navíc
sčítání hlasů z voleb a referenda nesmí probí-
hat společně v jedné místnosti. Magistrát proto
oslovil v říjnu 2017 u příležitosti voleb do Posla-
necké sněmovny ČR nezávislé komise s dotazem
na možnosti a vhodnost společného umístění
voleb a referenda. Z výsledků šetření vyplývá,
že v řadě případů to prostory neumožňují.
Přesto bude vše připraveno tak, aby byla volba
prezidenta i referendum pro voliče co nejkom-
fortnější, tj. bude probíhat vždy v tom objektu,
do něhož jsou občané zvyklí za výkonem svého
volebního práva tradičně chodit. Pro voliče
s pohybovými obtížemi bude i nadále možnost
hlasovat mimo volební (i hlasovací v případě
referenda) místnost do přenosné schránky, buď
přímo v jejich bydlišti či na jiném místě, např.
před objektem, a to na základě předchozí do-
mluvy (kontakty budou zveřejněny v příštím
čísle Jabloneckého měsíčníku). 

Marek Řeháček, tajemník MMJN

I místní referendum má svá přísná pravidla

Na internetu a v lednovém Jabloneckém mě-
síčníku 2018 budou podrobnosti ke konání
volby prezidenta i místního referenda. 

Nyní jen základní informace:

Kdy
Souběžně s I. kolem volby prezidenta, tj. v pá-
tek 12. 1. 2018 od 14 do 22 hodin a v sobotu
13. 1. 2018 od 8 hodin do 14 hodin, se uskuteč-
ní místní referendum. V případě, že žádný
z kandidátů na prezidenta nezíská v I. kole nad-
poloviční většinu z celkového počtu platných
hlasů, bude se konat II. kolo, a to za 14 dnů –
26. a 27. ledna 2018.

Volič a oprávněná osoba
Voličem pro volbu prezidenta je státní občan
ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a v případě konání II. kola voleb
může volit i občan, který alespoň druhý den ko-
nání II. kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Oprávněnou osobou pro hlasování v místním
referendu je každá osoba oprávněná volit do
zastupitelstva obce, tj. státní občan ČR, který
alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně
18 let a je v den hlasování v obci přihlášen k tr-
valému pobytu, a státní občan jiného členského
státu Evropské unie, který alespoň v den koná-

ní místního referenda dosáhl věku nejméně 18
let a je v den konání místního referenda v obci
přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán v do-
datku stálého seznamu voličů. Žádost o zápis
do dodatku seznamu voličů musí být podána
Magistrátu města Jablonec nad Nisou (odděle-
ní správních agend, Komenského 8) do 10. 1.
2018 do 16 hodin.

Voličský a hlasovací průkaz
Volič pro volbu prezidenta může požádat o vy-
dání voličského průkazu (na I. a II. kolo voleb),
a to v listinné podobě s úředně ověřeným pod-
pisem, nebo v elektronické podobě prostřednic-
tvím datové schránky doručené nejpozději do
16 hod. dne 5. 1. 2018 nebo osobně na magis-
trátu města, Komenského ul. 8, oddělení správ-
ních agend nejpozději do 16 hod. dne 10. 1.
2018. Voličský průkaz je možné předat nejdříve
28. 12. 2017. Na voličský průkaz je možné volit
v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Oprávněná osoba pro hlasování v místním
referendu může požádat o vydání hlasovacího
průkazu, a to písemným podáním opatřeným
úředně ověřeným podpisem doručeným nejpo-
zději do 16 hod. dne 5. 1. 2018 nebo osobně na
magistrátu města, Komenského ul. 8, oddělení
správních agend nejpozději do 16 hod. dne
10. 1. 2018. Hlasovací průkaz je možné vydat

ihned. Na hlasovací průkaz je možné hlasovat
v jakémkoliv hlasovacím okrsku, ale pouze na
území města Jablonec nad Nisou.

Okrsková volební komise a okrsková komise
Okrskové volební komise jsou složeny před-
nostně z delegátů volebních stran, které tak
musí učinit do 16 hod. dne 13. 12. 2017, a pokud
tak není dosaženo minimálního počtu členů
okrskových volebních komisí tak dále z dobro-
volníků jmenovaných primátorem města. 

Okrskové komise pro hlasování v místním re-
ferendu jsou složeny z členů delegovaných pří-
pravným výborem, který tak musí učinit do 16
hod. dne 28. 12. 2017, a nejméně po jednom čle-
nu deleguje primátor města. Pokud tak není do-
saženo minimálního počtu členů okrskových
komisí, deleguje na neobsazená místa členy
primátor města. 

Případní zájemci o práci člena okrskové voleb-
ní komise pro volbu prezidenta nebo okrskové
komise pro hlasování v místním referendu se
mohou hlásit na e-mail: volby@mestojablo-
nec.cz nebo tel. č.: 483 357 545. Všem dobrovol-
níkům – zájemcům o tuto práci za ochotu
pomáhat při technickém zvládnutí místního re-
ferenda děkujeme.

(pr)

Volba prezidenta a místní referendum



(5)

jablonecký měsíčník prosinec 2017

Třpytivá krása z foukaného skla i perlí
Stalo se tradicí, že vestibul radnice zdobí po
celý advent vánoční stromek s ozdobami re-
gionálních výrobců. Ten letošní, který bude
k vidění od 4. prosince, ozdobí hned dvě fir-
my – JM KORAL z Bratříkova a jablonecká
firma Goja. 

Historie firmy JM KORAL se píše od roku 1993,
kdy majitel se svým jedním zaměstnancem vý-
robu soustředil především na mačkané perle
a pro jiné firmy leštil perle broušené, tzv. oh-
ňovky. „Svůj název získaly ohňovky od způso-
bu leštění. Nabroušené matné perle se leštily
na otevřeném ohni v pulírovací peci vytápěné

tvrdým dřevem. Tímto způsobem se u nás oh-
ňovky leštily do roku 1999. Nyní pracujeme
s výkonnější elektrickou komorovou pecí,“ říká
zakladatel firmy Jiří Růžička. 

Praxe a zkušenosti firmu rozšířily, k původ-
nímu názvu KORAL se přidalo JM a výrobu
obohatila vlastní produkce broušených perlí.
„Stále se snažíme pokračovat v tradici, proto
klademe velký důraz na kvalitu našich výrobků
a věříme v její udržení v našem korálkovém
kraji,“ připojuje se Andrea Macháčková z firmy
JM KORAL. 

Do výrobního programu zařadila firma JM
KORAL také ručně vyráběné vánoční ozdoby
a skleněné dekorace. K dostání jsou nejrůzněj-
ší hvězdy, andílci, pavoučci, řetězy nebo např.
i vinné hrozny. „Vánoční ozdoby jsou dalším
sortimentem firmy. Všechno jsou vlastní vzory
a ruční práce, k výrobě používáme naše brou-
šené a mačkané perle, rokajl, skleněné tyčinky
a další komponenty,“ popisuje Ludmila Dutá
s tím, že bratříkovská firma má novinku: „Tou
jsou sady pro šikovné ruce, které jsou k mání
ve firemní prodejně v Bratříkově nebo na růz-
ných trzích.“

Naproti tomu firma Goja se zabývá výrobou
tradičních foukaných skleněných ozdob. Z ru-
kou zdejších zaměstnanců vychází klasické

křehké koule, postavičky, špičky, vše ručně
malované. Proti drobným bratříkovským ozdo-
bám jsou ty z Goja větší. Rozhodně si však ne-
budou vzájemně konkurovat, ale naopak pří-
jemně doplňovat. 

Firma Goja vznikla v Jablonci už v roce 1945,
před válkou byla známá pod názvem Knobloch
Berger a vyráběla ozdoby z papíru. Po válce v ní
začal pracovat Luděk Kulhánek a přivedl na trh
skleněné ozdoby, které Goja vyrábí dodnes.
A jak vznikl název firmy? Goja prozrazuje za-
měření na skleněnou vánoční krásu, neboť
zkratku tvoří slova Glass Ornaments Jablonec. 

(jn)

Evropa – náš domov představí celebrity
Punc výjimečnosti a mezinárodního význa-
mu nese projekt s názvem Evropa – náš do-
mov, v jehož rámci se v Městském divadle
v Jablonci nad Nisou zaskví taková jména,
jakými jsou Štefan Kocán, Marina Vyskvor-
kina, Tomasz Janczak a Szymon Makowski. 

Svým zpěvem se mezi těmito věhlasnými jmé-
ny budou prezentovat i děti z jabloneckého DPS
Vrabčáci pod vedením Pavla Žura a polský DPS
Zloté nutki. Hudební doprovod tvoří jedno
z největších a nejvýznamnějších těles naší vlas-
ti – Pražská komorní filharmonie.

„Jedná se o jedinečný koncert se sólistou
Metropolitní opery v New Yorku, který se ovšem
narodil na Slovensku, Štefanem Kocánem.
I ostatní účinkující jsou skutečné osobnosti kla-
sické hudby a mě hřeje u srdce při pomyšlení,
že se všichni sejdou u nás v Jablonci. Dalším
ohříváčkem je i přítomnost Vrabčáků, kteří se
na tuto prestižní událost pečlivě připravují,“
uvedl pyšně ředitel Městského divadla v Jab-
lonci a sbormistr DPS Vrabčáci Pavel Žur.

Představme si jednotlivé aktéry slavnostního
večera, který ozdobí program jabloneckého di-
vadla ve středu 13. prosince:

Štefan Kocán – bas, sólista Metropolitní ope-
ry v New Yorku, La Scaly v italském Miláně,
Vlámské opery v Belgii, Bavorské a Berlínské
státní opery v Německu, Teatro Santiago de
Chile, Vídeňské státní opery v Rakousku,
Covent Garden ve Velké Británii či Národního
divadla v České republice. Narodil se 17. listo-
padu 1972 v Trnavě. Vyrůstal v Dolnom Dub-
nom, jeho kariéra stoupala strmě již od dětství.
V roce 2009 debutoval v Metropolitní opeře
v New Yorku rolí krále ve Verdiho Aidě a od té
doby zde vystupuje pravidelně.

Marina Vyskvorkina – sopranistka ruského
původu, jejíž kariéra začala strmě stoupat v ro-
ce 1998, kdy triumfovala v bezpočtu prestižních
hudebních soutěžích a stala se symbolem deva-
desátých let. Dodnes je vyhledávanou sopra-

nistkou a vystupuje na předních světových scé-
nách, mezi něž patří Grand opera v americkém
Connecticutu, v Teatro Massimo v Palermu,
v operních domech ve Vídni, Stanfordu, Parmě,
Piacenze, ale i ve Státní opeře v Oděse, v ham-
burské Státní opeře i ve Státní opeře Praha.

Tomasz Janczak – ředitel Dolnoslezské fil-
harmonie Jelení Hora, sólista ve Wroclavi,
Gdyni, Lublinu v Polsku, USA, Velké Británii
i Německu.

Szymon Makovski – mladý dirigent Dolno-
slezské filharmonie Jelení Hora. Je finalistou
výběrového mezinárodního dirigentského kur-
zu v Paříži, v současnosti hostuje v řadě pres-
tižních operních domů v Polsku, Německu,
Litvě, Rakousku a Česku.

Pražská komorní filharmonie – vznikla
v roce 1994 z iniciativy dirigenta Jiřího Bělo-
hlávka. Dnes se řadí k nejrespektovanějším
českým, ale i světovým orchestrům, což potvr-
zují pravidelná zahraniční turné i nahrávací
projekty pro nejrenomovanější světová vydava-
telství. Počínaje sezonou 2015/16 stojí v jejím
čele francouzský dirigent Emmanuel Villaume.

Mezi světovými hudebními celebritami zapějí
i dva dětské soubory, jablonečtí Vrabčáci a pol-
ské Zloté nutki.

DPS Zloté nutki – dětský pěvecký sbor z Je-
lení Hory, který vystupoval kromě domácí scé-
ny i v České republice a Německu. Působí při
největší ZŠ v Jelení Hoře a čítá přes sedmdesát
dětí. S jabloneckými Vrabčáky si polské děti
zazpívaly v rámci oslav 25. výročí vzniku Euro-
regionu Nisa v Jelení Hoře. Sbormistryní sboru
je Monika Frackievicz.

DPS Vrabčáci – dětský pěvecký sbor z Jablon-
ce nad Nisou, který pod vedením sbormistra
Pavla Žura účinkoval na mnoha místech naší
republiky, i v Polsku, Německu, Mexiku či USA.

Jedinečný koncert operní veličiny Štefana Ko-
cána a Pražské komorní filharmonie v Česku
nabídne milovníkům hudby melodie z pera
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Wolf-
ganga Amadea Mozarta, Giacoma Pucciniho či
Giuseppe Verdiho a dalších. Marina Vyskvor-
kina a Tomasz Janczak nezůstanou pozadu
a děti z pěveckých souborů vnesou mladistvý
elán a energii. Každopádně se máme v Jablonci
na co těšit a pokud použijeme přirovnání tře-
šinky na dortu, jedná se tentokrát o třešinku
obzvlášť sladkou a červenou.

Projekt Evropa – náš domov byl finančně
podpořen z EFRR, programu interreg V – A Čes-
ká republika – Polsko 2014–2020 prostřednic-
tvím Euroregionu Nisa, realizace se ujalo
Městské divadlo v Jablonci a partnerem projek-
tu je Dolnoslezská filharmonie Jelení Hora.

(ism)

Štefan Kocán. Foto archiv Divadlo Jablonec n. N.

Foto archiv Goja
Foto archiv 
JM KORAL
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■ Jablonecké okamžiky očima fotoreportérů

V listopadu se v kinech Radnice a Junior konal premiérový jablonecký filmový festival podpořený statutárním městem Jablonec nad Nisou
a Eurocentrem. Kinofest 2017 byl zahájen projekcí Vražda v Orient expressu, na kterou se hosté oblékli v dobovém stylu. Po tři dny diváci mohli shléd-
nout 20 filmů. Foto Ivana Mošnová.

Nový servisní kamion české biatlonové reprezentace představili v Jablonci šéftrenér týmu Ondřej Rybář, prezident českého biatlonu Jiří
Hamza spolu s šéfservismanem Tomášem Žídkem. Kamion je rozdělen do dvou částí – v té první je na 350 párů lyží, dva mazací stoly se čtyřmi pra-
covními místy. Ve druhé bruska, televize ke sledování závodní trati, lednička a menší pohovka v národních barvách. Foto Václav Novotný.

Jablonec bude mít letos zbrusu novou vánoč-
ní výzdobu. Nově osvětlená bude radnice
i sloupy veřejného osvětlení na pěší zóně, no-
vá světýlka dostane i vánoční strom. 

Výzdobě dominují motivy sněhových vloček, kte-
ré se objeví jak na stromečku, tak na veřejném
osvětlení. Ozdobené budou i stromy na Mírovém
náměstí podél Kamenné ulice. 

Jablonec tak po letech získá novou a moderní
reprezentativní vánoční výzdobu. Vánočně na-
světlená radnice bude ladit s venkovní výzdobou
obchodního centra Central a sváteční osvětlení
pěší zóny obě místa citlivě propojí. 

Nové osvětlení se týká 39 sloupů veřejného
osvětlení v ulicích Komenského, Lidická, Ka-
menná podél radnice, Mírového náměstí a v pěší
zóně směrem k Eurocentru v Podhorské ulici. 

Na vánočním stromě se rozsvítí 20metrový ře-
těz ze 120 malých žároviček a více než 60 vánoč-
ních ozdob. Ozdobená světýlky bude i radnice.
Veškerá světýlka jsou úsporné LED diody.

Celá vánoční výzdoba města se jako překvape-
ní poprvé rozsvítí o 1. adventní neděli 3. prosince
v 17 hodin zároveň se slavnostním rozsvěcením
vánočního stromu.

Za novou vánoční výzdobu Jablonec zaplatí
800 tisíc korun. „Cena, za kterou bychom rádi
novou vánoční výzdobu pořídili, není tak vysoká,
jak by se na první pohled mohlo zdát. Jedná se
o úsporné LED diody, které splňují veškeré bez-
pečností normy, a je potřeba přihlédnout i k pro-
vozním nákladům. Důležitý je také fakt, že Jab-
lonec získá moderní vánoční vzhled a nové

osvětlení pomůže vytvořit tu pravou vánoční at-
mosféru,“ obhajuje pořízení nové výzdoby ná-
městek primátora Miloš Vele. Původní a dosud
funkční světelná výzdoba sloupů veřejného
osvětlení najde uplatnění v jiných částech města.
Instalovat se bude postupně v průběhu prosince. 

Sejdeme se na svařáku u radnice
Nová vánoční výzdoba ale není to jediné, co
Jablonec pro své obyvatele chystá. „Letos otevře-
me na celý advent na náměstí před radnicí stá-
nek s občerstvením, po němž občané již několik

let volají,“ přichází s dobrou zprávou primátor
Jablonce Petr Beitl. Dřevěný stánek včetně dvou
zastřešených stolků pořídil magistrát, provozovat
jej bude soukromý subjekt na základě uzavřené-
ho smluvního vztahu. „Prodejem svařáku, čaje
a dalšího drobného občerstvení chceme Jablo-
nečanům zpříjemnit předvánoční čas v centru
města. Advent má být obdobím setkávání a proč
se tedy nesetkat právě u stromečku,“ usmívá se
primátor Beitl. Stánek bude na Mírovém náměstí
od 3. prosince až do silvestra. 

(mh)

Adventní novinky – osvětlení i stánek

Foto Ivana Mošnová
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■ Vítání dětí 
sobota 4. listopadu 2017
František Dvořák, Karolína Habar-
tová, Eliška Hančová, Stella Kotůč-
ková, Klaudie Najmanová, Adéla
Bičíková, Petr Vasko, Helena Drob-
níková, Nela Jindřišková, Vivien
Boudová, Anežka Balcarová, Evelí-
na Skálová, Ludmila Křížková, Ema
Kousalová, Lukáš Repa, Ema Geig-
rová, Filip Hakl, Sebastián Hrádek,
Daniel Marek, Jan Jeřábek, Miko-
láš Tuček, Patrik Bursa, Anežka
Šatrová, Magdaléna Stadtherrová,
Rozálie Zajícová, Alexandr Kocián,
Matyáš Žídek, Robin Blatník, Thea
Devine, Tomáš Baudisch, Antonín
Martinek, Veronika Bořilová, Ja-
kub Šolc, Emma Kozelková, Miro-
slav Jakubík, Violeta Suržinová.

Adventní setkání 
pro děti i dospělé
V sobotu 2. 12. proběhne již 12. ad-
ventní setkání pro děti i dospělé,
které se uskutečňuje v rámci 14.
ročníku regionálního projektu
Tvoříme duší, konaného pod zášti-
tou ARTEFAKTUM-CZ a Centra
pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje, o. p. s. Setkání proběh-
ne ve Spolkovém domě v Jablonci
nad Nisou, kde bude připraven
kulturní program a prodejní výsta-
va děl, výrobků chráněných dílen
a výtvarníků. Součástí je i advent-
ní setkání u Jizerského betléma
v kostele Dr. Farského, kde se od
14 hodin uskuteční adventní hu-
dební koncert. Vstup volný!

První neděle 
adventní
První adventní neděli 3. 12. se od
10 hodin v Eurocentru koná tra-
diční vánoční dílna Advent s Vi-
kýřem, kde si malí i velcí mohou
vyrobit vánoční dekorace nebo dá-
rečky. Materiál bude k dispozici.
Kdo nechce tvořit, může si vychut-
nat vánoční atmosféru jinak a zajít
do kostela svaté Anny, kde se v 15
hodin rozhoří první svíčka na ad-
ventním věnci a zazní koledy i další
vánoční melodie v podání smíšené-
ho komorního sboru MyJenNěkdy
a souboru žesťových nástrojů Brass
Jablonec. Od 15 do 19 hodin je ta-
ké v Domě manželů Scheybalo-

vých naproti kostelu otevřena vý-
stava Vánoční pohádky s Milo-
slavem Jágrem. 

Rozsvícení
vánočního stromu
před radnicí
O první adventní neděli 3. prosin-
ce se rozsvítí strom na náměstí
před radnicí a spolu s ním se poprvé
rozzáří také zbrusu nová vánoční
výzdoba v centru města. Vystoupí
dětský pěvecký sbor Vrabčáci pod
vedením Pavla Žura a hvězdou na
jabloneckém adventním nebi bude
zpěvák s osobitou barvou hlasu
David Deyl. Program na Mírovém
náměstí začíná v 17 hodin. 

Štědrý den pro 
osamělé
Jako každý rok i letos nabídne pri-
mátor osamělým seniorům mož-
nost strávit společně štědrovečerní
odpoledne. Ve spolupráci s Radou
starších zve zájemce na neděli 24.
prosince od 13 hodin do velkého
sálu spolkového domu. Senioři,
kteří by tento den zůstali sami, se
mohou hlásit do 11. prosince
u Karly Hackelové, tel. 483 357 183.

Přijďte přivítat 
rýnovické kříže
Rýnovice nově zdobí další dva
opravené křížky. Kříž v ulici Čsl.

armády naproti Domu česko-ně-
meckého porozumění je nemovi-
tou kulturní památkou a na jeho
obnovu přispělo Ministerstvo kul-
tury ČR. 

Slavnostního požehnání tohoto
kříže se v pátek 8. prosince za ú-
časti představitelů města ujme sta-
rokatolický farář Karel Koláček.
Malý obřad začne v 16 hodin, ná-
sledovat bude od 17 hodin rozsví-
cení rýnovického vánočního stro-
mu. 

Kříž u kostelní zdi v Rýnovicích
dříve stával u zdi hřbitovní. Při
stavbě velkého pomníku padlým
v 1. světové válce v roce 1936 byl
kříž přemístěn ke zdi katolického
kostela, kde po něm zbyl jen ka-
menný podstavec. Ten se letos do-
čkal nového kříže s tělem Ježíše
Krista a na svět jej můžeme přiví-
tat ve středu 14. prosince v 15 ho-
din. Kříži požehná děkan římsko-
katolické farnosti v Jablonci nad
Nisou Oldřich Kolář.

Vánoční provoz 
nemocnice
Přes vánoční svátky je třeba i v le-
tošním roce počítat s omezením
provozu na některých odborných
ambulancích. V nemocnici bude
jako vždy v provozu pohotovostní
služba pro dospělé i děti. Rozšíře-
nou otevírací dobu plánuje ne-
mocniční lékárna. 

Informace k vánočnímu provozu
najde veřejnost na webových strán-
kách www.nemjbc.cz.

Hannelore Singer oslavila 90 let

Kapela Mandragora Jana Krajníka oslavila
12. listopadu 25 let. V klubu Woko se před-
stavili: Harmonia, Johnny John, Nautica,
Tres Udos a Makule, večerem provázel he-
rec Marek Sýkora. Foto Antonín Bělonožník.

Letos byly na území města obnoveny cel-
kem čtyři křížky, které budou na svět při-
vítány malou slavností a požehnáním. Tím
prvním byl 9. listopadu kříž na křižovatce
ulic Lesní a Pod Hájem. Foto Petr Vitvar.

Jablonečtí Lední medvědi porazili v přá-
telském hokejovém utkání policejní hoke-
jový tým Buron Eagles z Kaufbeuren 5:1.
Němečtí přátelé navštívili také radnici
a své policejní kolegy. Foto archiv MMJN.

Jak si předsevzala, své 90. na-
rozeniny oslavila pravnučka
prvního jabloneckého starosty
Josefa Pfeiffera, Hannelore Sin-
ger, v rodném Jablonci nad
Nisou. Spolu se svým synem
Wolfgangem a vnoučaty Karin,
Ninou a Bastianem strávila do-
poledne na radnici ve společ-
nosti primátora města Petra
Beitla a jeho ženy, náměstka
Lukáše Pletichy a Petra Loudy.
Na malém neformálním pose-
zení jí primátor slavnostně
předal také děkovnou medaili
Gratias Tibi Ago, která slouží
jako poděkování lidem, kteří přispívají k dobré pověsti Jablonce. Večer paní Singer slavila v kruhu
svých příbuzných a jabloneckých přátel. Foto Markéta Hozová

Foto Zdeňka Vokatá

■ Jubileum
Jiřina Benešová slaví 90
V sobotu 23. prosince oslaví 90. na-
rozeniny Jiřina Benešová z Jab-
lonce, která je je od roku 1954 stá-
le aktivní cvičitelkou TJ Bižuterie
a zakladatelkou cvičení seniorů
v Jablonci. Přejeme jí do dalších let
nejen hodně zdraví, aby jí stále tě-
šil pohyb v tělocvičně i na zahradě.

Foto Radka Baloghová

■ Ocenění dárců
Dobrovolní dárci krve si ve středu
15. listopadu 2017 převzali na rad-
nici stříbrné a zlaté medaile Dr.
Janského za 20 a 40 bezplatných
odběrů. Dárce krve ocenil primá-
tor Petr Beitl spolu s ředitelkou
jabloneckého spolku Českého čer-
veného kříže Kateřinou Havlovou
a náměstkem hejtmana pověře-
ným řízením rezortu zdravotnic-
tví Přemyslem Sobotkou. 

Ocenění dárci:
Stříbrné medaile (za 20 bez-

platných odběrů): Roman Adá-
mek, Daniel Černý, Tomáš Červen-
ka, Václav Gebouský, Michal
Holý, Libor Hořejš, Zdeněk Kolář,
Richard Málek, Ivan Pylypko,
Martin Szirti, Václav Zeman. 

Zlaté medaile (za 40 bezplat-
ných odběrů): Jaroslav Bahník, Lu-
káš Handlíř, Petr Hojsák, Jindřich
Hujer, David Jiroš, Iveta Ritterová,
Petr Růžička, David Vegricht, Zdeň-
ka Vodvárková.
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■ Personální inzerce

Zápis do nové třídy MŠ Kokonín /6. 12. 2017/
Zákonem daná povinnost předškolní do-
cházky přivedla letos k zápisu 55 pětiletých
dětí. Některé přihlašovali rodiče i v průběhu
dalších měsíců. Přestože Jablonec uspokojil
všechny požadavky, postupně bude město
navyšovat kapacity mateřských škol a v led-
nu 2018 otevře novou třídu MŠ v Kokoníně.
V souvislosti se silnými ročníky dětí se navy-
šují i kapacity školních družin.

Od letošního září je předškolní vzdělávání po-
vinné pro všechny děti, které do 31. srpna 2017
oslavily páté narozeniny. „I když velká většina
dětí již v tomto věku nějakou MŠ navštěvuje,
přišlo k zápisu 55 nových, kterých se tato po-
vinnost týká. V následujících měsících po zápi-
se postupně přicházeli další rodiče, kteří na
svoji zákonnou povinnost zapomněli a chtěli
přihlásit své předškoláky,“ říká náměstek pri-
mátora Miloš Zahradník a dodává, že se poda-
řilo uspokojit všechny žádosti a městské školky
jsou zcela plné. 

Kvůli povinné docházce pětiletých předškolá-
ků a školským zákonem danné povinnosti

umožnit obcím od roku 2020 nástup dvouletých
dětí do MŠ město postupně navýší kapacitu
svých mateřských škol. Jako první otevře už
v lednu 2018 novou třídu kokonínská školka,
jejíž kapacita se tak navýší o 18 dětí. „Hledali
jsme vhodné prostory pro rozšíření kapacit ma-
teřských škol. Jako nejvhodnější se jevilo upra-
vit prostory v kokonínské mateřské škole, kde
byl nevyužitý školnický byt. Rekonstrukce nás
stála milion korun,“ uvádí Miloš Vele, náměs-

tek primátora pro ekonomiku a majetek města.
„K zápisu do nové třídy v Mateřské škole Jablo-
nec nad Nisou-Kokonín, Dolní 3969 mohou při-
jít děti ve věku 3 až 6 let, a to ve středu 6. pro-
since od 13 do 18 hodin,“ sděluje termín koná-
ní zápisu Dana Farkašová, ředitelka MŠ.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ:
– děti, které k 31. 8. 2017 dosáhly věku pěti let
– bydliště dítěte v Jablonci nad Nisou
– věk dítěte
– sourozenec navštěvující MŠ Kokonín.

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz. 

„Přijaty mohou být jen děti, jejichž zákonný
zástupce doloží potvrzení, že se dítě podrobilo
povinnému očkování (dle § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
Potvrzení nedokládají pouze děti, pro které je
předškolní vzdělávání povinné. Do nové třídy
budou děti přijímány s nástupem od 15. ledna
2018,“ doplňuje informace k zápisu Farkašová.

(zb, jn)

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

REFERENT ODBORU HUMANITNÍHO (sociální
pracovník – agenda SPOD), 10. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání odpoví-
dající požadavkům zákona č. 108/2006 Sb.;
orientační znalost legislativy na úseku sociál-
ně-právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné
pozice výhodou; absolvování zkoušek odborné
způsobilosti výhodou; organizační, komunikač-
ní schopnosti, aktivní přístup k řešení problé-
mů; pracovní flexibilita, schopnost samostatné
tvůrčí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči
stresu; schopnost pružně rozhodovat a přijímat
za svá rozhodnutí odpovědnost; časová flexibi-
lita (práce i mimo stanovenou pracovní dobu);
uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, in-
ternet); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města
Jablonec nad Nisou odboru humanitnímu dle
pracovní náplně určené vedoucím odboru a ta-
jemníkem magistrátu města. Zejména jde
o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí

dle příslušné legislativy (zejména zákon o so-
ciálně-právní ochraně dětí, občanský zákoník,
trestní zákon) na úseku práce s dětmi a jejich
rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví při za-
stupování nezletilých dětí, preventivní a pora-
denská činnost, spolupráce se soudy, orgány
činnými v trestním řízení, ústavními zařízeními,
školami, neziskovými organizacemi a dalšími
institucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Přihlášky do 4. prosince 2017 do 12 hodin.

Rada města Jablonec nad Nisou v působ-
nosti valné hromady společnosti Eurocentrum
Jablonec nad Nisou, s. r. o., vyhlašuje výbě-
rové řízení na obsazení funkce:

JEDNATEL/KA SPOLEČNOSTI EUROCENTRUM
JABLONEC NAD NISOU, S. R. O.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání; znalosti
z oblasti finančního managementu, znalost
ekonomiky obchodních společností výhodou;
praxe ve vedení pracovních týmů min. 5 let;
znalost anglického jazyka na úrovni minimálně
B2; obecná znalost obchodní legislativy, občan-

ského a pracovního práva; orientace a znalosti
v oblasti podnikání; orientace v místní a regio-
nální kultuře; koncepční myšlení, dobré orga-
nizační, komunikační a řídící schopnosti; vysoké
pracovní nasazení, časová flexibilita; uživatel-
ská znalost práce na PC; řidičský průkaz sk. B.

Nabízíme: zajímavou a zodpovědnou práci;
odpovídající platové ohodnocení, motivační od-
měny; dobré podmínky pro výkon funkce;
možnost seberealizace a osobního růstu.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:
motivační dopis (max. jedna normostrana A4);
strukturovaný životopis; návrh koncepce řízení
a rozvoje společnosti (max. 4 normostrany A4);
výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) ne-
smí být starší než 3 měsíce; doklad o nejvyšším
dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii;
lustrační osvědčení podle zák. č. 451/1991 Sb.
v platném znění.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro
doručení přihlášek je 4. 12. 2017 do 12.00 ho-
idn, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené
poštou.

Úplné znění inzerátů vč. dalších pokynů najdete
na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Volná místa.

Děti z MŠ Kokonín. Foto archiv MŠ Kokonín

Informace z města
Zápůjčky z Fondu na 
zlepšení úrovně bydlení 
Zastupitelstvo města Jablonec n. N. dne 16.
listopadu 2017 schválilo zveřejnění informa-
cí o zápůjčkách z Fondu na zlepšení úrovně
bydlení pro rok 2017/2018 (dále FZÚB) na
opravy nebo rekonstrukce nemovitostí na
území města. 

Zápůjčka z fondu je určena fyzickým či práv-
nickým osobám, jež mají ve vlastnictví nemovi-
tosti (budovy) se způsobem využití bytový nebo
rodinný dům na území statutárního města Jablo-
nec nad Nisou. Statutární město poskytuje zápůj-
čky z fondu zpravidla jednou za kalendářní rok.

Informace o druzích poskytovaných zápůj-
ček najdete na www.mestojablonec.cz (modul
životní situace – finance – zápůjčky z FZÚB).
Jejich součástí je i formulář žádosti o zápůjčku.

Postup při podání žádosti:
Formulář žádosti je k dispozici na vnitřním in-
formačním středisku MMJN nebo v elektronic-
ké podobě na www.mestojablonec.cz. 

Žádosti i s přílohami se přijímají od 20. listo-
padu 2017 a je nutné je odevzdat nejpozději do
středy 28. února 2018 do 12.00 hodin na
MMJN, odbor ekonomiky – oddělení rozpočtu,
kancelář č. 110, Ing. Dana Janoušková, telefon
483 357 238. Po tomto termínu nebude možné
v žádosti opravit případné nedostatky ani přijí-
mat další. Žádosti musí být řádně vyplněné na
závazném formuláři a doložené přílohami. 

Finanční výbor předložené žádosti o zápůjč-
ky vyhodnotí a o všech bude rozhodnuto najed-
nou. 

Materiál s doporučením finančního výboru
bude předložen zastupitelstvu města ke schvá-
lení uzavření smlouvy o zápůjčce. O výsledku
budou všichni žadatelé bezprostředně vyrozu-

měni a vybraní žadatelé budou vyzváni k uzav-
ření smlouvy o zápůjčce.

Parkování v nemocnici lze 
již uhradit také kartou
V parkovacích automatech v areálu nemoc-
nice je nově možné provést úhradu také pla-
tební kartou. 

Automaticky je nastaven způsob pro platbu
v hotovosti. Parkování do třiceti minut je bez-
platné, poté uhradí návštěvník 10 Kč za každou
započatou hodinu. Osoby ZTP mají možnost
anulace parkovacího lístku po prokázání prů-
kazem na informacích nemocnice. K uzavření
areálu závorami přistoupila nemocnice z důvo-
du potřeby regulace parkování a zajištění vol-
ných parkovacích míst pro pacienty, návštěvy
i zaměstnance. 



(9)

jablonecký měsíčník prosinec 2017

Žádosti o dotace lze poslat do 15. ledna
Statutární město Jablonec nad Nisou vyhla-
šuje dotační program, v rámci něhož lze žá-
dat o finanční podporu od 20. prosince 2017. 

Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města
pro rok 2018 se týkají těchto oblastí: sociální
péče a zdravotnictví, výchova a vzdělávání dětí
a mládeže, kultura a volnočasové aktivity obča-
nů – zvláště dětí a mládeže (pravidelná celo-
roční činnost, kulturní akce) a sport a tělový-
chova (pravidelná celoroční činnost, sportovní
akce).

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

Originál žádosti podepsaný statutárním zá-
stupcem musí být podán v období od 20. pro-
since 2017 do 15. ledna 2018 do 12.00 hodin ná-
sledujícím způsobem: osobně do Informačního
střediska Magistrátu města Jablonec nad Nisou
v jeho provozní době.

„Žádost musí být osobně předána nejpozději
v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj.
dne 15. 1. 2018 do 12.00 hodin. Za okamžik po-
dání žádosti se považuje čas, který bude na pře-
dané žádosti vystaven pověřeným úředníkem
Magistrátu města Jablonec nad Nisou,“ upozor-

ňuje Jiří Kubsch z odboru humanitního, který
má dotace na starosti.

Žádost lze zaslat také poštou na adresu Ma-
gistrátu města Jablonec nad Nisou, a to v řádně
uzavřené obálce označené nápisem „Dotační
program (uvést přesný název dle příslušného
dotačního programu)“ a opatřené razítkem,
případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou
osobou, či jeho zástupcem, je-li právnickou
osobou. „Obálka musí být viditelně označena
též kontaktní adresou žadatele,“ doplňuje
Kubsch.

Žádost musí být doručena nejpozději v po-
slední den lhůty pro podávání žádostí, tj. dne
15. 1. 2018 do 12.00 hodin. Za okamžik podání
žádosti se považuje čas, který bude na doruče-
né žádosti vystaven pověřeným úředníkem
Magistrátu města Jablonec nad Nisou.

Adresa pro doručování žádostí: Magistrát
města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19,
467 51, Jablonec nad Nisou.

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

Doručení na e-mailovou adresu má pouze in-
formativní charakter a nezakládá tak účinky
podání žádosti.

Dále je možné žádost podat elektronickou
formou, a to následujícími způsoby:

– prostřednictvím datové schránky MMJN se
zaručeným elektronickým podpisem ve formá-
tu pdf. Datová zpráva musí být podána nejpo-
zději v poslední den lhůty pro podávání žádostí,
tj. dne 15. 1. 2018 do 12.00 hodin. Za okamžik
podání žádosti se považuje čas podání (odeslá-
ní) datové zprávy. ID datové schránky: wufbr2a

– e-mailem se zaručeným elektronickým
podpisem ve formátu pdf na e-mailovou adresu
epodatelna@mestojablonec.cz. Žádost musí být
zaslána nejpozději v poslední den lhůty pro po-
dávání žádostí, tj. dne 15. 1. 2018 do 12.00 ho-
din. Za okamžik podání žádosti se považuje čas
odeslání e-mailu.

„Žádosti podané po uplynutí lhůty nebude
vyhověno. Termín podání žádostí je od 20. 12.
2017 do 15. 1. 2018 do 12.00 hodin,“ zdůrazňu-
je termín Kubsch.

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

(jk)

Anketa se týká využití pozemku evidované-
ho v katastru nemovitostí pod p. p. č. 1808/3
v katastrálním území Jablonec nad Nisou.
Jedná se o pozemek, jenž je v současnosti vy-
užíván jako hřiště a nachází se v bloku mezi
ulicemi U Zastávky, Jarní, Růžová a Knoflí-
ková, ze které je na ní přístup. 

Zájem o koupi pozemku projevil blízký pneu-
servis, jehož záměrem bylo na místě vybudovat
parkoviště. Dalším zájemcem byl taktéž v bez-

prostřední blízkosti sídlící autosalon. Na tuto si-
tuaci reagovali někteří občané žijící v okolí ne-
gativně a se změnou využití pozemku nesouhla-
sí. Situace byla projednávána zastupitelstvem
i radou města a vedení města se proto rozhodlo
uspořádat anketu o možném využití pozemku
v souladu se současným územním plánem – na
místě může zůstat sportoviště nebo prostá zeleň,
jako další využití se nabízí parkoviště (soukro-
mé, rezidenční) či obytná výstavba příp. s využi-
tím drobné výroby. Ankety se mohou zúčastnit

obyvatelé přilehlých ulic, tedy části U Zastávky,
Jarní, Růžová, Knoflíková a SNP. Jedná se o cca
50 objektů a zhruba 200 občanů starších 18 let
zde trvale bydlících nebo vlastnících nemovitost.

Anketní lístek bude doručen jmenovitě podle
seznamu voličů s prosincovým Jabloneckým
měsíčníkem. Občané, kteří budou mít zájem se
do ankety zapojit, mohou anketní lístek odevz-
dat během prosince v informačním středisku
magistrátu nebo v místě bydliště v předem
oznámenou dobu. (mo)

Anketa – hřiště Knoflíková

Předvánoční svoz 
velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 14. prosince od 13 hodin budou na
několika místech v Jablonci nad Nisou při-
staveny kontejnery na velkoobjemový odpad. 

Kontejnery budou k dispozici až do pátečního
rána, kdy se začnou postupně odvážet. Občané
mohou do kontejnerů odložit např. nábytek,
matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, ko-
la, dveře, WC, umyvadla, plastové vany, atd.

„Upozorňujeme občany, že do kontejnerů ne-
patří: stavební suť, komunální odpad, který patří
do klasické popelnice, využitelné složky komunál-
ního odpadu, které patří do barevných kontejne-
rů na tříděný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče,
biologicky rozložitelný odpad (listí, tráva a větve),
odpad z podnikatelské činnosti,“ říká Barbora
Šnytrová z oddělení správy veřejné zeleně.

Pokud občané nestihnou ambulantní svoz,
mají nárok na bezplatné odevzdání velkoobje-
mového odpadu (do 200 kg za rok) ve sběrných
dvorech (překladiště Proseč, Dalešická ul.
v Kokoníně a Belgická ul.). Podmínkou je uza-
vřená smlouva na odvoz a zneškodnění směs-
ného komunálního odpadu.

Rozpis zastávek ambulantního svozu vel-
koobjemového odpadu:
1 Antala Staška (nad přejezdem)
2 B. Němcové (naproti domu č. 30)
3 1. máje × Hluboká
4 J. Hory (u parkoviště)
5 Zlatá (u hřiště)
6 U Zahrádek × Vedlejší
7 Mládí (pod policií)
8 Mšenská u č. 26 na parkovišti
9 Na Roli × Polní
10 Na Úbočí (u domu č. 17)
11 Na Kopci × Panenská
12 Na Výšině (u garáží)
13 Nová Pasířská × U Balvanu
14 Pivovarská (u stanoviště kontejnerů)
15 Polní (u garáží)
16 Prosečská (vedle č. 129 naproti hasičům)
17 U Zastávky
18 Korálková (u stanoviště kontejnerů)
19 Vysoká (u pošty)
20 Vrchlického sady
21 Stará Osada
22 Erbenova (u domu č. 17)

23 Na Vršku (u domu č. 16)
24 Široká (u domu č. 13)

Provoz sběrných dvorů 
o Vánocích
V době předvánoční a Vánoční mají sběrné
dvory ve městě upravenu provozní dobu:

Překladiště Proseč
23. 12. /sobota/ 9.00–13.00 hodin 
24.–26. 12. /neděle–úterý/ ZAVŘENO 
27.–29. 12. /středa–pátek/ 7.00–15.30 hodin
30. 12. 2017–1. 1. 2018 /neděle–pondělí/
ZAVŘENO 

Sběrný dvůr Smetanova
23.–26. 12. /sobota–úterý/ ZAVŘENO
27.–29. 12. /středa–pátek/ 8.00–17.00 hodin
30. 12. 2017–1. 1. 2018 /neděle–pondělí/
ZAVŘENO

Sběrné místo Belgická
23. 12. /sobota/ 8.00–18.00 hodin
24.–26. 12. /neděle–úterý/ ZAVŘENO
27.–30. 12. /středa–pátek/ 8.00–18.00 hodin
31. 12. 2017–1. 1. 2018 /sobota–pondělí/
ZAVŘENO

Sběrné místo Dalešická
23. 12. /sobota/ 8.00–12.00 hodin
Ostatní dny zavřeno.

■ Odpadové hospodářství 

Foto Barbora Šnytrová
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Hospodaření města je v pořádku
Zastupitelé vzali na vědomí informativní zprávu
o hospodaření města ve III. čtvrtletí letošního ro-
ku. Ze zprávy vyplývá, že v období leden – září či-
ní převis příjmů nad výdaji 127,5 milionu korun. 

Během projednávání tohoto bodu informoval ná-
městek primátora pro ekonomiku Miloš Vele, že pro-
vozní saldo města v měsíci říjnu vykazuje 160 milio-
nů korun a je historicky nejvyšší, meziročně tento
ukazatel vzrostl o 25 milionů korun. „Nárůst zazna-
menáváme u daňových příjmů, a to o 53 mil. Kč.
Podílejí se na tom jak daňové příjmy ze státního roz-
počtu, tak příjmy z hazardních her,“ dodala vedoucí
odboru ekonomiky Renata Vítová. Podrobné tabulky
naleznete na webu města u projednávaných materiá-
lů listopadového zastupitelstva.

Město vyhlásí opět dotační programy
Od 20. prosince mohou zájemci podávat své žá-
dosti do dotačních programů, které vyhlašuje sta-
tutární město Jablonec nad Nisou. 

Žádostí na předepsaných formulářích bude odděle-
ní školství, kultury a sportu přijímat do 15. ledna
příštího roku. Od 2. ledna 2018 je pak možné odevz-
dávat žádosti na dotace na podporu registrovaných
sociálních služeb, a to až do 19. ledna.

Žádosti o dotace z rozpočtu statutárního města
Jablonec nad Nisou pro rok 2018 z oblasti sportu,
kultury i na podporu registrovaných sociálních slu-
žeb se podávají na předepsaných formulářích, které
jsou dostupné na webu města www.mestojablonec.cz
/cs/magistrat/dokumenty/formulare.html.

Více o dotacích a způsobech podání žádostí na stra-
ně 9.

Další žádosti na zateplení objektů musí město
podat do konce listopadu
Do 30. listopadu musí město předložit žádosti
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
(OPŽP) na zateplení DPS Palackého a ZŠ Šumava
II. Zastupitelé na svém posledním zasedání schvá-
lili jejich podání.

Zateplení Domu s pečovatelskou službou (DPS)
v ulici Palackého pomůže snížit energetickou nároč-
nost domů pro seniory díky zatepleným fasádám,
podlahám a střeše. „Novou součástí objektu bude ta-
ké odvětrání s rekuperací u společných prostor, jež
povede ke snížení nákladů na energie,“ říká náměs-
tek primátora Lukáš Pleticha. Celkové náklady na za-

teplení DPS se dohadují na 28,46 mil. Kč vč. DPH.
Druhým projektem je zateplení dalších pavilonů ZŠ
Šumava. Tentokrát jde o výměnu oken a rekonstruk-
ci střešního pláště tělocvičny, jídelny a šaten. Celkové
náklady se odhadují na 19,4 mil. Kč vč. DPH, předpo-
kládaná dotace je ve výši 3,9 mil. Kč. „Rekonstrukce
proběhne v roce 2018 a zateplení uspoří přes 42 %
energie,“ konstatuje náměstek Pleticha. 

Rozšíření tzv. „bezalkoholových zón“
Zastupitelé na zasedání v říjnu projednávali dopis
podepsaný 120 občany města, kteří si stěžovali na
sníženou životní úroveň a pocit bezpečí v lokalitě
Sadová – Nová Pasířská a U Balvanu kvůli skupi-
nám podnapilých lidí, jež jim i jejich dětem zne-
příjemňují život. 

Na základě této a dalších stížností schválili zastupi-
telé na svém listopadovém zasedání rozšíření přílohy
k obecně závazné vyhlášce o zákazu konzumace al-
koholických nápojů OZV č. 4/2010 na veřejném pro-
stranství o další tři oblasti: 
• Prostor ohraničený ulicemi Nová Pasířská, Vodní,

Havlíčkova, Nádražní, Sadová, Pražská a U Balvanu
• Prostor ohraničený ulicemi Na Vršku a Liberecká
• Prostor ohraničený ulicemi Liberecká, Budovatelů

a Lípová 
Ve všech těchto oblastech si místní stěžují na shlu-

kování různých skupin obyvatel, které popíjejí alko-
hol, což doprovázejí hlasitým a vulgárním projevem
a přilehlou zeleň využívají jako toalety. Městská policie
se důsledně zaměří na vymáhání dodržování vyhláš-
ky v těchto i dalších lokalitách. Příloha č. 1 vyhlášky
tak nově místo 25 obsahuje 28 oblastí. 

Zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
Výzvu na podávání žádostí o zápůjčky z Fondu na
zlepšení úrovně bydlení (FZÚB) schválili zastupi-
telé na svém listopadovém zasedání. 

Žádosti je možné podávat do 12 hodin 28. 2. 2018.
S úspěšnými uchazeči budou během března a dubna
uzavírány smlouvy. O zápůjčky z FZÚB mohou žádat
fyzické i právnické osoby na obnovu svých nemovi-
tostí. Úroková sazba pro zápůjčky je od listopadu
2016 ve výši 2 % p. a. V letošním roce, na základě vlo-
ni vyhlášené výzvy, čerpali zápůjčky z městského
fondu celkem 3 žadatelé v celkové výši 800 tisíc ko-
run. Peníze lidé využili na výměnu oken, zateplení,
rekonstrukci koupelny nebo topení. Bližší informace
naleznou zájemci na str. 8.

■ Primátorský 
svařák
Jedenáctý ročník vánoční charita-
tivní sbírky Primátorský svařák se
před radnicí uskuteční ve čtvrtek
14. prosince od 15 hodin. Hrnečky
se svařeným vínem či čajem se bu-
dou prodávat za symbolickou pade-
sátikorunu. Ovšem kdo chce, může
přispět na dobrou věc vyšší část-
kou. Hrnečky budou opět originální
s jabloneckým motivem, který na-
vrhl akademický sochař Jiří Dostál.

Již tradičně všichni, kteří si za-
koupí hrneček na Primátorský sva-
řák, přispívají do charitativní sbír-
ky. Tentokrát podpoří jabloneckou
organizaci Svazu tělesně postiže-
ných. Získaný příspěvek chtějí čle-
nové svazu využít na nákup nového
mechanického vozíku do půjčovny
kompenzačních pomůcek a ná-
hradních dílů pro stávající kom-
penzační pomůcky, které již v půj-
čovně mají. Také potřebují počítač,
eventuálně notebook s tiskárnou
pro evidenci provozu půjčovny.

„Děkuji všem, kteří si od nás při-
jdou hrneček koupit a načerpat vá-
noční atmosféru. Výtěžky z prodeje
hrnků a počty litrů vypitého čaje
nebo primátorského svařáku kaž-
doročně stoupají a jsem zvědavý,
kolik se nám podaří vybrat letos,“
říká primátor Petr Beitl.

Dosavadní výtěžky z prodeje:

2007 – 12 000 korun pro MC Jab-
líčko

2008 – 16 000 korun pro Diakonii
CČE Jablonec nad Nisou

2009 – 22 500 korun pro o. s. Com-
pitum Jablonec nad Nisou

2010 – 24 000 korun pro o. s. Ro-
dina 24

2011 – 18 000 korun pro o. s. FO-
KUS Jablonec nad Nisou

2012 – 27 041 korun pro Centrum
pro zdravotně postižené Li-
bereckého kraje – Jablonec
nad Nisou

2013 – 34 775 korun pro o. s. Tyflo-
servis

2014 – 37 258 Kč pro Rytmus Libe-
rec, o. p. s. 

2015 – 41 251 Kč pro Asociaci rodi-
čů a přátel zdravotně posti-
žených dětí, z. s. 

2016 – 45 544 Kč pro Jablonecký
klub onkologických pacien-
tů JAKOP

Slavnostní připomenutí 17. listopadu – Dne boje za svobodu a demokracii se konalo 16. listopadu v Jablonci nad Nisou u pomníku
Bojovníků za svobodu a obětem bezpráví v parku v ulici Generála Mrázka. Vedle tradičních účastníků, představitelů města, policie,

vězeňské služby i armády se zúčastnila i velká skupina studentů uměleckoprůmyslové školy a široká veřejnost. Foto Jiří Endler

Foto Ivana Mošnová
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Vánoční slavnosti na Mírovém náměstí
13.–16. 12. 2017 /středa–sobota/

Mírové náměstí, Podhorská ulice,
náměstí dr. Farského, výstavní
pavilon a prostory Eurocentra

Středa–pátek od 9 do 18 hodin, 
sobota od 9 do 13 hodin

Tradiční trhy s celodenním adventním progra-
mem. Návštěvníci si vyberou z nabídky více
než 100 prodejců. Na trzích najdou vánoční
dárky, zboží, pečivo, tradiční potraviny, nápoje
i občerstvení.

Doprovodný program

Středa 13. 12.
10.00 – MŠ Hláska
10.15 – DPS Notička
10.30 – MŠ Kapička
10.45 – DPS Sluníčko
11.00 – MŠ Mšeňáček
11.15 – MŠ Vratislavice n. N.

13.00 – Bonus kvartet (Roudnice n. L.,
Litoměřice)

14.00 – Kvartet trubačů Podkrkonošské de-
chovky (Nová Paka)

15.00 – Divadlo 100 opic: Josef, můj kochaný
(Praha)

16.30 – Pueri, gaudete!
16.30 – SPS Janáček

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

Čtvrtek 14. 12.
10.00 – MŠ Slunečná
10.15 – DPS Pod Peřinkou
10.30 – MŠ Pampeliška
10.45 – MŠ Montessori
11.00 – MŠ Mechová
11.30 – DPS Fialenky
13.00 – Dechový kvintet ZUŠ Železný Brod
14.00 – Brass Quintet Železný Brod
15.00 – Mladá dechovka
16.00 – Rychnovské trio
16.30 – Folklórní soubor Šafrán: Živý betlém
17.00 – Rosex (Liberec)

15.00–17.00 – Primátorský svařák se sbírkou
pro Svaz tělesně postižených v České
republice, o. s. 

Pátek 15. 12. 
10.00 – DPS Cimbálek
11.00 – DPS Zvoneček
12.00 – DPS Rolnička
13.00 – SPS Izerína
14.00 – ZUŠ Jablonec nad Jizerou
14.30 – rez. Celestýnka – bude upřesněno

15.30 – Jablonecká píšťalka
16.00 – Harmonia (Tanvald)
16.30 – Generace Gospel Choir (Jablonec n. N.,

Liberec)

Sobota 16. 12. 
10.00 – Pardubičtí pozounéři
11.00 – Pardubičtí pozounéři
12.00 – Pardubičtí pozounéři

VÁNOČNÍ DÍLNA V EKOCENTRU

14. 12. /čtvrtek/ 9.00–18.00 hodin
15. 12. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
16. 12. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
Ve výstavním pavilonu je připravena tvořivá
dílna s vánoční tématikou pro děti i dospělé.
Výstavní pavilon S1 – Ekocentrum.

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

Foto Ivana Mošnová Foto Ivana Mošnová

Tipy v rámci adventu 2017
2. 12. /sobota/
16.00 hodin: Vánoce s Nisankou – pásmo lido-
vých zvyků, tanců a písní z Podještědí, Pojizeří
a Podkrkonoší. Více na 12. straně, www.nisanka.cz

17.00 hodin: Požehnání adventních věnců
a adventní nešpory – Jablonec nad Nisou, kostel
sv. Anny. Od 15.30 dílnička adventních věnců
v sousedním Domě Jany a Josefa V. Schey-
balových, materiál bude za poplatek k dispozi-
ci. Od 17 hodin si můžete nechat věnec vyrobe-
ný či přinesený požehnat v kostele sv. Anny.
Vstup zdarma, www.jablonec.com.

3. 12. /neděle/
10.00–17.00 hodin: Advent s Vikýřem – tvořivé
dílničky. Materiál na výrobu za mírný poplatek.
Eurocentrum. Vstup zdarma, www.vikyr.cz.

15.00 a 16.00 hodin: Adventní zpívání v koste-
le sv. Anny – zapálení první adventní svíce, kon-
cert smíšeného komorního sboru MyJenNěkdy
a souboru žesťových nástrojů Brass Jablonec.
Od 15 do 19 hodin přístupný Dům Jany a Josefa
V. Scheybalových naproti kostelu s výstavou
Vánoční pohádky Miloslava Jágra, vstup zdar-
ma, www.jablonec.com.

17.00 hodin: Rozsvícení vánočního stromu –
více na 6. straně. Mírové náměstí. Vstup zdar-
ma, www.mestojablonec.cz.

4. 12. /pondělí/
16.00 hodin: Rozsvícení vánočního stromu v ZŠ
Liberecká. Již potřetí se rozsvítí vánoční strom
pro žáky, rodiče, pedagogy a přátele školy,
vstup volný. Více na www.zsliberecka.cz.

8. 12. /pátek/
9.00–18.00 hodin: Vánoce v Palace plus. Bude
připraveno celkem 9 dílniček pro děti i dospělé.
Vstup zdarma, nákup se slevou. 
www.palaceplus.cz.

17.00 hodin: Rozsvícení vánočního stromu
v Rýnovicích u Domu česko-německého poro-
zumění. Vstup zdarma. 

9. 12. /sobota/
9.00–16.00 hodin: Vánoce v Palace plus. Bude
připraveno celkem 9 dílniček pro děti i dospělé.
Vstup zdarma, nákup se slevou. 
www.palaceplus.cz.

18.00 hodin: Rozsvícení vánočního stromu
v Kokoníně u kulturního domu. Od 16 hodin
vánoční dílničky v kulturním domě. Vstup
zdarma. 

10. 12. /neděle/
14.30–17.00 hodin: Mikulášské pohlazení.
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé s čertem
a Mikulášem. Předprodej v Eurocentru nebo
v DDM Vikýř, www.vikyr.cz. Více na straně 14.

16.30 hodin: Rozsvícení vánočního stromu ve
Mšeně U Prutu. Osadní výbor Mšeno zve na již
tradiční 4. rozsvícení vánočního stromu u pře-
hrady. Od 16 hodin zpívání MŠ Mšeňáček.
Vstup zdarma.

18.00 hodin: Musica Bohemica & Iuventus,
gaude!, předvánoční setkání souboru Jaroslava
Krčka a dětí pěveckých sborů ZUŠ. Více na 12.
straně. Předprodej od 1. 11. 2017. www.zusjbc.cz

14. 12 /čtvrtek/
15.00 hodin: Primátorský svařák – tradiční
charitativní akce. Více na 10. straně. 
www.mestojablonec.cz.

16. 12. /sobota/
17.00 hodin: Vánoce s Magdalénou – účinkují
žáci a studenti Tanečního a pohybového studia
Madgaléna. Více na 12. straně. 
www.divadlojablonec.cz

17. 12. /neděle/ 
14.00 hodin: Malý princ – adventní pohádka
pro celou rodinu, Kino Radnice, 
www.kinajablonec.cz.

17.00 hodin: Rodinný adventní koncert – vy-
stoupí Eva Cendors a Iuventus, gaude! 
Kostel sv. Anny, vstup zdarma,
www.jablonec.com.

20. 12. /středa/ 
19.00 hodin: Adventní koncert DPS Vrabčáci
s hosty. Více na 12. straně, 
www.divadlojablonec.cz

VÝSTAVY:
listopad/prosinec 
Vladimír Komňacký – Převyprávěné město.
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Vstup zdarma, www.jablonec.com.

prosinec/únor 
Vánoční pohádky s Miloslavem Jágrem, Dům
Jany a Josefa V. Scheybalových. Více na III. stra-
ně přílohy. Vstup zdarma, www.jablonec.com.
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Do Betléma za Ježíškem s Nisankou
Ještě před zapálením první adventní svíčky
se v Městském divadle v Jablonci v sobotu
2. prosince od 16 do 18 hodin představí folk-
lorní soubory Nisanka, Malá Nisanka a Ni-
sanka plus v pásmu zvyků, tanců a písní
z Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší.

Tradiční akcí, která patří k jabloneckému
adventu, jsou Vánoce s Nisankou, které se us-
kuteční již podvacátéosmé. Každoroční boha-
tou nadílku osvěží moravskými lidovými písně-
mi Hradecká cimbálová muzika z Hradce
Králové. 

„Letošní Vánoce s Nisankou jsme pojali jako
jedno velké putování do Betléma. Postupně
všichni účinkující vyšlou své zástupce a anděl
je bezpečně za Ježíškem dovede. Nebudou chy-
bět typické postavy čertů a andělů a možná se
stihne i jeden čertík Marii s Ježíškem uklonit,“
říká vedoucí Folklorního souboru Nisanka Jana
Hamplová. 

Za dlouhých zimních večerů se předl len,
dralo peří, navlékaly korálky a také se pro dív-
ky vyšívala výbava. Co se u takového vyšívání
mohlo stát, uvidí diváci v novém společném
tanci dospěláků a mládežníků z Nisanky na-
zvaném Vyšívačky. Jeviště opět zaplní děti ve
věku od 2,5 do 13 let z Malé Nisanky, které do-

provodí dětská kapela, přes souboráckou mlá-
dež z přípravky ve věku 12 až 17 let až po do-
spěláky a také bývalé členy sdružené v Nisance
plus. „Zdobení vánočního stromečku a smaže-
ní kapra je tradice velmi novodobá, kdežto sta-
vění a výroba betlémů bylo u nás úplným feno-
ménem. Záležitost to byla výlučně mužská
a předávala se z generace na generaci. Vedle
malých se vytvářely i takové, které zabíraly vel-
kou část světnice. A tak i my se k této tradici
připojíme a v závěru představení vytvoříme
betlém složený z postav, které se přijdou
Ježíškovi poklonit a přinesou mu dary,“ dává
nahlédnout do dramaturgie večera Hamplová. 

Diváci se mohou těšit i na živého Ježíška,
kterého uspí ukolébavka Hajej, nynej ze sbírky
Krkonošské koledy Josefa Horáka v podání an-
dělského sboru a konec bude tradičně patřit ve-
selým vánočním hodům, při kterých se strhne
vánoční rej zúčastněných souborů. 

(jh)

Koncert DPS Vrabčáci přivítá i hosty
Návrat ledové královny se chystá na 20. pro-
since do Městského divadla v Jablonci nad
Nisou. Tak zní totiž podtitul v pořadí XXIV.
adventního koncertu DPS Vrabčáci. 

Jak již název napovídá, pohádkovým večerem
se prozpívají děti z DPS Vrabčáci a Vrabčata
pod vedením sbormistra Pavla Žura a za dopro-
vodu klavíristky Romany Halamové. Na prk-
nech místního kulturního stánku se obejví se
svým repertoárem rovněž partnerský plzeňský
dětský sbor při ZUŠ B. Smetany se sbormistry-
ní Bedřiškou Koželuhovou a klavírním dopro-
vodem Dany Pytelkové. Krom dětských hlasů
zazní i hlas Josefa Wágnera, který adventní
koncert ozdobí svým hitem Mně sílu dáš.

Večer se ponese v pohádkovém duchu, chybět
nebudou ani vánoční písně či skladby z nového
CD, jež Vrabčáci nedávno natočili. Závěr pak

bude tradičně patřit společnému zpívání koled,
do něhož se zapojí i publikum. Ledová králov-
na (Lucie Peterková), která večer provede mlu-
veným slovem, v závěru koncertu procitne ze

zajetí chladu a své srdce rozdá divákům, aby
mohli prožít ty nejkrásnější svátky roku obklo-
peni láskou a pohodou. 

Adventní koncert DPS Vrabčáci se koná za fi-
nanční podpory statutárního města Jablonec
nad Nisou a ve spolupráci s Městským divadlem
Jablonec nad Nisou a pravidelně se jej zúčast-
ňují zástupci statutárního města i Libereckého
kraje, kulturních institucí, obchodní partneři,
sponzoři i zástupci ZŠ Mozartova.

Krom vlastního adventního koncertu čeká
Vrabčáky v předvánočním čase nabitý pro-
gram. Ten začne 3. prosince společným vystou-
pením s Davidem Deylem při příležitosti roz-
svícení vánočního stromu na Mírovém náměstí
v Jablonci. Po boku hvězd světové operní scény
zazpívají v jabloneckém divadle 13. prosince
a o den později na stejném místě s Jankem
Ledeckým. (is)

Foto Jiří Endler

Adventní putování s koledami po Evropě
Ani v tomto roce neochudí místní základní
hudební škola své příznivce o adventní kon-
cert. Letos 10. prosince vystoupí v městském
divadle od 18 hodin společně soubor Musica
Bohemica Praha a všechny pěvecké soubory
ZUŠ. Vstupenky za 100 korun jsou už v prodeji.

V první části programu vystoupí sbory místní
ZUŠky s pásmem písní a povídání. „Čtyři pří-
pravná oddělení společně s dětmi z dramatic-
kého oboru provedou diváky evropskými kole-
dami. Začneme v Podkrkonoší, podíváme se
i do Polska, Chorvatska, Itálie, Španělska,
Anglie a Francie,“ zve na koncert 10. prosince
sbormistr DPS Iuventus, gaude! Tomáš Pospíšil
a dodává: „Koncertní sbor poté všechny v diva-
dle naladí na adventní vlnu a zároveň tak pozve
na výjimečné vystoupení v neděli 17. prosince
do kostela sv. Anny, na koncert plný čistě ad-
ventní, nikoli vánoční hudby. Ve druhé části ve-
čera vystoupí s pásmem tradiční české vánoční
muziky Jaroslav Krček a jeho Musica Bohe-
mica. V závěru se k nim s několika koledami
připojí i koncertní sbor a pak si 200 dětí ze
všech sborů společně zazpívá i s publikem.“ 

Jedem do Afriky
V současné době se Iuventus, gaude! chystá na
další světovou soutěž, tentokrát do Jihoafrické

republiky. Ta je nyní světovou sborovou velmo-
cí. Za posledních 20 let se podle žebříčku World
Rankings Choirs staly jihoafrické sbory nejlep-
šími na světě, Iuventus, gaude! je mezi těmi
dětskými a mládežnickými z celého světa na
20. příčce. Proto se společnost Interkultur roz-
hodla celosvětovou sborovou olympiádu v roce

2018 umístit právě do JAR. „Náš sbor má díky
pěti zlatým medailím z předchozích olympiád –
Graz 2008, Cincinnati 2012 a Riga 2014 – kvali-
fikaci do nejvyšších soutěží. Poslechem nejlep-
ších sborů planety a soutěžením získávají děti
největší možnou dávku inspirace do další sbo-
rové práce,“ vysvětluje Pospíšil. 

Na cestě do JAR bude IG! doprovázet tým
České televize, aby o něm natočil dokument.
„Kromě účasti na olympiádě plánujeme i řadu
koncertů po JAR – navštívíme Svazijsko, Port
Elizabeth, Kapské město. Chceme tak podpořit
místní charitativní organizace,“ připomíná
sbormistr. 

Přispět může každý
A protože peněz není nikdy dost, vytvořily děti
ze sboru projekt, v němž těm, kdo finančně na
jejich cestu přispějí, nabízí vtipné i atraktivní
odměny. „Například vstupenku na společný
koncert IG! s Evou Pilarovou a Českou filhar-
monií nebo společný koncert se zpěvákem
Ondřejem Rumlem. Stačí vyhledat projekt na
www.hithit.com a každý může osobně sbor
podpořit dle vlastního uvážení,“ popisuje
Tomáš Pospíšil. V době uzávěrky našeho měsíč-
níku děti získaly na stránkách hithit.com více
jak 23 000 korun.

(jn)

Foto archiv Divadlo Jablonec n. N.

Foto archiv ZUŠ Jablonec n. N.
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Vánoční bohoslužby v Jablonci /2. 12. 2017–8. 1. 2018/
Ochranovský sbor při 
Českobratrské církvi 
evangelické
Máchova 29, Jablonec n. N., 
www.jednotabratrska.cz 

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

31. 1. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY S LOSOVÁNÍM
HESEL NA ROK 2018
Heslo na rok 2018: Tomu, kdo žízní,
dám napít zadarmo z pramene vody
živé. Zj 21,6

Církev československá husitská
chrám Dr. Farského, 
nám. Farského, Jablonec n. N.,
http://jablonec.ccshhk.cz

2. 12. /sobota/ 14.00 hodin
ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA
Adventní koncert – Artefaktum

3. 12. /neděle/ 14.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba s žehnáním adventních
věnců

10. 12. /neděle/ 14.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

17. 12. /neděle/ 14.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

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

24. 12. /neděle/ 22.30 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
– ŠTĚDRÝ DEN
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Hej, mistře

25. 12. /pondělí/ 10.00 hodin
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Bohoslužba

31. 12. /neděle/ 14.00 hodin
SILVESTR
Bohoslužba vděčnosti za uplynulý rok 

7. 1. 2018 /pondělí/ 14.00 hodin
BOHOSLUŽBA
Losování biblických textů pro nový rok

Od 20. 12. do 8. 1. 2018
10.00–18.00 hodin
VYSTAVENÝ JIZERSKÝ BETLÉM
Dřevěné sochy v životní velikosti

Bratrská jednota baptistů
Kostel Bratrské jednoty baptistů
v Máchově parku, Jablonec n. N.,
www.bjbjablonec.cz

24. 12. /neděle/ 15.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST

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

31. 12. /neděle/ 20.00–1.00 hodin
SILVESTROVSKÁ BOHOSLUŽBA

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

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

3. 12. /neděle/ 10.00 hodin
1. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

10. 12. /neděle/ 15.30 hodin
2. ADVENTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

17. 12. /neděle/ 15.30 hodin
VÁNOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

6. 1. /sobota/ 17.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ SETKÁNÍ
(modlitebna CASD, ul. P. Bezruče)

Starokatolická církev
Kostel Povýšení sv. Kříže, 
Husova 1560/2, 466 01 Jablonec n. N.
Bohoslužby modlitebna přízemí kostela.
www.starokatolici-jablonec.cz

3. 12. /neděle/ 10.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

10. 12. /neděle/ 10.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

15. 12. /pátek/ 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Dětský sbor Fialenky

17. 12. /neděle/ 
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
10.00 hodin – bohoslužba
14.00 hodin – adventní koncert
P. Tomeš varhany, sbor SDM Desná
a komorní soubor Classicis

17. 12. /neděle/ 14.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT
P. Tomeš, varhany a sbor SDH Desná

24. 12. /neděle/ 24.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ
DEN – půlnoční eucharistická
slavnost Narození Páně

28. 12. /čtvrtek/ 16.00 hodin
KONCERT DURA NUX
Středověká vánoční hudba

Betlém Achátová madona je
vystavován dle rozpisu na webu.

Českobratrská církev 
evangelická
Pod Baštou 10, Jablonec n. N.,
www.jablonec.evangnet.cz

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

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

17. 12. /neděle/ 9.30 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dětská vánoční slavnost

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

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

31. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY

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

Církev bratrská
Smetanova 26, Jablonec n. N.,
www.cbjablonec.cz

3. 12. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

10. 12. /neděle/ 9.30 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba – sv. Večeře Páně

17. 12. /neděle/ 9.30 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dětská vánoční slavnost

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

31. 12. /neděle/ 16.00–19.00 hodin
SILVESTR 
Neformální setkání

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

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

3. 12. /neděle/
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Nová Ves n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

10. 12. /neděle/
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Rádlo
18.00 – Jablonec n. N.

17. 12. /neděle/
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
14.00 – Janov n. N.
9.30 a 18.00 – Jablonec n. N.

24. 12. /neděle/
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
- ŠTĚDRÝ DEN
VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ
PÁNĚ
9.30 – Jablonec n. N. 
13.00 – otevření betlému v kostele

na Horním nám.
16.00 – Jablonec n. N. – dětská
16.00 – Lučany n. N.
24.00 – Rychnov u Jablonce n. N.

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

25. 12. /pondělí/
SLAVNOSTNÍ NAROZENÍ PÁNĚ,
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
00.00 – Jablonec n. N.
00.00 – Bedřichov
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Rádlo
18.00 – Jablonec n. N.

26. 12. /úterý/
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Janov n. N.

27. 12. /středa/
SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY
18.00 – Jablonec n. N.

Žehnání vína

28. 12. /čtvrtek/
SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK
16.30 – Nemocniční kaple Jablonec n. N. 
18.00 – Mšeno – Jablonec n. N.

29. 12. /pátek/
PÁTÝ DEN V OKTÁVU
NAROZENÍ PÁNĚ
17.00 – Jablonec n. N.

30. 12. /sobota/
ŠESTÝ DEN V OKTÁVU
NAROZENÍ PÁNĚ
8,00 – Jablonec n. N.
16.00 – Lučany n. N.

31.12. /neděle/
SVÁTEK SV. RODINY NAZARETSKÉ
7.30 – Rychnov n. N.
9.30 – Jablonec n. N.

Obnova manželských slibů
16.00 – Jablonec n. N. (Te Deum)

1. 1. /pondělí/
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Dobrá Voda – s požehnáním 

nad Jabloncem (sjezdovka)
18.00 – Jablonec n. N.

5. 1. /pátek/
VIGILIE SLAVN. ZJEVENÍ PÁNĚ
17.00 – Jablonec n. N.

6. 1. /sobota/
SLAVNOSTNÍ ZJEVENÍ PÁNĚ
9.00 – Jablonec n. N.
16.00 – Lučany n. N. (obřad žehnání

vody, křídy, kadidla a zlata)

7. 1. /neděle/
ZJEVENÍ PÁNĚ
7.30 – Rychnov n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Lučany n. N.
18.00 –Jablonec n. N.

Betlém otevřen pro veřejnost
vždy v průběhu bohoslužeb,
v ostatní dny dle rozpisu:
24. 12. 13.00–18.00
25. 12.–8. 1. 8.30–18.00

Sbor Církve adventistů 
sedmého dne
Petra Bezruče 2510/61, 
Jablonec nad Nisou 466 01

23. 12. /sobota/ 11.00 hodin
NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ 
BOHOSLUŽBA

24. 12. /neděle/ 9.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ – ŠTĚDRÝ
DEN
Vánoční snídaně

Kostel Povýšení sv. Kříže v ulici Husova v Jablonci n. N., který prošel 
opravou interiéru. Foto Michael Čtveráček, státní památkový ústav



(14)

jablonecký měsíčník prosinec 2017

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

4. 12. /pondělí/ 10.00 hodin
VÁNOČNÍ HUDBA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 12. /středa/ 17.00 hodin
ŠTĚSTÍ SAMO NEPŘIJDE,
POJĎME MU TEDY NAPROTI!
Vyhlášení výsledků 17. ročníku literární
soutěže. V programu vystoupí spolek
loutkářů Vozichet z Jablonce nad Nisou
s představením Robinson. Hostem akce
bude herečka Dana Černá.

11. 12. /pondělí/ 15.30 hodin
VÁNOČNÍ LITERÁRNÍ KLUB 
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám a přijď do audiovizuálního sálu.

12. 12. /úterý/ 17.00 hodin
ZAJÍMAVÉ HVĚZDY ZIMNÍ OBLOHY
Astronomické okénko Martina Gembece.

14. 12. /čtvrtek/ 15.00 hodin
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE, ZLATÁ 
MAKOVICE a LOVCI PEREL 2017
Vyhlášení výsledků vědomostních
a čtenářských celoročních soutěží. 

14. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
STŘÍDAVÁ PÉČE O DĚTI 
– VÝHODY A ÚSKALÍ
O této problematice pohovoří vedoucí
poradny pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy, psycholožka Jitka
Selingerová.

19. 12. /úterý/ 14.00 hodin
BANGKOK
Pravidelné promítání.

19. 12. /úterý/ 17.00 hodin
PRAŽSKÉ ČTVRTI – SEVER
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

NOVÁ VÝSTAVA
POHLEDY ČTYŘMI OBJEKTIVY
V prostoru schodiště vystavují členové
fotoklubu Nekras – Zdeněk Baudyš,
Josef Macek, František Mrva a Karel
Rakušan.

O svátcích je hlavní budova knihovny
uzavřena, pobočky jsou mimo provoz: 
Mšeno: 26. 12., 2. 1., Janovská: 26. 12.
Kokonín: 27. 12., Šumava: 28. 12.

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

4., 11. a 18. 12. /pondělí/ 9.00–10.00 hodin
BRUSLENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
Pořádá DDM Vikýř ve spolupráci se
Sport Jablonec, s. r. o. Do konce kalen-
dářního roku se jedná o zkušební pro-
voz a vstupné je zdarma, informace
Petra Marat, tel.: 777 59 19 12, 
e-mail: pp.mar@seznam.cz.

8., 15. a 22. 12 /pátek/ 17.00–18.30 hodin
MAŽORETKY MATADOR
Pravidelné setkání pro mažoretky a nové
zájemce od 18 let. Poplatek činí 60 Kč
za každý navštívený pátek. Lektorka
Petra Polanská. Dorazit může každý
a kdykoliv. Informace S. Příhonská.

1. 12. /pátek/ 16.00–18.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Mikulášská besídka s výtvarnou
dílničkou /zadáno/. 

1. 12. /pátek/ 17.00–22.00 hodin
KOUZLÍME S KOSMETIKOU
Domácí přírodní kosmetika na zimu,
kurz vede Martina Janegová.

2. 12. /sobota/ 17.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Tradiční akce folklorního souboru
Nisanka. Více na 12. straně.

3. 12. /neděle/ 10.00 do 16.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
Tradiční adventní akce pro celé rodiny.
Dílny, kulturní program a prodej
výrobků z chráněných dílen. Na akci
navazuje slavnostní rozsvěcení Vánoč-
ního stromečku na Mírovém náměstí.

3. 12. /neděle/ 16.00–18.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Mikulášská nadílka s kouzelníkem
a zábavou v TRW /zadáno/.

4.–8. 12. /pondělí–pátek/
ČERT A MIKULÁŠ VE VIKÝŘI
Bájné postavy budou celý týden na-
vštěvovat jednotlivé kroužky a nadělo-
vat malé dárky, informace S. Příhonská.

5. 12. /úterý/ 9.00 hodin
ČERT A MIKULÁŠ V MŠ RYCHNOV
Přijede čert a Mikuláš do MŠ a přiveze
dětem nadílku.

6. 12. /středa/ 9.00 hodin
ČERT A MIKULÁŠ V MŠ SLUNEČNÁ
Přijde čert a Mikuláš do MŠ a přinese
dětem nadílku. 

7. 12. /čtvrtek/
ZDRAVÉ VÁNOČNÍ PEČENÍ
S KATKOU
Kurz vánočního pečení s lektorkou
Kateřinou Halamovou, zdravé pečení
s minimem cukru.
Akce se koná za finanční podpory
Libereckého kraje v rámci projektu
Výživa a pohyb zábavou i klíčem ke
zdraví. Více informací: I. Literová.

8.–10. 12. /pátek–sobota/
PŘEDVÁNOČNÍ ŘEZBÁŘSKÝ KURZ
Víkendový kurz práce se dřevem, výro-
ba strunného hudebního nástroje kan-
tele, misek nebo hraček pod vedením
lektora Marka Vodičky. Akce se koná
za finanční podpory Libereckého kraje
v rámci projektu Správná pětka.
Přihlášky do 23. 11., I. Literová.

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

10. 12. /neděle/
VÁNOCE VE SKANZENU 
Autobusový zájezd pro rodiny do
Zubrnic do skanzenu. Cena: dospělí
150 Kč, děti do 12 let 100 Kč, přihlášky
A. Francová.

10. 12. /neděle/ 14.30–17.00 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
V EUROCENTRU
Mikulášská besídka, pořádá DDM
Vikýř ve spolupráci se statutárním
městem Jablonec nad Nisou. Hry,
kouzelník, zábava a Mikuláš s čertem
a andělem. Vstupenky v předprodeji
od 20. 11., informace P. Dostál.

14. 12. /čtvrtek/
STRAVA KLÍČEM KE ZDRAVÍ
Beseda s výživovou poradkyní
a nutriční terapeutkou. Akce se koná
ve spolupráci se Světem zdraví

Jablonec n. N. za finanční podpory
Libereckého kraje v rámci projektu
Výživa a pohyb zábavou i klíčem
ke zdraví, informace I. Literová.

15. 12. /pátek/ 17.00 hodin 
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
Tradiční vánoční setkání s externisty
a dobrovolníky jako poděkování za jejich
celoroční práci s dětmi v DDM Vikýř.

■ Jablíčko
– centrum pro rodinu
www.centrumjablicko.cz, 
tel. 773 270 271, info@centrumjablicko.cz

1.–22. 12. /každý všední den/
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně. Od 3 měsíců
s doprovodem. 

1. 12. /pátek/ 17.00–19.00 hodin
CHCEŠ PRÁCI?
2. setkání

2. 12. /sobota/ 15.00–17.00 hodin
a 17.00–19.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ
Tradiční Mikulášská s Jablíčkem ve
dvou termínech. Představení Čáry
kluka, přijde i Mikuláš, čert, anděl
a bude se číst z pekelné knihy! Lístky
k zakoupení v předprodeji.

4. 12. /pondělí/ 10.00–11.00 hodin
BESEDA S PSYCHOLOŽKOU 

5. 12. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ V JABLÍČKU
Mikulášská besídka pro nejmenší děti
v rámci hravého dopoledne. Přihlášky
předem.

11. 12. /pondělí/ 10.00–11.00 hodin
FYZIOTERAPEUTKA V JABLÍČKU
Poradna pro zdravý pohybový vývoj
vašich dětí od narození do 3 let. 

12. 12. /úterý/ 16.30–18.00 hodin
DEBATA S PSYCHOLOŽKOU

13. 12. /středa/ 10.00–11.00 hodin
STÁŽE PŘI RODIČOVSKÉ
DOVOLENÉ
Jak si zvýšit možnosti uplatnění na trhu
práce prostřednictvím stáže na rodi-
čovské dovolené. Rady od Stanislavy
Karáskové z Fondu dalšího vzdělávání.

13. 12. /středa/ 17.30–19.30 hodin
JAK SE ZBAVIT ZLOZVYKŮ
A ZÁVISLOSTÍ
Nová revoluční poznání v oblasti fun-
gování lidské mysli otevírají nové cesty
ke změně dlouholetých návyků i bez
silné vůle, tréninků či strategií. Naučte
se využívat svoji mysl ke změně. Bez
námahy.

14. 12. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Pravidelné setkávání dětí s ADHD, PAS
a jakýmkoli jiným handicapem.

15. 12. /pátek–sobota/ 15.00–10.00 hodin
SCRAPBOOK A PYŽAMOVÁ PÁRTY
Výroba originálních dárečků
z vlastních fotek s pyžamovou párty
a spaním v Jablíčku.

21. 12. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Pravidelné setkávání rodin s dvojčaty
či vícerčaty. 

22. 12. /pátek/ 16.30–22.00 hodin
BESÍDKA DOBROVOLNÍKŮ
JABLÍČKA
Koledy, cukroví, dárky – pro aktivní
členy Jablíčka.

23. 12. 2017–1. 1. 2018
Jablíčko pro veřejnost uzavřeno.

■ Oblastní spolek 
Českého červeného
kříže
Uhelná 991/5, tel. 483 356 216
mob. 732 542 934

7. 12. /čtvrtek/ 8.30–12.00 hodin
ČTYŘI HODINY PRO ŽIVOT
Kurz úkonů zachraňujících život pro
širokou veřejnost a hlavně zaměstnance.
Ukončeno vydáním průkazu s platností
na 4 roky.

9. 12. /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘP
Kurz první pomoci pro uchazeče
o řidičský průkaz zakončený testem,
absolventi obdrží průkaz o proškolení.
Přihlášení povinné pomocí SMS
(702 191 003) nebo e-mailem: 
kancelar@cck-jablonec.cz.

5. a 12. 12. /úterý/ 17.00–19.00 hodin
SCHŮZKA HUMANITÁRNÍ
JEDNOTKY
Pravidelná schůzka členů jednotky,
možnost i pro nové zájemce: přihlaste
se a zkuste, zda vás to baví. Nováčci se
musí přihlásit prostřednictvím SMS
(732 542 934).

■ Spolkový dům
E. Floriánové, Jablonec n. N.

2. 12. /sobota/ 
ADVENTNÍ SETKÁNÍ PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ
14. ročník regionálního projektu
Tvoříme duší, konané pod záštitou 
ARTEFAKTUM-CZ a Centra pro
zdravotně postižené Libereckého 
kraje, o. p. s. Více na 7. straně.

■ Kostel Povýšení
sv. Kříže
Husova ulice, Jablonec n. N.

17. 12. /neděle/ 14.00 hodin
KONCERT
Petr Tomeš, komorní soubor Classicis
a Sbor dobrovolných muzikantů pořá-
dají koncert ke znovuotevření kostela
Povýšení sv. Kříže.

■ Evangelický 
kostek dr. Farského
Jablonec nad Nisou

28. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin
VÁNOČNÍ CESTA KOLEM SVĚTA
S ROSE MELODY
Vánoční koncert Rose Melody se
zpěváky Štěpánem Růžičkou
a Zuzanou Markovou.

Vánoční cesta kolem světa s Rose Melody

28. 12. /čtvrtek/ 19.00 hodin – Evangelický kostel
dr. Farského Jablonec nad Nisou 
Vánoční koncert Rose Melody se zpěváky Štěpánem Růžičkou a Zuza-
nou Markovou nabídne kromě světového vánočního repertoáru i tra-
diční české koledy. Předprodej vstupenek na www.rosemelody.cz od 1. 12.
Cena v předprodeji 150 Kč, cena na místě 180 Kč, ZTP 90 Kč.

Foto Dominik Pech
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Stadion Střelnice
Atletická hala
www.atletikajbc.cz

Provoz o vánočních svátcích:
24. a 26. 12. 2017 – zavřeno
27. a 30. 12. 2017 – 9.00–19.00 hodin
31. 12. 2017 – 8.00–14.00 hodin
1. 1. 2018 – zavřeno
od 2. 1. 2018 – běžný provoz

2. a 3. 12. /sobota–neděle/ 10.00 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
38. ročník největšího mítinku žactva
v republice, ve třech kategoriích žactva
bude na startu přes pět set závodníků.
Pořádá TJ LIAZ atletický oddíl za
přispění statutárního města Jablonec.

27. 12. /středa/ 14.00–17.30 hodin
SILVESTROVSKÁ HALA
Pořádá AC Slovan Liberec.

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

Městská hala
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webových stránkách
www.sportjablonec.cz. Ohlašování ve-
řejné produkce, §20 a §23 autorského
zákona o veřejné prezentaci zvukově
a zvukově obrazových výkonůumělců,
ohlašuje Ose a Intergramu pořadatel akce.

HALA bude v době vánočních svátků
zavřena, a to 24., 25., 26. 12. 2017 
a 1. 1. 2018.
Ve dnech 27.–29. 12. 2017 bude
otevřena 8.00–22.00 hodin, 
30. 12. 2017 13.00–21.00 hodin, 
31. 12. 2017 8.00–14.00 hodin.

FITNESS v městské sportovní hale
bude v termínech 24., 25., 26., 31. 12.
2017 a 1. 1. 2018 uzavřeno.
Ve dnech 27.–29. 12. 2017 bude otevře-
no 08.00–21.00 hodin, 30. 12. 2017
13.00–21.00 hodin.

FLORBAL
17. 12. /neděle/ 8.00 hodin
VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
ELÉVŮ A PŘÍPRAVKY
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., kurt č. 1 a 2.

FOTBAL
2. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V KOPANÉ
Klání ročníku 2007, pořádá FK
Jablonec, z. s., centrkurt.

3. 12. /neděle/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V KOPANÉ
Klání ročníku 2008, pořádá FK
Jablonec, z. s., centrkurt.

9. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ TURNAJ
V KOPANÉ
Klání ročníku 2006, pořádá FK
Jablonec, z. s., centrkurt.

16. 12. /sobota/ 9.00 hodin
VÁNOČNÍ HALOVÝ TURNAJ
V KOPANÉ
Tradiční vánoční klání, centrkurt.

FUTSALL
1. 12. /pátek/ 20.00 hodin
FK GMMULTIMEDIA – FK BOCA
CHOTĚBOŘ
II. liga západ, centrkurt.

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
2. 12. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ SPARTAK
MAS SEZIMOVO ÚSTÍ 
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

2. 12. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – TJ CHEMIČKA
ÚSTÍ N. L
II. liga mužů, centrkurt.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
2. 12. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. –
TJ SOKOL ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

2. 12. /sobota/ 11.00 a 15.00 hodin
BIŽUTERIE A – TJ VYSOKÉ N. J.
Krajský přebor mužů, kurt č. 4.

3. 12. /neděle/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. –
TJ JISKRA NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

9. 12. /neděle/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. –
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N.
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

17. 12. /neděle/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
MLÁDEŽE – ŽÁKYŇ
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N. kur-
ty č. 3 a 4.

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz
Provoz o vánočních svátcích:
18. 12.–22. 12. běžná otvírací doba
23. 12. zavřeno
24. 12. zavřeno

25. 12. 14.00–20.00 hodin
26. 12. 14.00–20.00 hodin
27. 12. 6.00–21.30 hodin
28. 12. 6.00–21.30 hodin
29. 12. 10.00–21.30 hodin
30. 12. 10.00–21.30 hodin
31. 12. zavřeno
1. 1. 2018 zavřeno
od 2. 1. 2018 běžný provoz

5. 12. /pátek/ 17.00–18.30 hodin
RODINNÉ ŠTAFETY 3 X 25 METRŮ
Triatlonový a plavecký oddíl TJ
Bižuterie pořádá rodinné štafety 3 x 25
metrů (různé kategorie např. dítě, rodič,
prarodič – tři sourozenci – 2 rodiče
a dítě atd.), startovné 60 Kč. Prezence
v hale bazénu od 16.30 hodin.

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz

2. 12. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC SOKOLOV
22. kolo, II. liga muži.

6. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – LETCI
LETŇANY
23. kolo, II. liga muži.

16. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC KOBRA
PRAHA
24. kolo, II. liga muži.

27. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC TRUTNOV
26. kolo, II. liga muži.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Plánujeme i bruslení v dopoledních
hodinách přes vánoční svátky, budeme
vás včas informovat na webových
stránkách sportjablonec.cz 
a na facebooku.
Bruslení pro rodiče s dětmi
pondělí 9.00–10.00 hodin
Více info Petra Marat, do konce roku
2017 zdarma, více na www.vikýř.cz

Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Bruslení na konci roku
23., 24., 25., 26. 12. 14.30–16.00 hodin
27., 28., 29. 12. 13.30–15.00 hodin
28., 29. 12. 13.30–15.00 hodin
30., 31. 12. 14.30–16.00 hodin
1. 1. 2018 14.30–16.00 hodin
2. 1. 2018 15.30–16.30 hodin

Volné termíny:
Dopoledne 8.00–13.00 hodin. V dopo-
ledních hodinách je městský zimní
stadion zdarma k dispozici školám
a školkám zřizovaným jabloneckým
magistrátem. Školy využívají ledovou
plochu v rámci hodin TV, nebo zde
probíhají kurzy bruslení pro ZŠ pod
vedením lektorky Petry Marat. 
Více na www.veselabruslicka.cz.

Sportovní areál Břízky
lyžařské kolečko Ski klub Jablonec,
www.skiklubjablonec.cz.
V areálu je upraveno asfaltové kolečko
v délce cca 2 km, které využívají
i příznivci in-line bruslení, v zimním
období a při zasněžení tratí bude
k dispozici plně osvětlené kolečko.
Doba svícení je od setmění do 22.00
hodin. Více na www.skijablonec.cz.

29.–31. 12. /pátek – neděle/
OTVÍRÁNÍ SEZONY
Ski klub Jablonec pořádá v lyžařském
areálu Břízky závody v běhu na lyžích
pro veřejnost všech věkových katego-
rií. První dva dny veřejné závody, 
v sobotu 31. 12. se konají oblíbené
Silvestrovské závody štafet. 
Více na www.skijablonec.cz

Jablonecká přehrada
31. 12. /neděle/ 11.00 hodin
SILVESTROVSKÝ BĚH OKOLO TŘÍ
PŘEHRAD
Třetí ročník závodu na 5 km pořádá
Martin Fořt, start u hráze naproti pla-
veckému bazénu v Jablonci nad Nisou.
Kategorie muži a ženy 16 a více let,
chlapci a dívky do 15 let. Start muži
11.00 hodin, ženy 11.10 hodin.
Prezence 9.30–10.30 hodin. 
www.silvestrovskybeh.cz

Sauna Sport
www.sportjablonec.cz
úterý 12.00–21.00 hodin (společná)
středa 12.00–21.00 hodin (pouze muži)
čtvrtek 12.00–21.00 hodin (pouze ženy)
pátek–neděle a státní svátky

12.00–21.00 hodin (společná)
Vánoční provozní doba
23. 12. 12.00–21.00 hodin (společná)
24. 12. zavřeno
25. 12. zavřeno
26. 12. zavřeno
27. 12. 12.00–21.00 hodin (pouze muži)
28. 12. 12.00–21.00 hodin (pouze ženy)
29. 12. 12.00–21.00 hodin (společná)
30. 12. 12.00–21.00 hodin (společná)
31. 12. 12.00–21.00 hodin (společná)
1. 1. 2018 zavřeno
od 2. 1. 2018 běžný provoz

Závěr letní sezony byl zakončen vel-
kým úspěchem družstva žákyň LIAZU
Jablonec, které vybojovalo po jede-
nácti letech na domácím stadionu
titul mistra České republiky. Čas
však neúprosně letí, a ze dvou letoš-
ních halových akcí ta jedna už je za
námi. 

Tou uplynulou bylo šestiutkání mladší-
ho a staršího žactva, jež se konalo v so-
botu 25. listopadu. „Tradiční utkání se
odehrálo pojednadvacáté. Velkými sou-
peři pro domácí atlety byli žáci a žáky-
ně z Berlína. Utkání má vždy velmi
dobrou úroveň a pro řadu žáků je to po-
slední příležitost závodit za žáky před
přestupem do kategorie dorostu,“ říká
Dušan Molitoris, předseda atletického
oddílu TJ Liaz Jablonec.

Pomeračnový mítink
Druhou velkou akcí v hale je Pome-
rančový žákovský mítink, který svou ú-
častí přes 700 závodníků patří mezi nej-
větší žákovské závody v republice. Le-
tos pořadatelé vzhledem k vysokému
počtu účastníků rozdělili závod do dvou
dnů. Závody proběhnou 2. a 3. prosince
v atletické hale od 10.30 hodin. Závěr

roku oslaví atleti tradičním Silvestrov-
ským desetibojem.

Halová sezona 2018 vypukne již ve
středu desátého ledna, kdy začne celý
seriál kontrolních závodů nazvaných
Halová středa. Středy budou probíhat
až do 20. února.

Krajské závody
„Mezi další závody, které připravujejí
jablonečtí pořadatelé spolu s krajským
svazem atletiky, patří šest krajských
přeborů ve všech kategoriích. Proběh-
nou také dva krajské přebory Pardubic-
kého kraje a Dolního Slezska. Desátého
února se připravuje Memoriál Karla
Líbala v běhu na 3 000 m,“ informuje
Molitoris.

Závěr halové sezony bude patřit Ha-
lovému poháru družstev České republi-
ky a velkému žákovskému mítinku Veli-

konoční hala žactva, který se uskuteční
17. března. Pro jablonecké organizátory
to znamená připravit celkem 21 závodů
během tří měsíců, což vyžaduje velké
úsilí všech, kteří se na akcích podílejí.

Jablonecká hala 2018
Tradiční mezinárodní mítink proběhne
v sobotu 20. ledna od 17 hodin. „V sou-
časné době se projednávají starty za-
hraničních závodníků a již první
kontakty slibují opět skvělou úroveň
závodů,“ slibuje Molitoris. V programu
budou tradiční discipliny, kterým vy-
tváří prostředí jablonecké haly výborné
podmínky. Zejména to bude vrh koulí
mužů za účasti našich špiček. Skok da-
leký mužů a žen a vrcholem by měly
být sprinty na 60 m a 60 m překážek.
Bude to již 46. ročník těchto závodů. 

(end)

Nabídka sportovních pořadů

■ Atletická sezona v hale je připravena

Foto Václav Novotný
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■ Z knihovny 
Jarmila Rýdlová: 
Právní minirádce pro život 
Nová publikace ve studovně jablonec-
ké knihovny z nakladatelství Grada je
výborným rádcem při reklamaci zbo-
ží, při hledání vhodného dodavatele
plynu či elektřiny, ale pomůže i při
rozvodovém řízení nebo při soused-
ských sporech. „Kniha provádí čtenáře
právní problematikou v běžných ži-
votních situacích. To vše srozumitel-
nou a lehce humornou formou, která
propojuje teorii s praktickými příkla-
dy. Každá kapitola je zakončena vě-
domostním kvízem,“ informuje Zby-
něk Duda, ředitel Městské knihovny
Jablonec nad Nisou. Začíst se či si
knihu jen prolistovat lze každý všed-
ní den ve studovně v přízemí knihov-
ny od osmé do osmnácté hodiny. 

■ Krátce
JKIC bronzové v Libereckém kraji 
V hlavní turistické sezoně probíhala
celorepubliková anketa o volbu nej-
oblíbenějšího turistického informač-
ního centra, jejímž vyhlašovatelem je
časopis Kam po Česku ve spolupráci
s Asociací turistických informačních
center. Do hlasování bylo zapojeno
422 certifikovaných infocenter. Jablo-
necké kulturní a informační centrum
se svými 141 hlasy obsadilo v Libe-
reckém kraji 3. místo za Lomnicí nad
Popelkou a Turnovem. 

Originální dárky z Jablonce n. N.
JKIC připravilo inspiraci na vánoční
dárky. V nabídce jsou knižní novinky
s regionální tematikou, drobné upo-
mínkové předměty, kalendáře a jiné.
Milovníky zlatého moku potěší víno
se speciální jabloneckou etiketou
a skleněné zátky v dárkovém balení. 

Provozní doba infocentra v Domě
Scheybalových od pondělí do pátku
v době od 9 do 17 hodin, v sobotu od
10 do 17 hodin.

Vánoční otevírací doba infocentra: 25.
a 26. 12. zavřeno; 27., 28. a 29. 12. 9.00
–17.30 a 12.10–13.00 hodin; 1. 1. zavře-
no, 2. 1. zavřeno z důvodu inventury.

Vánoce v Palace Plus
Prodejní centrum Palace Plus – česká
bižuterie a sklo pořádá unikátní akci
s osmi tvůrčími dílnami. Dekorace
i vánoční dárečky si můžete vytvořit
od 8. 12. do 10. 12. v centru Palace
Plus. „Vyberete si materiály i způsoby
práce, které vám vyhovují. Sklo jako
tradiční jablonecký materiál bude
opět základem. Nejatraktivnější je
vždy vyfukování skleněné ozdoby
a její zdobení. Letošní novinkou je
možnost vytvoření skleněné dekorač-
ní květiny, skleněné mozaiky nebo
odekorování ozdobičky látkovými tva-
ry,“ říká Irena Bulířová z Palace Plus.

Co vás přivedlo k víře? 
Osobní hluboká náboženská zkušenost. V době stře-
doškolských studií jsem hledala odpovědi na otázky
po smyslu a podstatě svého života. Moje budoucí
kmotra, paní Jůlinka, mě vzala v Plzni na biblické
hodiny a bohoslužby, při nichž jsem se postupně se-
znamovala s křesťanskou spiritualitou. Zde jsem na-
cházela odpovědi na své bytostně důležité otázky.
Otevřel se mi Zdroj, Pramen, z něhož jsem nepře-
stala čerpat. Ve dvaceti jsem přijala svátost křtu a se
skupinou mladých křesťanů jezdívala na různé du-
chovní akce, kde jsem se seznámila s manželem. Po
roce 1989 jsem vystudovala teologii a rozhodla se ke
stavební profesi nevrátit. Našla jsem nový směr své
cesty životem.

Jak v ČR spolupracují církve, je mezi nimi riva-
lita?
Ježíš Kristus sjednocuje všechny křesťany v upřím-
ném následování napříč denominacemi. Bůh má
rád rozmanitost a v té pestrosti různých podob círk-
ve si člověk může najít tu svou. V Jablonci se na-
chází celkem deset církví. S jejich duchovními se
pravidelně scházíme, máme korektní vztahy, re-
spektujeme se a spolupracujeme. Pořádáme společ-
ně např. Tříkrálové odpoledne nejen pro rodiny
s dětmi, Ekumenický týden modliteb, Velikonoční
čtení z Bible, Noci kostelů, prázdninové Jablonecké
kostely otevřeny. Místní faráři, kazatelé, moji kole-
gové a kolegyně z jednotlivých církví se věnují růz-
ným skupinám obyvatel – navštěvují věznice, domovy
pro seniory, pracují s romskou mládeží, s bezdo-
movci, vedou pěvecký sbor pro seniory, křesťanský
skauting, pracují v posttraumatickém týmu pro za-
městnance policie. Moje duchovní služba se specia-
lizuje na nemocné pacienty v jablonecké nemocnici.
Čtvrtým rokem docházím jedenkrát týdně na oddě-
lení CEDR (centrum doléčování a rehabilitace)
a poskytuji službu nemocniční kaplanky. Na odděle-
ní jsem pro všechny pacienty bez rozdílu, včetně
lidí nezařazených v jakékoli církvi. Nemocniční kap-
lan poskytuje těm, kdo si to přejí, duchovní a psy-
chickou podporu, je vázán zpovědním tajemstvím,
pomáhá hledat smysl, řešit otázky důvěry v Boha. Je

zde pro pacienty, jejich příbuzné, přátele a pro per-
sonál nemocnice. Pro mne je to služba hezká
a smysluplná, stále se něčemu novému učím.

Co znamená pro věřící čas adventu a Vánoc?
Na začátku adventu se rozsvěcuje vánoční strom.
Kolegové, kazatelé a faráři, se opakovaně účastní
promluvy společně s primátorem, letos vyšla řada
na mne. Co je advent? Začíná první nedělí adventní,
končí Štědrým dnem a je dobou přípravy na svátek
Ježíšova narození. Má celkem čtyři neděle a při kaž-
dé z nich zažehneme novou svíci na věnci či svícnu.
Symbolika je v tom, že procházíme tmou vstříc du-
chovnímu světlu. Prožít správně advent znamená
nově se zrodit ve svém srdci. Kromě nedělních bo-
hoslužeb se v Římskokatolické církvi konají ještě ty
ranní zvané Roráty a v reformních církvích jsou ve-
černí adventní pobožnosti. Vánoční čas je pro křes-
ťany časem svátečním, kdy oslavují narození Božího
Syna v Betlémě. Jeden současný kněz říká, že
Kristův život má v sobě dvě mysteria: Mysterium

vzkříšení a Mysterium vtělení. Tajemství vzkříšení
Krista by se nemohlo uskutečnit bez předchozího
Mysteria vtělení – v podobě malého dítěte ve stáji
položeného do jeslí. Tak jako k adventu patří svícen
nebo věnec, tak k vánočnímu období patří ozdobený
vánoční strom, dárky a vystavený betlém, vánoční
kometa, hvězda.

Co je na vašem povolání nejkrásnější?
Líbí se mi práce s lidmi. V tomto hmotném světě je
krásné spatřovat jemný a hlubší smysl, vnímat pře-
sah a význam každé maličkosti. Je velké dobrodruž-
ství smět doprovázet lidi na jejich cestě k získání
vlastní náboženské zkušenosti. Ten Nejvyšší je stále
přítomen, je lidem zcela nablízku, ovšem ne každý
si tuto blízkost uvědomuje, vnímá, zažívá. Ten, kdo
ji zažívá, už sám ví, má vlastní zkušenost, o kterou
se může kdykoliv opřít, tu mu nikdo nemůže vzít.
Víra je dar, víra je zkušenost s tím, co nás přesahu-
je. A to mne naplňuje radostí a vděčností.

Blíží se vánoční čas, co byste vzkázala Jablo-
nečanům?
Každý z vás máte v Božích očích nesmírnou cenu.
Přeji každému z vás dotyk Jeho všeobjímající Lásky,
která proměňuje lidská srdce.

Jiří Endler
celý rozhovor na webu města

Miroslava Mlýnková 
Víra je dar

■ Osobnost Jablonecka

Miroslava Mlýnková se narodila r. 1961 v Plzni. Vystudovala stavební průmyslovku. 
V r. 1985 se provdala a přestěhovala za manželem Benjaminem na faru Církve 
československé husitské v Jablonci n. N. Vystudovala Husitskou teologickou fakultu
Univerzity Karlovy. Od r. 1999 byla ustanovena farářkou CČSH v Jablonci n. N. 
Má tři děti. S manželem jako faráři slouží nejen v Jablonci, ale i v širokém okolí.

Foto Jiří Endler

Benjamin – životní partner Miroslavy Mlýnkové



(17)

jablonecký měsíčník prosinec 2017

Zima není za dveřmi, zima je tady
Dům Naděje v ulici Za Plynárnou je azylo-
vým domem pro lidi bez domova nebo v kri-
zi. Jeho služeb může využít každý občan,
který je sociálně vyloučený nebo je tímto sta-
vem ohrožený. V současnosti je ze 70 % napl-
něný. V nastávajícím období je pro lidi bez
domova největším problémem zima a mráz,
v Domě Naděje však jsou na chladné období
připravení.

„Příchod zimy si v Domě Naděje plně uvědo-
mujeme. Protože my, pracovníci, jsme skoro
všichni Jablonečané, víme, jak tady dokáže být
zima krutá. A tak cítíme odpovědnost za naše
současné i potenciální klienty. Nenecháváme
nic náhodě a připravujeme se co nejlépe,“ říká
Jiří Hána, sociální pracovník Domu Naděje.

Horké židle zachraňují životy 
Azylový dům Naděje disponuje 25 lůžky v noc-
lehárně, dvaceti v azylovém bydlení, deseti lůž-
ky krizového bydlení v Jablonci a šesti v Li-
berci. Nyní je dům naplněný přibližně ze 70 %.
„Jsme připravení, jakmile se ochladí, přijmout
a uspokojit dalších 20 klientů,“ tvrdí Hána a do-
dává, že na základě zkušenosti z uplynulých let,

kdy byl požadavek na teplý nocleh mnohem
vyšší než možná kapacita, připravili navíc tzv.
horké židle. „To jsou židle v nízkoprahovém
denním centru, kde klient zdarma může přeč-
kat studenou noc, a tím si možná zachránit ži-
vot,“ konstatuje sociální pracovník a dodává:
„Nepodcenili jsme ani postupné doplňování
šatníku, do kterého s pomocí veřejnosti shro-
mažďujeme zimní oblečení a obuv. Avšak má-
te-li doma nepotřebné, ale upotřebitelné zimní
oblečení, obuv, zimní doplňky, spodní prádlo
a ponožky, ozvěte se a pomozte nám v přípravě

na přečkání zimy našich klientů,“ vyzývá Hána
Jablonečany. Kontaktní telefonní čísla jsou 483
317 120, 775 868 851. 

Klidné Vánoce v Naději
Dům Naděje je čerstvě vymalovaný, aby na Vá-
noce byl hezký a čistý. „Malování bylo jednou
ze součástí výchovného programu, která vede
klienty ke kladnému vztahu ke společnému
vlastnictví. A věřte – nevěřte, daří se!“ pochva-
luje si Jiří Hána.

I letos se v Domě Naděje chystají zpříjemnit
svým klientům vánoční čas. „Protože ne všichni
se ocitli v těžké situaci svoji vinou, připravuje-
me důstojné prožití vánočních dní se štědrove-
černí hostinou i s povídáním o narození Ježíše
Krista,“ popisuje Jiří Hána, který věří, že Dům
Naděje je na zimu dobře připravený. „Nezbývá
než doufat a věřit, že vše bude dobré. Proto
všem jménem zaměstnanců a klientů děkujeme
za pomoc a přejeme požehnané prožití nejen
vánočních svátků, ale všech dalších svátečních
i všedních dní. Ať je vám každý den svátkem,“
uzavírá předvánoční povídání sociální pracov-
ník jabloneckého azylového domu Jiří Hána.

(jn)

Pomoc i pro blízké těch, kdo jsou závislí
Víc jak rok v Jablonci bezplatně pomáhá
Poradna pro gambling a jiné závislosti
ADVAITA, z. ú., lidem závislým nebo k zá-
vislosti směřujícím a jejich blízkým. V první
polovině roku 2017 využilo jejích služeb 32
osob, z toho 19 bylo uživatelů a 13 osob blíz-
kých (partnerů, rodičů, sourozenců). A prá-
vě těm, kdo jsou závislým osobám blízcí, vě-
nuje své předvánoční zamyšlení Blanka
Budínská z poradny Advaita. 

Řekla bych, že jsme se skupinou blízkých v mé-
diích zatím hlouběji nezabývali. Dnes mám po-
cit, že je ten správný čas tak učinit. Možná i dí-
ky stále třpytivějším výlohám a výzdobám ob-
chodních domů, které nám opět připomínají
příchod adventu a vánočních svátků. 

Právě tyto svátky často vnímáme, nebo by-
chom měli vnímat, jako čas setkávání a sdílení,
jako prostor k pozastavení se, rozjímání a za-
myšlení nad časem dávno i nedávno minulým,
nad životními milníky, jimiž každý z nás bě-
hem často nesnadných životů procházíme. A to

není lehké. Pro naše klienty není čas Vánoc
vždy veselým obdobím. Mnozí z nich ty nej-
krásnější Vánoce zažili až v léčbě v rámci oslav
spolu s dalšími klienty, týmem lékařů a odbor-
ných pracovníků. Z toho se dá lehce odvodit, ja-
ké mívali Vánoce, když byli malí a jako každé
dítě se na ně těšili.

Mezi naše klienty nepatří jen lidé, kteří se ví-
ce či méně sami potýkají se závislostí, od alko-
holu přes nelegální drogy až po gambling a po-
čítačové hry, ale také ti, kteří jsou do jisté míry
nucení se svými nejbližšími nesnadnou část ži-
vota sdílet a nést. Právě jim nabízíme tzv. sku-
pinu blízkých. Je to prostor pro sdílení neleh-
kých životních zkušeností, situací, zážitků, bo-
lestí, ale i úkolů dotažených ke zdárnému cíli.
Právě takový prostor může sestře, bratrovi,
manželovi, manželce, příteli, přítelkyni, babič-
ce, dědovi, synovi, dceři závislé osoby pomoci
nalézt odpovědi na spoustu otázek nebo ales-
poň pocit, že na to nejsou sami, že TOTO se dě-
lo i jiným lidem a že šance na lepší dny zde
opravdu jsou.

Skupina blízkých neslouží k moralizování
a hledání viníka. To v Advaitě k nalezení není.
Je to služba ku pomoci těm, kdo jsou již unave-
ní stále dokola se opakující situací plynoucí ze
závislostního chování milovaného blízkého
člověka, těm, kdo jsou zmožení bezmocí, která
dříve či později hodně nechtěně zúčastněné
přepadne. Nemusí to ale být na dlouho. Někdy
skutečně stačí vyslovit to, co se vyslovit bojíme,
a když díky sdílení ostatních k tomu získáme
odvahu a dokážeme to – často nás řešení na-
padne samo záhy poté. 

Jsou vaši blízcí závislí, nevíte si rady
a uvítali byste pomoc? 

Nejbližší skupina blízkých bude ve čtvrtek
14. 12. 2017 od 16.30 do 18 hodin v budo-
vě CAS Advaita, Rumunská 14/6, Liberec
(zpravidla bývá poslední čtvrtek v měsíci).
Více na www.advaitaliberec.cz. 

Foto archiv Dům naděje

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

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

24. 12. 2017 /neděle/
Nejedou linky č. 106 a 107. Na ostatních lin-
kách nedělní provoz s postupným ukončová-
ním provozu kolem 16.00 hodin.

25. 12. 2017 /pondělí/
Nejedou linky č. 106 a 107. Bude v provozu lin-
ka 121 Jablonec – Hrabětice – Bedřichov – Jab-
lonec. Na ostatních linkách od 7.00 nedělní pro-
voz.

26. 12. 2017 /úterý/
Nedělní provoz.

27.–29. 12. 2017 /středa–pátek/
Provoz jako v pracovní den o prázdninách s tě-
mito odchylkami:
Linka 102 – nepojedou spoje s odjezdem v 15.,
45. minutu z Pasek a v 00. a 30. minutu z AN
(autobusové nádraží).
Linka 103 – nepojedou spoje v 6.15 z AN, v 6.22
ze zast. Na Hutích.
Linka 104 – nepojede spoj v 5.07 z AN do Rýnovic.
Linky 106 a 107 směr AN – Želivského – Mšeno
– AN – v provozu od 7.56 hodin.
Linky 107 a 106 směr AN – Mšeno – Želivské-
ho – AN – v provozu od 7.37 hodin.
Linka 109 – víkendový provoz, odjezdy z Rý-
novic: 9.42, 10.12, 10.42, 11.42, 13.42, 14.42,
16.42, 17.42; odjezdy z Nádraží Paseky: 9.55,
10.25, 10.55, 12.55, 14.26, 15.55, 16.55, 17.55.

Linka 110 – ráno nebude zabezpečena, odpo-
ledne provoz pracovního dne.
Linka 113 – nepojede.
Linka 115 – provoz pracovního dne v úseku
Rychnov – AN a zpět (nejedou spoje do a z Pa-
sek).
Linka 118 – nepojede.
Navíc bude v provozu linka 121 Jablonec – Hra-
bětice – Bedřichov – Jablonec.

30. 12. 2017 /sobota/
Sobotní provoz.

31. 12. 2017 /neděle/
Na linkách nedělní provoz s postupným ukon-
čováním provozu kolem 18.00 hodin.

1. 1. 2018 /pondělí/
Nejedou linky č. 106 a 107. 
Na ostatních linkách od 7.00 nedělní provoz.
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Znáte –víte –tušíte aneb Literární Jablonec

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

2. prosince 1917, č. 333, str. 1, V
Berlín. Na bojišti u Cambrai ztroskotaly silné
protiútoky Angličanů.

Rusko. Vrchní velitel Krylenko nařídil okamži-
té zastavení palby na celé ruské frontě poté, co
došla oficiální odpověď z německé strany. Také
odpověď hraběte Černína za Rakousko, které
souhlasí s mírovým jednáním, byla v Rusku
přivítána s velkým ohlasem.

3. prosince 1917, č. 334, str. 1, 5, V
Spojenci protestují proti separátnímu míru.

6. prosince 1917, č. 337, str. 1, V
Brest-Litevsk. Ujednáno desetidenní příměří
na všech společných frontách s Ruskem.

7. prosince 1917, č. 338, str. 1, 7, V
Židovský regiment v Palestině. Times hlásí,
že tam dorazili první židovští vojáci.

Rusko. Útěk carovy dcery Taťány? Velkokněžna
Taťána prý uzavřela nerovný sňatek se synem
komorníka Frederikse. Tím získala více svobo-
dy a podařilo se jí utéci. Teď prý je na cestě do
USA a brzy má přistát v San Franciscu.

8. prosince 1917, č. 339, str. 4, V
Jablonec. Upozorňujeme na výstavu bačkor
v hostinci Zlatý lev. Bude otevřena v neděli od
8.30 do 11.30 a odpoledne od 14 do 15 hodin.

10. prosince 1917, č. 340, str. 6, V
Turecko. Boj s kobylkami. Za bojišti v Itálii
a na Sinai v Malé Asii se vedou ještě jiné bitvy,
ne tak krvavé, ale přesto s miliardami obětí.
Množství zabitých kobylek v roce 1916 se odha-
duje na 115 milionů kg plus 11 milionů vajíček.
S kobylkami bojuje vojsko i civilní obyvatel-
stvo. Bylo zaznamenáno hejno o délce 25 km
a 600 m šířky; obvyklé hejno měří 3 km. V ně-
kterých městech policie uzavřela bazary, aby se
i měšťané povinně zúčastnili boje. V Anatolii
bojovalo proti kobylkám jeden a půl milionů
lidí denně. Úspěchy byly zaznamenány teprve
s použitím hladkých zinkových desek, které
hmyz odklání do padacích jam.

11. prosince 1917, č. 341, str. 1, V
Čínské jednotky vtáhly do Charbinu, japon-
ské do Vladivostoku.

13. prosince 1917, č. 343, str. 1, 3, 4, V
Revoluce v Portugalsku. V Lisabonu bylo při
demonstracích usmrceno 109 osob, 610 bylo
zraněno.

Ústí nad Labem. Ve školách byla zavedena ne-
povinná výuka českého jazyka.

Válečný humor. Chlapeček vleze ráno do po-
stele k mamince a blaženě řekne: „Ach, tady je
teplíčko – a po válce ani stopy!“

Jablonec. Koncert v Hotelu Geling (později
hotel Praha). Hudební večery nacházejí stále
více příznivců. Na posledním s číslem 36, který
se konal 11. prosince, dokonce museli někteří
stát. Hrál se koncert pro dvoje housle a klavír
od Mozarta. Houslisté Pilz a Sušický plně splnili
očekávání. Slečna Hilda Benglerová s citem
přednesla dvě písně od Brahmse a jednu od
Strausse.

Nejlepší dárek Vašim milým k Vánocům?
To je zajisté úpis na VII. válečnou půjčku!
Ministerstvo financí vydalo 50 a 100 korunové
úpisy, za které však zaplatíte pouze 45 K 77 h
a 91 K 54 h!

15. prosince 1917, č. 345, str. 1, 6, 9, R a V
Ruská strana kadetů se pokusila o kontrare-
voluci. Kornilov a Kaledin rozvinuli na Urale
prapor občanské války. První střet se odehrál
u Belgorodu. 28 km od Nižního Novgorodu se
odehrála krvavá bitva mezi jezdeckou brigádou
o 4 000 mužích a bolševickými oddíly – výsle-
dek dosud neznáme. Bolševici si zavolali na po-
moc pancéřové vlaky z Petrohradu – a korni-
lovci vytrhali koleje.

Inzerát. Dluhy, které má paní Elsa Hübnerová,
Gabelsberger Str. 25 (Saskova), neplatím! Adolf
Hübner, Mšeno 109.

17. prosince 1917, č. 347, str. 3, V
Vojenský humor. Důstojník (k novému sluho-
vi): „Tak tedy, fakticky já jsem někdy trošku
drsný, ale já to tak nemyslím. Něco snad vydr-
žíte?“ – Sluha: „Samozřejmě, pane poručíku,
vždyť já dokážu vykouřit až 12 importovaných
cigaret za sebou!“

18. prosince 1917, č. 348, str. 1, R
Vídeň. Smlouva o příměří na východní frontě
byla uzavřena 15. prosince 1917 v Brest-
Litevsku, platí do 14. ledna 1918. Demarkační
čáru tvoří první překážky vlastních pozic. Je
povoleno pohřbívání padlých v neutrální zóně.

24. prosince 1917, č. 354, str. 5, V
Polní pošta z východní fronty. Josef Kittel,
dělostřelec z Jablonce, píše: „Od 6. prosince se
denně scházíme v území nikoho mezi liniemi.
Je tam poštovní schránka a na ní nápis němec-
ky, francouzsky a rusky: Ať žije mír! Poblíž bu-
dují Rusové a Maďaři boudu, kde bude pro
všechny čajovna. Dnes, 10. prosince, byla celá
ruská fronta osvětlena světlicemi, protože se
Rumuni připojili k příměří. Ruské baráky jsou
bez dveří, vysoké 1 až 2 metry, s otevřeným
ohněm. Rusové spí na holé zemi. Zákopy jsou
zasněžené a před ruskými leží zrezivělé pušky
na sněhu. Mnozí Rusové pocházejí ze Sibiře
a jsou analfabeti. Jsou vcelku příjemní a vese-
lejší než my. Chleba, čaje a cukru mají dostatek
a mění to za rum a cigarety – a také se jim líbí
naše jablonecké zboží…“

R – ranní vydání 
V – večerní vydání Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2017 novou kvízovou soutěž
Znáte – víte – tušíte aneb Literární Jablonec.
V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je
zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. prosince 2017. Vyhod-
nocení každého kola proběhne losováním ze
správných odpovědí. Soutěží se o drobné ceny. 

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna-
pro-deti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. Správná
odpověď z listopadového kvízu: Nejnovější kni-

ha Petra Nového, hlavního kurátora Muzea skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou, se jmenuje Ve
službách módy a stylu. Gratulujeme vylosova-
ným vítězům z úspěšných řešitelů: Monika Dut-
ková, Anna Netopilová, Lidmila Rázková.

Otázka na prosinec
Texty jabloneckého básníka a prozaika Josefa
Straky byly přeloženy do několika jazyků, pub-
likoval v mnoha literárních časopisech. V sou-
časné době pracuje na knize Cizí země, kterou
situuje do období:
a) po druhé světové válce
b) po listopadu 1989
c) blízké budoucnosti

Josef Straka

Na bojišti u Cambrai



■ Ohlédnutí
Jablonečtí senioři se připravují
na 100 let republiky
Česká státní vlajka vlála a česká
státní hymna zazněla ve velkém
sále CSS v pátek 27. října, kdy se
konal tradiční a hojně navštěvovaný
koncert ke státnímu svátku. Hostem
byla sólistka opery divadla F. X.
Šaldy v Liberci Věra Poláchová Ka-
vanová, která si za doprovodu kla-
víristy Jiřího Horčičky připravila
převážně český repertoár. Přítom-
ní se shodli, že to byl silný zážitek,
na nějž budou dlouho vzpomínat.
Krásnou květinu v národních bar-
vách, která zdobila sál a přidala
tak na důstojnosti, položili senioři
druhý den u pomníku T. G. M.
v Železném Brodě. Centrum so-
ciálních služeb se připravuje na
všechna výročí, která nás čekají
v příštím roce, v programu tak bu-
de vše české, vlastenecké, naši pa-
troni, sokolové, neznámí hrdinové,
obyčeje a zvyky, historie, pověsti,
vynálezy, krajané ve světě, krásy
ČR apod. To vše s respektem
k předkům a pro zachování a pře-
dávání tradic a dobrých mravů. 

(lf)

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

Informace k prosincovým aktivi-
tám získáte u Lukáše Frydrycha,
specialisty pro volnočasové aktivi-
ty, tel.: 774 722 942, e-mail: specia-
lista.va@centrumjablonec.cz, v re-
cepci spolkového domu nebo na
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve
spolkovém domě.

První listopadové úterý se kona-
la Liberecká šipka, turnaj seniorů
tří měst. Bravurních výsledků do-
sáhli zástupci z Jablonce n. N., kte-
ří přivezli zlato i stříbro. První by-
la Renata Poláková, která za šest
kol naházela 356 bodů, a druhý
Václav Košek z 339 body. 

Oblíbený program Cestujeme po
Evropě měl další zastávku, tento-

krát v Itálii. Zájemci si v prezenta-
ci prohlédli nejvýznamnější pa-
mátky, bavili se o zajímavostech
a zkušenostech a také si vyrobili
tiramisu ke kávě. Příští rok se
z cest po Evropě stane Cestování
českou krajinou. 

Soustředění TJ Kardio v r. 2017
Od 6. do 10. září proběhlo sedmé
soustředění TJ Kardio. Tentokrát

byla zvolena Vysočina, přesněji
Žďárské vrchy. 

Jako vždy byly hlavní náplní
soustředění výlety dokonale při-
pravené ve dvou variantách při-
způsobených fyzické zdatnosti
kardiaků. Dominantou Žďárských
vrchů jsou skály s výhledy do kra-
je, které byly odměnou za turistic-
ké výkony. Neméně působivé byly
i meandry řeky Svratky, zachovalé
chalupy, kapličky a především
tamní příroda. Příjemným zpestře-
ním byla návštěva soukromé ja-
ponské zahrady v obci Sněžné. 

Každý den začínal rozcvičkou
a končil společnými večery věno-
vanými přednášce naší čestné
předsedkyně Jany Noskové, fil-
mům se sportovní tematikou, sou-
těžím a samozřejmě i zábavě.
Musíme poděkovat Českému sva-
zu sportovců s vnitřními choroba-
mi, Krajskému úřadu v Liberci,
statutárnímu městu Jablonec nad
Nisou, Ministerstvu školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR, České unii
sportu a spolkovému domu za to,
že nám svými příspěvky umožnily
poznat další zajímavá místa naší
země. Všichni účastníci se těší na
soustředění v r. 2018 na Šumavě. 

(kk)

Cesta za zdravím
V druhé polovině září vycestovali
jablonečtí senioři do maďarského
Hevízu. Ozdravný a relaxační po-
byt probíhal přímo u místního lé-
čivého jezera, které má 26–36 °C.
Skupina cestovatelů navštívila pa-
lác Festeticsů, přilehlou zahradu,
dále Balaton i vinohrad, kde ochut-
nali dobré maďarské víno. 

(lp)
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„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

5., 12. a 19. 12. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou – velký sál CSS

14. 12. /čtvrtek/ 15.30 hodin 
Literární kavárna – malý sál CSS

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

5., 12. a 19. 12 /úterý/ 13.00 hodin
Cvičení v bazénu

7. 12. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál
CSS

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

2. 12. /sobota/ 7.57 hodin
Vánoční trhy a Loreta v České
Lípě
odjezd z vlak. nádraží

6. 12. /středa/ 14.00 hodin
Mikulášská zábava 
– velký sál CSS 

13. 12. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u vlastního vánočního
cukroví
– velký sál CSS

27. 12. /středa/ 8.21 hodin
Frýdlantský betlém
odjezd do Lbc z konečné tramvaje

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

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

Senioři u pomníku T. G. M. v Železném Brodě. Foto CSS

Foto HJFoto TJ Kardio

Vítězové Liberecké šipky. Foto CSS
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Studenti mistry republiky v přespolním běhu
Studenti Gymnázia dr. Antona Randy v Jab-
lonci nad Nisou se stali mistry České repub-
liky v přespolním běhu. Rozhodli o tom na
celostátním finále, které se konalo 19. října
v Hradci Králové v okolí Stříbrného rybní-
ka. Klání se zúčastinilo patnáct šestičlen-
ných družstev ve všech kategoriích.

„Po nesnadné bitvě se závodníky z Gymnázia
Vimperk se našim chlapcům podařilo zvítězit,
a tím se nominovat na světový šampionát, kte-
rý se koná v dubnu 2018 v Paříži,“ říká Ve-
ronika Hrušková z jabloneckého gymnázia.

Na MČR si nejlépe vedl Jan Málek, který vy-
bojoval bronzovou medaili. V první dvanáctce
jej doplnil šestý Matěj Bříza a jedenáctý Jakub
Augsten. „Na skvělém výsledku se podíleli

všichni zúčastnění, jelikož i další tři z družstva
svými bojovnými výkony odebírala body zá-
vodníkům z jiných družstev,“ chválí borce
Hrušková.

Ani děvčata se v těžké konkurenci neztratila.
Na rovinatém, nepříliš příznivém profilu obsa-
dila sedmé místo. „Všem patří velký dík, naši
studenti skvěle reprezentovali nejen školu, ale
i město. Věřím, že sportovní formu potvrdí i na
jaře v Paříží,“ uzavírá Veronika Hrušková.

Mistry ČR se stali Jan Málek, Matěj Bříza, Ja-
kub Augsten, Vadym Rishko, Tomáš Lengyel,
Ondřej Budský. Tým děvčat bojoval ve složení
Lucie Honzejková, Michaela Kapčiarová, Adéla
Chlupová, Kateřina Havrdová, Nina Bureš a Te-
reza Žitná. 

(vh, end)

Žáci poznávají krajinu a hovoří německy
Poznávat blízké okolí, předávat o něm in-
formace a prozkoumat krajinu nedaleko za
hranicemi našich německých sousedů mo-
hou v rámci projektu Homo et regio žáci ZŠ
Liberecká 31. 

„V prosinci minulého roku jsme odpověděli na
výzvu Společnosti pro Jizerské hory, o. p. s., Li-
berec, která s partnerem Förderverein für die
Natur der Oberlausitzer Heide und Teichland-
schaft e.V., Mücka v Německu organizovala pří-
hraniční program environmentální výchovy
pro žáky ZŠ,“ vysvětluje hlavní organizátorka
za ZŠ Liberecká a zároveň učitelka německého
jazyka Heidemarie Polívková. 

První výjezdy se uskutečnily již v květnu
a červnu nejprve na Jizerku a pak do Německa
do oblasti Wartha, kdy žáci z obou oblastí, roz-
děleni ve smíšených skupinách, poznávali faunu
a floru dané lokality. 

„Zapojili jsme se dvěma ročníky (4. a 7. roč-
ník) po 25 žácích. Partnery nám byly odpovída-

jící ročníky naší partnerské Lužickosrbské zá-
kladní a střední školy z Bautzenu,“ objasňuje
Heidemarie Polívková s tím, že teď na podzim
proběhla druhá část, kdy žáci měli za úkol při-
pravit program, ve kterém by představili okolí
své školy partnerské skupině. Zatímco v září

odjeli nejprve jablonečtí páťáci a později i os-
máci do Bautzenu, kde pro ně byla připravena
prohlídka historické části města s průvodci
v dobových kostýmech, tak v říjnu se hostitel-
ské role obrátily. Žáci z Bautzenu měli možnost
si prohlédnout Jablonec a zastavit se u nejdůle-
žitějších míst. Na závěr zhlédli výstavu v koste-
le sv. Anny a navštívili infocentrum, kde získali
další informace pro vyplnění pracovního listu
o Jablonci. Bautzenské děti přijely také ve dvou
termínech. Páťáci pro ty mladší připravili infor-
mace, které byly dospělými tlumočeny. Osmáci
si při prohlídce ovšem vyzkoušeli i své znalosti
v němčině, neboť fungovali jako německy ho-
vořící průvodci. 

„Při závěrečném hodnocení nabídla paní uči-
telka z Bautzenu dvěma našim žákům týdenní
pobyt v Německu, což je opravdu pěkná moti-
vace. S organizátory programu jsme se pak do-
mluvili na další možné akci v roce 2019, aby se
mohly zúčastnit zase další ročníky,“ dodala
Polívková. (pe)

Školákům na cestu svítí ve Mšeně maják
Na začátku listopadu se na střeše školní
družiny mšenské ZŠ Mozartova rozsvítil
maják. Ten si vymysleli a nakreslili loňští
třeťáci. Svůj projekt přihlásili do celostátní
soutěže Srdce s láskou darované, respektive
do kategorie o zvláštní cenu Originální
design – Světlo na cestu, a zvítězili. 

Zvláštní cena Světlo na cestu má podpořit tech-
nickou tvořivost a kreativitu dětí. Kromě návr-
hu světla mají děti také najít ve svém okolí mís-
to, kde podle nich světlo chybí. „Bylo nám hned

jasno, kam lampu postavit, protože budova naší
družiny se sice nachází blízko ulice s takovými
velkými lampami, ale odděluje ji vysoký živý
plot a ulička ke dveřím je tmavá a strašidelná,“
komentují vznik svého návrhu lampy autoři ze
Mšena a dodávají: „Ve znaku naší družiny má-
me maják, světlo pro bezpečnou plavbu ná-
mořníků. Tak jsme začali malovat majáky.
Naše družina je totiž naším bezpečným přísta-
vem a přejeme si, aby světlo majáku provázelo
všechny děti na cestě do bezpečí.“

Se svým majákem uspěli a zvláštní cenu
Světlo na cestu si převzali letos v květnu na pů-
dě Parlamentu ČR společně s příslibem Jana
Filáka, předsedy poroty kategorie zvláštní cena
a majitele společnosti Filák, že lampu vyrobí:
„Maják nás zaujal na první pohled už jenom
tím nápadem a praktickým využitím. Vždyť ma-
ják je dokonalé světlo na cestu.“ 

Na začátku listopadu pak slavnostně hotovou
lampu děti, rodiče, zástupci firmy Filák, časopi-
su Age, školy a magistrátu společně rozsvítili.
„Citlivé téma soutěže mě oslovilo. Současně
jsem si uvědomila, jak velké máme štěstí, když
jsme zdraví. Co všechno můžeme dokázat
a prožívat. Nejvíce nás zaujalo téma Světlo na
cestu. I když zpočátku jsem měla pochybnosti,
jak by se do designové soutěže zapojili prvňáci,
kteří byli letos součástí naší skupiny třeťáků,“

vzpomíná vychovatelka Marcela Vaníčková,
pod jejímž vedením malí tvůrci z Mozartovky
lampu vytvořili.

Soutěž Srdce s láskou darované vyhlašuje ča-
sopis Age, přihlásit se do ní mohou kolektivy
z mateřských a základních škol, družin, dět-
ských domovů, ZUŠ, mateřských center apod.
Cílem je podpora tradičních lidských hodnot,
jako jsou láska, přátelství, rodina, vzájemná
úcta. Letos proběhl její třetí ročník, zatímco
zvláštní cena Světlo na cestu se udělovala po-
druhé. (jn)

Foto archiv Gymnázium dr. Antona Randy

Foto archiv ZŠ Liberecká

Foto Jakub Vaníček Foto Jakub Vaníček



(21)

jablonecký měsíčník prosinec 2017

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/

Když jsem se do Jablonce vracela žít nastálo,
boj proti hazardu jsem úplně nechápala. Po-
stupně mně docházely souvislosti. Pokud pomi-
nu to, že kasina hyzdí město vizuálně, tak má
jejich výskyt značný dopad na bezpečnost a po-
řádek ve svém okolí. V neposlední řadě pak lá-
kají lidi závislé na automatech na nich utrácet
nejen své výplaty. I proto jsem hlasovala vždy
proti jejich povolení a zapojila se do sběru pod-
pisů za vyhlášení referenda. Setkávání s občany
při sběru podpisů mě utvrdilo, že je to krok
správným směrem. Většina lidí, které jsem
oslovila, si přála Jablonec bez automatů a ka-
sin. Jakmile jsem se setkala s někým, kdo pří-
mo v okolí kasina žije, odpor byl ještě znatel-
nější. 

V hlavě mám ale ještě pár otázek, které jsem
se rozhodla položit přípravnému výboru:

Chápala jsem sběr podpisů za vyhlášení refe-
renda proti automatům jako účinnou akci

i proti kasinům. Pokud zakážeme automaty, ka-
sina se zde neudrží?

Anna Strnadová: Kasina provozovaná v Jab-
lonci žijí téměř výhradně z automatů. Pokud ta-
kové kasino navštívíte, žádnou živou ruletu v něm
nenajdete. Leda tak zastrčený karetní stolek v ro-
hu místnosti, aby provozovatel „na oko“ vyhověl
zákonu. V menším městě prostě neexistuje po-
ptávka po „skutečných“ kasinech jako v Las Vegas.
Máme tu pořád jen zatuchlé herny nově schova-
né za honosnější název kasino. Jakmile by z nich
zmizely automaty, nemají důvod dále pokračovat.

Pan primátor nás osočil, že hlásíme Jablonec
bez hazardu, ale otázka referenda směřuje pou-
ze proti automatům. Proč jste se rozhodli pouze
pro zákaz automatů?

Jaroslav Šída: V referendu od počátku usilu-
jeme o zákaz herních automatů. Tyto velmi
zákeřně naprogramované přístroje jsou nejne-
bezpečnější formou hazardu a generují dvě tře-

tiny závislých lidí. Naším cílem není občany
Jablonce nějak omezovat nebo jim bránit v zá-
bavě typu poker, sázky apod. Chceme ale za-
mezit mrhání peněz psychicky vyčerpaných
spoluobčanů do bezedných automatů – to ne-
považujeme za zábavu!

Otázka pro referendum je přes 3 řádky a zní
složitě. Z jakého důvodu jste ji takto zvolili,
a kdybyste ji měli zkrátit, jak by zněla? 

Jakub Macek: Otázka je postavená tak, aby by-
la jednoznačná a město si ji nemohlo vyložit po
svém. Připravili jsme ji ve spolupráci s právníky
z Transparency International, kterým tímto mno-
hokrát děkuji i za další pomoc. Zkráceně by otáz-
ka zněla: Souhlasíte s tím, aby v Jablonci byly
okamžitě zakázány všechny formy hracích au-
tomatů? 

Krásné Vánoce a šťastný nový rok. 
Michaela Tejmlová, 

nezávislá zastupitelka, klub Změna pro Jablonec

Referendum má smysl. Kasina se bez automatů neuživí

Baseball club Blesk slaví 25. výročí
Jablonecký baseballový klub Blesk Jablonec
byl založen v roce 1992. U zrodu klubu stáli
dva muži – Jiří Roubíček a Leonard Chovan
z Liberce.

Již před tím existoval v Jablonci oddíl basebal-
lu při TJ Liaz Jablonec pod názvem Klokani.
„Prvopočátky sahají až do roku 1974 nebo 75.
Oficiálně baseball začal v roce 1986, oddíl se
věnoval zejména mládeži. V roce 1992 bratr
s Leonardem založili Blesk,“ vzpomíná Petr
Roubíček, místopředseda klubu.

V Blesku začali nejprve s 10 a 12letými žáky,
kteří postupně stárli a kategorie se doplňovaly.
„Dělali jsme nábory, vzdělávali se a postupně
obsadili několik kategorií. Kluci dorostli v mu-
že, dnes je některým 35 let a stále hrají,“ říká
Roubíček.

V současné době má klub týmy U7, U8, U9,
U11, U13, B a A muži a nově i softbalový tým
žen a dorostenek U16. „Děvčata se po prvním

roce působení ve třetí lize kvalifikovala do dru-
hé ligy,“ zmiňuje úspěch děvčat místopředseda.

Muži hrají druhou nejvyšší soutěž, letos
v rámci nadstavby bojovali o extraligu. „Doká-
zali jsme si, že umíme hrát vyrovnané zápasy
s extraligovými celky, které sice již neměly za-
hraniční posily, ale o to bylo srovnání cenněj-
ší,“ myslí si Roubíček. Generačně je tým mužů
konkurenceschopný, vedle zkušených hráčů
rostou talentovaní mladíci. „Bohužel jsme pro-
vinční klub, kluci odcházejí studovat do vel-
kých měst. Naštěstí spoluprácujeme s mnoha
kluby, kde mohou přes týden trénovat a s námi
pak jezdí na zápasy,“ prozrazuje Roubíček.

Zázemí mají baseballisté na Ash Fieldu u ZŠ
Mozartova. „Zde hrajeme i trénujeme, využívá-
me zázemí místní školy, chodíme do tělocvič-
ny,“ říká Roubíček. Začátky však byly těžké.
Trénovalo se na perkovém hřišti u ZŠ Mo-
zartova, pak v Jateční ulici na pískové ploše,
v Srnčím dole a v roce 2007 se ve spolupráci

s městem podařilo vybudovat krásné hřiště,
které baseballistům stále zlepšují. „V loňském
roce jsme u ZŠ Mozartova vybudovali tréninko-
vé hřiště a plochu pro ženský soft. Na jablonec-
ké poměry jsme amatérský klub, ale dokážeme
dělat i velké mezinárodní turnaje, dvakrát jsme
pořádali ME hráčů do 15 let,“ tvrdí Roubíček.
Blesk také navázal na turnaj Jablonecký kloká-
nek, který pořádala TJ Liaz. „Je to specifický
turnaj tzv. rodinných týmů a letos proběhl již
30. ročník,“ upozorňuje na další tradici Rou-
bíček, který aktivně působí v trenérské roli přes
dvacet let.

Baseballové zápasy patří k poměrně dobře
sledovaným, návštěvnost činí zhruba 150–200
diváků. I pro ně se snaží klub zlepšit zázemí.
„Rádi bychom vybudovali prostory pro setkávání,
komentování zápasů a občerstvení. Máme hoto-
vou projektovou dokumentaci na novou tribu-
nu a tzv. Clubhouse,“ sděluje plány Roubíček.

Cílem klubu je vychovat děti v kolektivu
a naučit je radovat se z pohybu. „I v malém klu-
bu mají kluci šanci vyrůst a dostat se do kvalit-
ního celku. Příkladem jim může být osmnácti-
letý Marek Chlup, který příští rok maturuje. Byl
na stáži a testech v USA a po maturitě nastoupí
na univerzitu v Severní Karolíně, kde dostal
sportovní stipendium,“ uzavírá Petr Roubíček. 

(end)Foto archiv BC Blesk

Foto archiv BC Blesk
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Podniková prodejna na nové adrese
Komenského 568/5, Jablonec nad Nisou 

(bývalá drogerie Pikula)
Největší, nejširší, nejlepší sortiment 

zlatých a stříbrných šperků, 
nejlepší zlatnické a hodinářské 

služby ve městě.
Otevřeno: Po–Pá 9.00–18.00 hod., 

So 9.00–12.00 hod.
Tel. +420 483 312 849

e-mail: sperky.jablonec@soliter.cz

w w w . s o l i t e r . c z  

KOTLE PRO KOTLÍKOVÉ DOTACE

• Automatické litinové kotle na tuhá paliva splÀující Ekodesing 
• Kotle na tuhá paliva a pelety Viadrus

• Prodej dfievûn˘ch briket a pelet

Návrh, montáÏe, dodávky a revize kotlÛ zaji‰Èuje:
TEP JABLONEC, spol. s r. o.
Pivovarská 17, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel. 483 710 226, e-mail: tep@tep-jbc.cz

www.tep-jbc.cz • www.prokotelny.cz
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KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOâNÍ SVÁTKY 
pfieje AUTOSERVIS MOKO·ÍN

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

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

vozidla parkována v hlídan˘ch prostorách.
Více o nás na: 

www.autoservismokosin.cz
tel.: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 550 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã, BEZPEâNOSTNÍ 
– sleva, dvefie folie od 730 Kã, posuvné 
i shrnovací, vchodové dfievûné –20%,

POUZDRA od 4 500 Kã, 
OKNA dvefie plast –40 %.

Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA, 
v˘fiez zárubní. V˘prodej dvefií + obloÏek

od 500 Kã + BAZAR 
R¯NOVICKÁ 31, tel 604 404 861

www.dverehybner.cz 
POSEZENÍ PRO RADOST 

KAVÁRNA-VINÁRNA 
âT, PÁ, SO od 15 h moravská vína, 

farmáfiské s˘ry, ‰kvarková pomazánka, 
v˘teãná káva, dobroty ke kávû, 

pût druhÛ piv, domácí limonády, ãaje.

STA≈TE SE PROFÍKY NEJEN NA JAZYKY!
PÁTEâNÍ WORKSHOPY 
P¤ÍRODNÍ KOSMETIKY 

s Mgr. Helenou Chytrovou:
17.00–19.30 s termíny 8. 12. 2017, 12. 1., 

26. 1. a 9. 2. 2018.
SEMINÁ¤ NOVINKY V MZDOVÉM ÚâETNICTVÍ

(v lednu)
JAZYKY: AJ, NJ, ‰panûl‰tina, ital‰tina, 

francouz‰tina, ãín‰tina a dal‰í…
·PANùL·TINA PRO ZAâÁTEâNÍKY

v pondûlí a stfiedu 17.45-19.15,
Sledujte zápis do jarního semestru

na www.educa-jbc.cz.
KURZY PRO VE¤EJNOST, PRO FIRMY,

INDIVIDUÁLNÍ KURZY
EDUCA – vzdûlávací centrum, 

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

TANEâNÍ KURZY – JARO 2018
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.

âMSS – STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
s roãním zhodnocením aÏ 3,4 %

Vytvofiíte si základ pro úvûr 
na vlastní bydlení aÏ 900 000 Kã

bez zaji‰tûní nemovitosti. 
724 242 048, iva.zitkova@cmss-oz.cz

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ, 
impregnace kÛÏe, úklid domácností

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

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studionajla.simplesite.com

sídlo 28. fiíjna 23
Kurzy pro zaãáteãnice!
Pfiihla‰ování spu‰tûno.

Arabic flamenco, leden 2018,
stfiedy 17.15–18.15 hod. – zaãáteãnice

Orient pop dívky, 5–10 let
pondûlky 15.15–16.00 hod. – zaãáteãnice

PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

DÁRKOV¯ OBCHOD SMETANKA
Smetanova 6 (proti spolkovému domu)

nabízí dárkové zboÏí, svíãky, v˘robky z ovãí
vlny, kofiení, ãaje bylinné, ovocné, zelené.

Pfiijìte a urãitû si vyberete.

BRA·NÁ¤STVÍ A OPRAVA OBUVI
se nachází v dárkovém obchodû Smetanova 6. 

Opravujeme obuv, batohy, kabelky, 
ta‰ky apod.

Tel: 728 822 109 

Jan Rejsek – PODLAHY
RÛÏová 21, Jablonec n. N.

Koberec volíte, protoÏe chcete komfortní, 
útulnou, zateplenou a odhluãnûnou krytinu?

Nabízíme vám pokládku na podloÏku,
která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû a tepelnû

izoluje. Instalujeme ji napínáním nebo 
dvojím lepením.

Více informací: www.rejsek-podlahy.cz
mobil: +420 724 119 523

Jan Rejsek – PODLAHY
Vzorkovna RÛÏová 29, Jablonec n. N.

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: www.rejsek-podlahy.cz
mobil: 724 119 523

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA s. r. o. 
nabízí:

– mytí oken, Ïaluzií a lodÏií
– profesionální hloubkové ãi‰tûní ãalounûného

nábytku, kobercÛ, sedacích souprav
– jednorázové i pravidelné úklidy bytÛ,

penzionÛ, kanceláfií, hal atd.
– sekání trávy, úklid snûhu

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
Pfiijmeme nové spolupracovníky!

tel. 776 593 264, 
e-mail: info@uklid-rekra.cz

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

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

vãetnû dodávky spotfiebiãÛ, 
3D grafické návrhy ZDARMA. 

Akce pro rok 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

STUDIO MARKETA nabízí:
kosmetické sluÏby + IPL trvalé odstranûní 

chloupkÛ, vrásek, Ïilek a pigmentov˘ch skvrn.
Pologen, vacupress – zajistí krásnou postavu

do plavek bez celulitidy a faldíkÛ.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu

Jablonec n. N., R˘novická 996/4
Tel. 602 459 613, 721 276 694

Reinstal – PaÏout: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

komplet stínící technika, opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: PVC, malby, madla zábradlí

tel.: 604 980 398, 
e-mail: info@reinstal.cz, 

www.reinstal.cz

KINEZIOLOGIE-MASÁÎE
Milu‰e Gutová

Dornova metoda, tel. 602 769 966
www.kineziologie-masaze-jablonec.cz

MASÁÎE MONIKA P¤EJÍ 
v‰em stávajícím i budoucím klientÛm

krásné proÏití vánoãních svátkÛ 
v kruhu rodiny a do nového roku 2018

hlavnû pevné zdravíãko.
Dárkové poukazy na masáÏe stále

v prodeji, novû i na bylinné pfiípravky 
JUST Nahrin vãetnû poradenství.

Pro ãleny KPZ u VZP 10% sleva na masáÏ
Kontakt: 732 733 219, 

mala.monika.75@seznam.cz,
www.monimas.cz

NÁTùRY ST¤ECH A KOVOV¯CH KONSTRUKCÍ 
– dfievûné konstrukce, 

nátûry fasád, v˘malby hal, bytÛ atd. 
VYSOKOTLAKÉ âI·TùNÍ

stfie‰ních krytin, fasád, betonu, dlaÏby
odstranûní graffiti (chemie, pískování)

Tel.: 778 750 187, 
e-mail: josefrac@seznam.cz

Firma DRDA BEADS – HuÈ 27,
nabízí domácí práci ketlování, 
volejte na 724 391 010 nebo
483 397 214,483 397 107,

pi‰te na fabianova@drda-beads.cz
Prosíme o zavolání pfiedem.

ZLATNÍKÒM, ST¤ÍBRNÍKÒM, 
v˘robcÛm biÏuterie

zhotovím levnû stfiiÏné lisovací 
nástroje a pfiípravky.

Tel: 607 568 856

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

BLÍÎÍ SE VÁNOCE A TAK NABÍZÍM
zakoupení dárkov˘ch poukázek 

dle v˘bûru. Provádím: pedikúru, 
manikúru, kosmetické o‰etfiení pleti, 
prodluÏování fias, parafinové zábaly.

Novû o‰etfiení chemick˘m peelingem. 
Líãení (plesy, svatby, ostatní...)

Tû‰ím se na Vás, Skfiivánãí 49, Jablonec n. N.,
po–pá od 10 hod. dle objednání.

Mob. 605 313 881
ZároveÀ pfieji v‰em ‰Èastné Vánoce a úspû‰n˘

nov˘ rok, hodnû pohody, zdraví, osobních 
i pracovních úspûchÛ.

Nabízíme externí vedení ÚâETNICTVÍ,
DA≈OVÉ EVIDENCE a MZDY vãetnû 

v‰ech daní za pau‰ální ceny pro plátce 
i neplátce. MoÏno i jednorázová spolupráce

a pomoc pfii ZPRACOVÁNÍ DA≈OVÉHO 
P¤IZNÁNÍ FO, PO.
Tel. 736 649 729, 

e-mail: info@mpucto.wz.cz

PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ 

MECHANIZACE
MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 604 324 433 www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMŮ A PRÁCI 
S MOTOROVOU 
PILOU

PILA SERVIS 
Jablonec n. N.

ul. Vysoká 
(naproti železářství AMAT)
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

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

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

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

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

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

www.medsix.cz


