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Zkusme v sobě najít smysl
pro čest a vlastenectví
Vážení spoluobčané,

stojíme na prahu nového roku, v němž nás če-
ká mnoho nového. Hned v lednu budeme volit
nového prezidenta naší země, České republiky.
Naplno se také rozjede práce nové vlády, o je-
jímž složení jste rozhodli ve volbách vloni v říj-
nu. Na podzim nadcházejícího roku pak budete
volit nové zastupitelstvo našeho města a rozho-
dovat o dalším směru, kterým se Jablonec bude
ubírat. 

Svou vůli ale už budete moci prokázat už za
pár dní při hlasování v místním referendu o zru-
šení, či zachování hracích automatů. Referen-
dum je nejčistší formou demokracie a bude zají-
mavé sledovat, kolik z vás využije své občanské
právo a povinnost a zodpovědně přijde rozhod-
nout. Nezapomeňte se ovšem, vždy než něco po-
depíšete, informovat o tom, jaké celkové dopady
má vaše rozhodnutí. 

Demokracie se v naší zemi zrodila v roce 1918.
V roce, kdy nejen skončila první světová válka,
ale kdy po rozpadu Rakousko-Uherska vznikl
samostatný Československý stát s demokra-
tickou vládou a prezidentem T. G. Masarykem,
který je pro mnohé z nás dodnes symbolem
demokracie a čestného jednání. Nový stát se

tady v Jablonci nerodil zrovna lehce. Kvůli ně-
mecko-českému složení obyvatelstva nevítali teh-
dejší Jablonečané novou republiku s nadšením
a k větším potížím nedošlo tehdy zejména díky
diplomatickému umu starosty Karla R. Fischera.
Česká republika navzdory porodním bolestem
slaví v letošním roce 2018 již 100. výročí své
existence. Bylo to sto let vskutku bohatých na udá-
losti rozmanitého charakteru. Nechybí v nich
světová válka, vznik ani zánik totalitního reži-
mu, nechybí v nich zrod ani pád demokracie,
nechybí v nich naděje a obavy, nechybí v nich
radost ani žal. Je to historie, kterou je třeba si
stále připomínat, poučit se z ní i z důsledků mé-
ně či více významných dějinných rozhodnutí. 

Výročí republiky si budeme v Jablonci připo-
mínat celý rok. Zkusme na sebe nechat působit
nadšení zakladatelů, zkusme v sobě najít smysl
pro čest a vlastenectví. Naše země se mění, ale
vlastně je pořád stejná. Je naše a je naší povin-
ností o ni pečovat.

Vážení spoluobčané, do nového roku vám pře-
ji dostatek odvahy pro správná rozhodnutí i pro
nesení jejich důsledků. Přeji vám i vašim blíz-
kým hodně zdraví a nám všem dobrou vůli.

Petr Beitl, primátor

Večer s názvem Evropa – náš domov nabídl v jabloneckém divadle velmi výjimečné zážitky. Na jevišti zde v jeden večer vystoupili přední
operní pěvec Štefan Kocán, sólistka Národního divadla Marina Vyskvorkina, Richard Samek, dirigent Szymon Makowski (PL) 

a Pražská komorní filharmonie. Foto Martin Kubišta
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■ Časová osa hazardních
her v Jablonci
Od roku 1999 bylo v Jablonci nad Nisou
vydáno 13 obecně závazných vyhlášek (OZV),
které hazardní podnikání ve městě omezo-
valy či vymezovaly

1999 (OZV č. 5/1999)
• redukuje počet heren v historickém

centru, vymezuje prostor historického
centra a povoluje herny na 4 adresách 

2003 (OZV č. 10/2003)
• rozšiřuje vymezený prostor centra

města o další ulice a v historickém cent-
ru města povoluje herny na 10 adresách

2009 (OZV č. 1/2009, 2/2009,
3/2009, 6/2009)
• stanoví vzdálenosti umístění provozoven

s VHP a heren od školských zařízení (50 m)
a budov státních orgánů a církví (10 m)

• omezuje počet heren v celém městě – 42
adres heren a 12 míst, kde jsou provozovány
VHP (restaurace), v příloze pod OZV č. 6/2009
je to již 33 adres a 13 míst (restaurací)

2010 (OZV č. 2/2010)
• zůstává v platnosti OZV o vzdálenosti 
• omezuje počet heren v celém městě – 34

adres heren a 13 míst, kde jsou provozo-
vány VHP (restaurace)

2011 (OZV č. 3/2011, 4/2011)
• snaha o vymístění automatů z heren

a hospod 
• od 1. 1. 2012 město nepovoluje žádné

další VHP. Stávajícím přístrojům dobíhá
lhůta pro provozování nebo licence vydaná
ministerstvem financí (MF). Stávajícím
provozovnám běží 3letá lhůta pro ukon-
čení provozu do 31. 12. 2014

• město nemůže ovlivnit MF, aby další li-
cence nevydávalo, a tak v příloze k vy-
hlášce vyjmenuje adresy, na nichž je ha-
zardní podnikání povoleno

• ke konci roku je ve městě 34 adresních
míst s hernami a 13 míst, kde jsou provo-
zovány VHP (většinou restaurace)

2012 (OZV č. 4/2012, 7/2012, 8/2012)
• ke konci roku ve městě 33 adresních

míst s hernami a 14 míst, kde jsou pro-
vozovány VHP (většinou restaurace) a 2
kasina (ul. Pražská, Lidická), na jejichž po-
volení nemá město vliv, oprávnění k pro-
vozu kasin vydává ministerstvo financí 

2015 (OZV č. 3/2015)
• vzhledem k tomu, že do r. 2015 nevyšel

žádný nový zákon, který by městům s re-
gulací hazardu pomohl (objevil se až v r.
2017), vzniká průlomová vyhláška, která
umožňuje hazardní hry na území města
provozovat pouze v kasinech, součástí vy-
hlášky je seznam adresních míst a zásady,
na jejichž základě je možné kasino v Jab-
lonci provozovat: vnější podoba, uzavřený
vstup s registrací, živá hra, otvírací doba aj.

• město vydává zásady, podle nichž je ka-
sino možné v Jablonci provozovat a uza-
vírá s kasiny smlouvy o spolupráci, vše
schvaluje zastupitelstvo

• ve městě tři provozovny typu kasino, kte-
ré splňují zásady

2016
• ve městě je 11 provozoven typu kasino,

které splňují zásady 

2017
• únor – zastupitelé zamítli žádost dalšího

provozovatele o zřízení kasina v Jablonci
• říjen – jedno kasino na vlastní žádost

ukončilo činnost
• ve městě je 10 provozoven typu kasino,

které splňují zásady

Více o tématu hazardu na webu města

Mnohokrát už k zákazu došlo, a přece si vždy orga-
nizátoři hazardu a zájemci o hru k sobě najdou cestu.
Obecně lze s jistotou říci, že tam, kde jsou zakázány
legální herny s pevně danými pravidly, nastupují
černé herny s čistě kriminálním prostředím. Riziko
jejich provozování vyvažuje vysoký zisk daný absen-
cí pravidel a nulovým daňovým zatížením. V těchto
hernách je riziko pro ty, kteří se o hru zajímají, nebo
ji dokonce propadli, nejvyšší. 

Oceňuji práci, kterou organizátoři referenda mu-
seli vynaložit na shromáždění potřebného počtu
podpisů. Cením si i snahy občanů podílet se na ovliv-
ňování kvality života v našem městě, nicméně pro-
blém není zdaleka tak jednoduchý a jednobarevný,
jak je v doprovodných komentářích podáváno.

Navíc mě velmi mrzí míra pokrytectví, s jakou or-
ganizátoři k problému přistupují. Je poměrně evi-
dentní, že návrhem rušení výherních automatů míří
k celkové likvidaci heren v našem městě, tedy k ha-
zardní prohibici se všemi negativními důkazy.
Svědčí o tom i heslo kampaně – Jablonec bez hazar-
du. Nebo si někdo dokážete představit město bez ha-
zardu s ruletou, Black Jackem a jinými, takzvaně ži-
vými hazardními hrami? Proč tomu tak je? Dle mé-
ho názoru neumí nebo nechtějí čelit argumentům
těch, kteří argumentují s negativními zkušenostmi
měst, kde prohibici zavedli. Navíc tou podivnou for-
mulací zavádějí budoucí reprezentaci města do slepé
a nebezpečné právní uličky. Skutečně budoucí repre-
zentaci, nikoli toto vedení města, jehož mandát kon-
čí na podzim. Setrvačnost povolení hazardních her
se totiž počítá na roky.

Hazardní prohibice, nebo účinná regulace?
Špatné řešení, nebo umění možného?
Důležitým faktem je, že herním provozovnám ty-
pu kasino vydává povolení a licenci stát, tedy
Ministerstvo financí. Města a obce mají možnost
pouze říci, zda tyto provozovny na svém území
chtějí, či nechtějí, případně za jakých podmínek.
A tyto podmínky musí odpovídat pravidlům rov-
né soutěže, tak jako v jiných druzích podnikání.
Regulovat hazard a vyhovět zákonným požadav-
kům je potom právním oříškem, na kterém si vy-
lámala zuby mnohá města.

V roce 2015 se v jabloneckém zastupitelstvu poda-
řilo přijmout průlomovou vyhlášku, které snížila po-
čet heren ve městě ze 47 na 11 a výrazným způsobem
zpřísnila podmínky jejich provozování. V Jablonci
od té doby může hazard probíhat jenom v her-
nách majících zákonný režim kasina. Hra probíhá
za zamčenými dveřmi a každý hráč se musí při
vstupu zaregistrovat. Dále byla zrušena praxe
non-stop provozů a zavedena povinná noční zaví-
rací doba. Jedná se o jednu z nejtvrdších regulač-
ních vyhlášek v naši zemi, kterou opisují další
města včetně velkých částí Prahy. Na podzim 2017
už jedno z jabloneckých kasin ukončilo činnost.
Aktuální stav je tedy 10 provozoven. 

Čert nikdy nespí
Ten, kdo bude chtít hrát si tedy svoji příležitost najde.
Především na internetu, kde je hraní stále snazší,

a dále v černých hernách, v sousedním Liberci nebo
v oficiálních sportovních a jiných sázkách. 

Jde také o peníze
Dalším pragmatickým argumentem je, že provozo-
vání hazardních her přináší do rozpočtů měst nema-
lé prostředky, které lze využít. Využíváme je na pod-
poru kultury, sportu a vzdělávání, tedy na primární
prevenci proti všem závislostem. Pokud příjmy skon-
čí, skončí či se významně sníží také tato podpora,
ovšem hazard a další problémy v našem městě bu-
dou pokračovat, jenom budou pod povrchem v čer-
ných hernách a na plátýnkách v zadních místnos-
tech restaurací.

Slyšel jsem i názor, že si budoucí politická repre-
zentace poradí, že si nedovolí tyto příspěvky snížit.
I to je možné. Bohužel si pro peníze můžou jít pouze
do investiční části našeho rozpočtu. Tam, kde jsou
prostředky na údržbu a rozvoj našeho města. Na
opravy škol a školek, na nemocnici na nové chodní-
ky a komunikace. Můžete si sami vybrat, co je pro
vás horší možnost.

Investiční rozpočet našeho města se pohybuje ko-
lem 140 milionů korun. Pro představu, příjmy z ha-
zardních her letos pokryjí zhruba čtvrtinu tohoto
rozpočtu. Úroveň stávající údržby se tedy v takovém
případě tímto poměrem sníží.

Hazard musí v první řadě regulovat stát
Já pro tu pokryteckou prohibici v referendu hlasovat
nebudu. Už z toho důvodu, že jsem za naše město
zodpovědný a tímto opouštíme komfortní právní pro-
středí, v němž jsem se Jablonec snažil držet. Veškeré,
do této doby vydané vyhlášky byly konzultovány
s dozorujícími orgány Ministerstva vnitra. Výsledek
referenda a další následně vyvolané kroky proti pro-
vozovatelům nás mohou zavést mimo tuto právně
komfortní zónu. Jaký je racionální přínos tohoto ex-
perimentu? Já ho pojmenovat neumím, to nechám
na vás.

Pokud se má hazard v rámci České republiky
regulovat, je nutné změnit pravidla daná záko-
nem. Stát a legislativa této země určuje hazardní
politiku i pro nás, města a obce, a v tomto světle
je aktivita sdružení Jablonec bez hazardu v na-
šem městě pouze populistickým krokem a jistou
formou předvolební kampaně. Těm, kdo jsou na
hraní závislí, zrušení automatů v jabloneckých
kasinech nepomůže, nelžeme si do kapsy. 

To, co vám mohu slíbit, je, že se jako poslanec za-
sadím tam, kde to bude možné, za skutečnou regula-
ci hazardního odvětví, především uzákonit tato pra-
vidla:

• Umožnit obcím, aby mohly stanovit počet heren
a jejich umístění na svém území. Budoucí provozo-
vatelé by se potom mohli vybírat například na zákla-
dě výběrového řízení.

• Vstupy do všech heren podrobit povinné registra-
ci tak, jak je tomu v jabloneckých kasinech. Konečně
zprovoznit také registr gamblerů a k tomu registr
osob pobírajících sociální dávky. Těmto osobám
vstup do heren zakázat.

Petr Beitl, primátor města

Referendum a co dál?
Hazard patří k historicky nejstarším neřestem lidstva. Spolu s prostitucí, alkoholem 
a jinými návykovými látkami. V celé historii lidstva je také tématem pro své příznivce 
(ti jsou většinou potichu) a své odpůrce (ti jsou naopak velmi hlasití). V novodobé historii
představuje téma pro ty, kteří se této neřesti snaží dát pravidla a řád na straně jedné, 
a pro ty, kteří věří, že se tyto problémy dají vyřešit zákazy a prohibicemi na straně druhé.

Foto Jiří Endler
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Co se stane, pokud referendum bude plat-
né dle všech regulí a vyjde: Ano. 
Otázka referenda: Souhlasíme s tím, aby město Jab-
lonec nad Nisou, z důvodu ochrany veřejného po-
řádku a zvýšení bezpečnosti ve městě, učinilo veš-
keré možné kroky ve své samostatné působnosti
k bezodkladnému zamezení provozu výherních
hracích přístrojů, interaktivních videoloterních ter-
minálů, centrálních a lokálních loterních systémů
a dalších loterií uvedených v § 2 písm. e), g), j), l),
m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990
Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, a totali-
zátorových her a technických her uvedených v § 3
odst. 2 písm. c) a e) zákona č. 186/2016 Sb., o ha-
zardních hrách?

1) Žádné kasino okamžitě z města nezmizí.
Všechna kasina, která v Jablonci jsou, jsou po-
volena MF ČR a ve městě fungují v souladu se
smlouvou o spolupráci, kterou s městem uza-
vřela. Její součástí je mimo jiné i povinnost za-
placení kauce, která je vázaná na plnění pod-
mínek daných zásadami. Znění smlouvy i zá-
sad naleznete na webu města v sekci Volby –
Referendum

2) Veškeré technické přístroje, automaty
či terminály, které v kasinech jsou,
mají povolení MF ČR do určitého da-
ta, budou tedy do tohoto data stále
funkční. 
Aktuální termíny povolení jsou uvedeny na
webu mfcr.cz. MF samozřejmě může povolení
zrušit dříve. 

3) Nedávná zkušenost i v Jablonci uká-
zala, že místo oficiálních prostor mo-
hou vzniknout, a s největší pravděpo-
dobností se objeví, černé herny. 
Vždy jsou o krok vpředu před celníky a policií,
takže mají vysokou rezistenci proti okamžité-
mu uzavření. Když se na jednom místě zavřou,

objeví se na dalším. Toto ostatně vyplývá i z Vý-
roční zprávy o hazardním hraní za rok 2016
zveřejněné Národním monitorovacím středis-
kem pro drogy a závislosti na drogy-info.cz.
V těchto hernách už je čistě kriminální pro-
středí. Město má na jejich kontrolu nulový
vliv. Městská policie nesmí vstupovat do pri-
vátních prostor. 

Od ledna 2017 platí nové vyšší zdanění
hazardu. Kolik peněz ze zdanění přijde do
města v rámci rozpočtového určení daní? 
Obecně se daně vybrané podle zákona 187/2016
Sb. rozdělují mezi stát a obce v poměru 35 % : 65 %.
Zatímco v letech 2015 a 2016 byly roční příjmy
dle zákona 187/2016 Sb. (dříve 202/1990 Sb.) 13-
14 milionů, díky novému zdanění přišlo letos na
účet města do konce listopadu 36,3 milionu ko-
run, přičemž z toho 32 milionů je daňový příjem
z provozu technických hracích přístrojů, automa-
tů. S ohledem na „daňové příjmy z hazardu“ se
uvolňují prostředky na sportovní a kulturní akti-
vity obyvatel našeho města, především dětí a mlá-
deže, i přímá podpora projektům pomáhajícím li-
dem se všemi druhy závislosti. V tomto roce vydal
Jablonec na tyto projekty v dotačních progra-
mech, individuálních dotacích a darech 15,3 mili-
onu korun a dalších 65,7 milionů na financování
městských sportovních a kulturních organizací.
Celkem tedy 81 milionů.

Co se dá ve městě pořídit za 36 milionů? 
Za rok je to třeba nová onkologie v naší nemocni-
ci, zateplená velká základní škola nebo nová škol-
ka či školní družina, za čtyři roky je to nový pavi-
lon akutní medicíny naší nemocnice. Nemluvím
o investicích do kanalizace a opravách komuni-
kací a chodníků. 

Rozhodnutí občanů v referendu je závaz-
né a nevratné. Není tedy možné se k za-

vedení výherních hracích přístrojů jedno-
duše vrátit.

Na rozdíl od aktivistů, kteří si mohou hlásat,
co chtějí, nejsou města v ČR v otázce
regulace hazardu v legislativně komfortní
situaci. 
Například Děčín dostal letos od ÚHOS pokutu 499
tisíc korun za vyhlášku o regulaci sázkových her
a loterií, v níž krom jiného reguloval počet video-
terminálů. „V každé provozovně nacházející se na
místech uvedených v příloze lze provozovat ma-
ximálně čtyři výherní hrací přístroje,“ stálo ve vy-
hlášce.

(pb)

Jaké dopady, podle vás, může mít referendum 
o výherních hracích přístrojích v Jablonci nad Nisou? 
Zeptali jsme se v jabloneckém zastupitelstvu

ANO 2011 – Milan Kouřil
Referendum vítáme, občané mají právo si o po-
dobných otázkách rozhodnout sami. V případě, že
hlasující rozhodnou o zákazu výherních hracích
automatů, lze očekávat výraznou redukci počtu
provozoven označených mírně klamavým ná-
zvem „Casino“, které jsou ve skutečnosti pouze
převlečenými hernami, protože výhradně živá
hra takový podnik patrně neuživí. Vášeň pro hru
určitě nezmizí. Omezení dostupnosti pouze vytla-
čí hráče jinam, což není špatný výsledek pro měs-
to. Nemyslíme si, že budou vznikat ilegální herny.
Gambleři budou jezdit za hrou jinam nebo se přesu-
nou na internet. Můžeme se tedy těšit, že z města
postupně zmizí infantilní estetika těchto zařízení.
Můžeme rovněž věřit, že se sníží kriminalita, kte-
rá je s tímto druhem zábavy a závislosti spojová-
na. V rozpočtu města budou sice chybět desítky
milionů, které z hazardu plynou, ale s tím by si
zdravá obec měla poradit. Brát si od těch, kteří
prohrávají, často ve stadiu závislosti, není správné.

DOMOV NAD NISOU – Petr Vobořil
Vím moc dobře, kolik úsilí stojí posbírat potřebný
počet podpisů pro konání referenda. Při prvním
referendum v Jablonci jsem si to na vlastní kůži
vyzkoušel. Společně se Soňou Paukrtovou se nám
podařilo pro vybudování hospice v Jablonci po-
sbírat bezmála sedm tisíc podpisů. Svůj hlas ho-
dilo do urny 4 406 voličů, potřeba byla alespoň
polovina všech oprávněných voličů. A tak právě
kvůli malé účasti bylo referendum neplatné. Pra-

vidla pro úspěšnost lednového referenda jsou měkčí
a konání spolu s volbou prezidenta má větší šanci
zajistit potřebnou účast. Pak už je na Jabloneča-
nech, aby si sami zvolili, zda chtějí úplný zákaz
pro všechny druhy hracích automatů ve městě.
Pokud většina rozhodne ve prospěch zákazu hracích
automatů, budou muset zastupitelé hledat úspory
v městském rozpočtu. Příjmy z kasin dle zákona
o dani z hazardních her v letošním roce zatím či-
nily 36 milionů korun. O konkrétních škrtech v roz-
počtu by s největší pravděpodobností rozhodova-
lo až nové zastupitelstvo zvolené v podzimních
volbách, protože ještě poběží výpovědní lhůty.

KSČM – František Pešek
Dlouhodobě si ověřuji, že principy fyzikální
a společenské fungují obdobně, a jako technik si
vždy srovnávám, jak by některý společenský pro-
blém dopadl při posouzení podle matematických
nebo fyzikálních principů. 

Znění otázky tak ve mně evokuje geometrický
pojem – mimoběžky. Dosavadní snahy města
a závěry přijaté zastupitelstvem vytvořily zcela
jasně definovaný směr řešení problémů s hazar-
dem. Otázka, která bude položená občanům a je
schválená zastupitelstvem, by měla vyústit v ně-
jaký hmatatelný pokyn pro orgány samosprávy,
který by zmíněný problém odstranil. Otázka však
nedefinuje, který z orgánů, při respektování plat-
ných zákonů a kompetencí, může zajistit faktické
provedení přání, otázkou navozené. Respektuji
právo občanů na referendum, ale zrovna tak si uvě-

domuji zásadní význam formulace položené otáz-
ky, protože každé přání musí být postaveno na
pevných zákonech a kompetencích. Jak jsem po-
psal v úvodu, obávám se, že se tyto snahy v našem
případě v lednu 2018 budou míjet a nepovedou ke
kýžené formulaci východisek z diskutovaného pro-
blému celospolečenské škodlivosti této závislosti.

Změna pro Jablonec – Jakub Macek
Změna pro Jablonec s iniciativou Jablonec bez
hazardu už tři a půl roku usiluje o regulaci nej-
nebezpečnější formy hazardu – hracích automa-
tů. Na nich jsou závislé dvě třetiny patologických
gamblerů a mají vážné sociální a ekonomické dů-
sledky. Úplný zákaz heren a kasin byl schválen
dlouho před volbami a začal platit hned po nich
v lednu 2015. Jenže staronové vedení města v če-
le s primátorem Beitlem tento zákaz do půl roku
zrušilo, i když těsně před volbami stejní lidé od-
hlasovali, že Jablonec zůstane městem bez hazar-
du. V Jablonci nyní najdete 10 kasin a v nich téměř
300 hracích automatů. Nezájem vedení města si-
tuaci řešit nás dovedl až k vyvolání referenda, ve
kterém máte jedinečnou příležitost rozhodnout
místo politiků. Podle nás hrací automaty nepřináší
nic pozitivního, vysávají z Jablonečanů stamiliony
a do městské kasy vrací sotva čtvrtinu. Kasina
navíc hyzdí vzhled města, odrazují zákazníky
podnikatelům a zabírají místo jiným provozům.
Nezapomeňte tedy při volbě prezidenta hlasovat
i v referendu. Závazné bude jen při dostatečné
účasti.

Co by vás mělo zajímat? 

Kolik co stojí
Nová školka v nemocnici

18,5 milionu Kč
Nový pavilon onkologie

26,5 milionu Kč
Zateplení ZŠ Liberecká

30,6 milionu Kč
Rekonstrukce Vrkoslavické

8,5 milionu Kč
Rekonstrukce mostu Pasecké nám. 

3 miliony Kč
Rekonstrukce mostu Tyršova stezka

2,5 milionu Kč
Oprava jedněch toalet v jedné ZŠ

cca 250 tisíc Kč
Rekonstrukce smuteční síně na hřbitově

4 miliony Kč
Pořádání referenda

1 milion Kč
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Jablonecká energetická drží stejné ceny
Přestože ceny elektřiny i plynu stoupají,
a řada společností tedy svým zákazníkům
energie zdražuje, u Jablonecké energetické
zůstávají ceny na stejné úrovni jako v loň-
ském roce. 

Nový ceník je již schválen a v platnost vstupuje
1. ledna 2018. 

„Platit budou opět dva základní tarify, a to
podle toho, jak přesně je teplo do objektů di-
stribuováno a ve kterém místě je měřeno. Jed-
ná se o cenu 579 Kč za GJ, respektive 564 Kč,
přičemž obě ceny již samozřejmě zahrnují
DPH 15 %. Máme ale i zákazníky, kteří mají dí-
ky dlouhodobým smlouvám ceny ještě nižší,“
uvádí Petr Roubíček, ředitel Jablonecké energe-
tické. 

Platíte pouze to, co skutečně spotřebujete
Jablonecká energetická navíc oproti jiným spo-
lečnostem využívá výhradně jednosložkovou
cenu tepla, která je nejen jednodušší a pocho-
pitelnější formu účtování ceny tepla, ale zaru-
čuje také, že odběratelé zaplatí pouze skutečně
spotřebované teplo. Právě na způsob účtování
by si měli dávat lidé pozor. Pokud jim totiž je-
jich dodavatel nabízí dvousložkové vyúčtování,
znamená to, že je vždy fixně sjednaný určitý
odběr tepla, který zákazník zaplatí, ať už jej vy-
užije nebo ne. 

„Už v minulých dvou topných sezonách se
potvrdilo, že převzít teplárnu a pustit se do ná-
ročného procesu revitalizace byl dobrý krok,
který se vyplácí jak odběratelům – občanům
města, tak městu samotnému. Jablonecká ener-

getická je stabilní společností a tvoří tak důležitý
pilíř městského majetku,“ konstatuje náměstek
primátora Miloš Vele, který spolu s primátorem
Beitlem stál u zrodu celého procesu.

Připojíme i nové zákazníky
Na centrální zásobování teplem se mohou
v Jablonci napojit i noví zákazníci, kapacita je
dostatečná. „Někteří naši bývalí zákazníci, je-
jichž nezávislé kotelny se začínají pohybovat
na hranici životnosti, nebudou chtít podstupo-
vat statisícové až milionové investice do nových
vlastních kotlů a dají přednost CZT, které je již
dnes cenově více než srovnatelné a navíc zaru-
čuje vysoký komfort a bezstarostnost bez inves-
tic,“ vysvětluje Petr Roubíček. 

(lv)

Opravy mostů letos za 4,5 milionu
Na území Jablonce je 52 mostů a 84 propust-
ků. Mosty vedou většinou nad vodním tokem,
7 z nich je přes železnici. Ze zákona podlé-
hají mosty dvěma typům kontrol – hlavní
a běžné. Běžné se provádí jednou až dvakrát
ročně, dle zařazení mostu. Hlavní prohlídky
podle typu mostu a jeho zařazení provádí
certifikované odborné firmy, běžné kontroly
pracovníci magistrátu s oprávněním. 

25 milionů za 5 let
Ještě před čtyřmi lety byla až třetina mostů
v Jablonci kvůli nulovým investicím do oprav
v havarijním stavu. Sérii oprav zahájila rekon-
strukce mostu v Kamenné ulici v letech 2011
a 2012 za 13,4 milionu korun. V roce 2013 se
opravy za 3 miliony dočkal most na Paseckém
náměstí. V roce 2014 to byly důležité komuni-
kace pro pěší, lávky Palackého a Želivského.
V roce 2015 radnice investovala do mostů více
než 3 miliony korun. Vedle těch drobnějších
běžných, jako např. oprava lávky v Horské uli-
ci, došlo ke třem velkým – most v Luční ulici
u autobusového nádraží, most nad železnicí ve
staré Pražské, jehož opravu uspíšila výluka ČD,
a rekonstrukce téměř stoletého mostu v Jánské

ulici. Letos se kompletní rekonstrukce dočkal
nejen propustek v Zeleném údolí na cestě do
průmyslového areálu, ale také velmi frekvento-
vaný most přes Mohelku v Tyršově stezce v Ko-
koníně. Celkem si velké i běžné opravy most-
ních objektů v Jablonci v roce 2017 vyžádaly
4,5 milionu korun.

Během pěti let tak radnice investovala do oprav
mostů více než 25 milionů korun. I opravy

mostů jsou nekonečným příběhem a peněz na
ně nebude nikdy dost. Stejně jako v ostatních
případech, je i v tomto potřeba stanovit priori-
ty, hodí se každá koruna navíc.

Co bude v příštím roce?
Do odvolání je kvůli špatnému technickému
stavu už od loňska uzavřena lávka pro pěší
v ulici Na Můstku pod železniční tratí. Dožilá
mostní konstrukce může být nebezpečná
a technici provádějící mostní prohlídky dopo-
ručili okamžité uzavření. Pod mostkem vedou
inženýrské sítě a situaci komplikuje fakt, že
podchází trať. „Právě z důvodů povolovacích ří-
zení u správců sítí a SŽDC byla příprava opravy
náročnější na čas, s opravou zhruba za milion
korun ale počítáme v příštím roce,“ vysvětluje
náměstek primátora Vele. 

Na dokončení a opravu mostu také čeká
Lidická ulice. „Oprava mostu bude náročná
kvůli inženýrským sítím i kvůli náročné mostní
konstrukci, ta je totiž součástí okolních nemo-
vitostí, s čímž souvisí i komplikované stavební
řízení. Oprava bude stát kolem 14 milionů ko-
run a věřím, že se nám ji povede provést co nej-
dříve,“ míní Vele. (mh)

Nemocnice modernizuje přístroje
Vedle postupné rekonstrukce jednotlivých
oddělení modernizuje jablonecká nemocnice
také přístrojové vybavení. Na konci roku
2016 uspěla při získání dotace na dva pro-
jekty spolufinancované Evropskou unií
(Nemocnice Jablonec nad Nisou – Návazná
péče I. a II.) a získala tak 151 mil. Kč. Na ob-
novu zdravotnické techniky přispívá i zřizo-
vatel nemocnice statutární město Jablonec
nad Nisou (letos poskytl částku 10 mil. Kč)
i menší či větší sponzoři a nadace.

Prostředky v rámci projektů EU Návazná péče
I. a II. jsou využity např. na modernizaci pří-
strojů pro diagnostické a zobrazovací metody.
Ke konci roku 2017 byl vyměněn skiagraficko-
skiaskopický přístroj. „Mimo skiagrafie, tedy
klasického rentgenu, je přístroj schopen prová-
dět i vyšetření ve skiaskopickém režimu s mož-
ností vertikalizace vyšetřovacího stolu,“ vysvětlil
výhody primář radiodiagnostického oddělení
Jaromír Frydrych. „V nemocnici vzniklo druhé
plně digitalizované skiagrafické pracoviště,“
doplnila informace Petra Hybnerová, tisková
mluvčí. Významnou modernizací prošla dále
magnetická rezonance. Díky tomu má nemocni-
ce v současné době špičkový přístroj nové ge-

nerace. Obnovena je skiaskopická stěna s C ra-
menem, které může všemi směry rotovat kolem
pacienta. Přístroj slouží pro diagnostické i lé-
čebné intervenční výkony ve spolupráci s gast-
roenterologickým pracovištěm. 

Začátkem nového roku vymění v nemocnici
díky dotaci z EU na centrální sterilizaci dva
parní a jeden plazmový sterilizátor a pořídí dal-
ší přístroje pro podporu intenzivní, anesteziolo-
gicko-resuscitační a operační péče. Obnoveny
mohou být plicní ventilátory na JIP a ARO, en-
doskopy pro gastroenterologickou péči či ultra-
zvuky. „V současné době připravujeme výběro-

vé řízení pro druhou část projektu. Pokud vše
půjde bez problémů, pořídíme další přístroje ve
druhé polovině roku,“ osvětlil postup Petr Mašek,
vedoucí oddělení technického zabezpečení.

Po více než jedenácti letech byl s podporou
města na interní oddělení pořízen nový celo-
tělový kostní denzitometr v hodnotě 1,8 mil. Kč.
„Používáme ho při vyšetření osteoporózy, což je
onemocnění charakterizované úbytkem kostní
hmoty, jež v důsledku vede ke zvýšenému rizi-
ku zlomenin, zejména zápěstí, obratlů a krčku
stehenní kosti,“ vysvětlil význam primář inter-
ního oddělení Pavel Lang. Osteologické praco-
viště v Jablonci je již od roku 2003 osteocent-
rem pro celý Liberecký kraj. Ročně je na pří-
stroji provedeno 2 500 vyšetření. Z příspěvku
města pro rok 2017 byly dále mimo jiné zakou-
peny dvě nové sanitky, pacientská lůžka a stol-
ky na gynekologické oddělení a ORL či anes-
teziologické vozíky.

Vedle obnovy přístrojové techniky jsou prů-
běžně humanizována jednotlivá oddělení.
Největší rekonstrukční práce v loňském roce
probíhaly na ortopedickém oddělení. V roce
2018 čekají větší stavební úpravy rehabilitační
oddělení, začátkem roku bude rekonstruována
sesterna na chirurgickém oddělení. (ph)

Místnost pro magnetickou rezonanci 
Foto archiv Nemocnice Jablonec n. N.

Foto Markéta Hozová
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V průběhu roku 2018 proběhne několik akcí,
o kterých bychom veřejnost rádi informova-
li. Občané hojně využívají jarní a podzimní
svoz bioodpadu, proto se uskuteční stejně ja-
ko v minulém roce ve čtyřech termínech.
V dubnu a před Vánoci je v plánu svoz vel-
koobjemového odpadu. Svoz nebezpečného
odpadu proběhne jako tradičně poslední
květnovou a poslední říjnovou sobotu. 

Sběrné dvory budou fungovat stejně jako v roce
2017. Přehled odpadů, které je možné odevzdat
na jednotlivých místech, je uveden v tabulce. 

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

• sběrný dvůr Smetanova – tel. 483 312 403,
pondělí–pátek 7–17 hodin

• sběrný dvůr Proseč – tel. 483 318 826, pondě-
lí, středa, pátek 7.00–14.30, úterý a čtvrtek
7.00–17.30 hodin a v sobotu 9.00–13.00 hodin

• sběrné místo Dalešická, Kokonín – vždy
v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin

• sběrné místo Belgická – pondělí–neděle
8.00–18.00 hodin

Přehled akcí
11. a 19. 1. – svoz vánočních stromků
12.–13. 4. – svoz velkoobjemového odpadu
21. 4. – svoz bioodpadu
5. 5. – svoz bioodpadu
26. 5. – svoz nebezpečného odpadu

27. 10. – svoz nebezpečného odpadu
3. 11. – svoz bioodpadu
10. 11. – svoz bioodpadu
13.–14. 12. – svoz velkoobjemového odpadu

Svoz vánočních stromků
Svoz vánočních stromků je naplánován na 11.
a 19. ledna. V případě potřeby proběhnou ještě
další svozy. 

Stromky odkládejte pouze ke stanovištím
na tříděný odpad. Stromky odložené vedle čer-
ných popelnic a kontejnerů na směsný komu-
nální odpad nebudou svezeny. V ideálním pří-
padě nechte stromek vcelku a nedávejte ho do
jakékoli nádoby na odpad ani do pytle apod.
Stromky budou následně seštěpkovány.

Cena za odpad zůstává pro rok 2018 stejná
Výňatek z ceníku – nejčastěji používané nádoby

Velikost nádoby Četnost odvozů Cena 2017

80 l 1 x týdně 2 418 Kč
1 x 14 dnů 1 646 Kč
1 x 4 týdny 1 016 Kč

110 l (kovová) 1 x týdně 2 788 Kč

120 l (plastová) 1 x 14 dnů 1 906 Kč

240 l 1 x týdně 5 423 Kč

1 100 l 1 x týdně 22 935 Kč
2 x týdně 41 516 Kč

Kompletní ceník platný od 1. 1. 2018 naleznete 
na www.mestojablonec.cz v sekci Životní pro-
středí – Odpady pro občany

Barbora Šnytrová

Kalendář akcí odpadového hospodářství 

Sběrný dvůr
Proseč ano ano ano ne ano

nebezpečný
odpad

DRUH ODPADU PŘIJÍMANÉHO NA SBĚRNÉM DVOŘE

velkoobje-
mový odpad bioodpad stavební 

odpad
elektro-
zařízení

separovaný
odpad

Sběrný dvůr
Smetanova ano ne ne ne ano ne

Sběrné místo
Dalešická
Kokonín

ano ano
ano

(od 1. 4. 
do 30. 11.)

ne ano ne

Sběrné místo
Belgická ano ano

ano
(od 1. 4. 

do 30. 11.)
ne ano pouze papír

✔

✔

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✔

✔

✔

✘

✘

✘

✘

✔

✔

✔

✔

✘

✘

ano
(včetně 
eternitu)

Upozorňujeme občany, že od ledna už se ne-
budou vydávat barevné pytle na tříděný sběr.
Končí totiž přechodné období, kdy se postupně
zaváděl nový systém třídění. Ten funguje
v Jablonci nad Nisou od dubna 2017. 

Do žlutých kontejnerů se mohou dávat kromě
PET lahví veškeré plasty z domácností a nápo-
jové kartony (tetrapaky). „Třídění se tak výraz-
ně zjednodušilo, do jednoho kontejneru mohou
přijít různé druhy odpadních obalů,“ říká
Barbora Šnytrová z oddělení správy veřejné ze-
leně.

V průběhu minulého roku bylo vidět, že lidé
si na tento systém třídění postupně zvykají. Ve
žlutých kontejnerech se postupně začalo obje-
vovat více a více směsných plastů a nápojových
kartonů. „Na mnoha místech proto byly umís-
těny nové žluté kontejnery nebo zvýšena čet-
nost vývozů. V současné chvíli se 72 žlutých
kontejnerů vyváží dvakrát týdně (v úterý
a v pátek). Tam, kde je kapacita kontejnerů do-
stačující, byl ponechán pouze úterní svoz,“
upozorňuje Šnytrová.

Dříve, než se ke změně třídění přistoupilo,
proběhl několikaměsíční zkušební provoz ve
vybraných lokalitách města a vyhodnocování
kvality a množství odpadů ve spolupráci se svo-
zovou firmou. „Občané měli možnost vyjádřit
se k této problematice v anketě na interneto-
vých stránkách města. Naprostá většina vyjád-
řila spokojenost s tříděním veškerých plastů
a tetrapaků do žlutých kontejnerů a přání, aby

byl tento systém zaveden na celém území měs-
ta,“ sděluje přání občanů Miloš Vele, náměstek
primátora.

Vzhledem k tomu, že má řada lidí doma pytle
na tříděný odpad do zásoby, bude město ještě
po nějakou dobu zajišťovat jejich odvoz.
„Přednostně by se však měl veškerý tříděný od-
pad odkládat do barevných kontejnerů. Jedinou
výjimkou jsou kovy, pro které nádoby zavedené
nejsou. Kovy a kovové obaly je možné odevzdat
ve sběrných dvorech či výkupnách,“ vysvětluje
úřednice.

Aby město usnadnilo svým občanům třídění
odpadů, objednalo speciální barevné tašky
u společnosti Eko-kom, a. s. Ty bude možné od
ledna zakoupit na informačním středisku ma-
gistrátu. Jedna sada obsahuje tři tašky – mod-
rou na papír, žlutou na plasty a zelenou na sklo.
„Při jejich výrobě byl použit recyklovaný mate-
riál, jsou omyvatelné a velmi odolné, aby bylo
zajištěno opakované použití až po dobu několi-
ka let. Občané Jablonce nad Nisou mohou poří-
dit jednu sadu tašek za zvýhodněnou cenu
40 Kč,“ uzavírá Barbora Šnytrová. (bš, end)

V nadcházejícím roce 2018 statutární město
Jablonec nad Nisou neplánuje zvýšení žád-
ných poplatků, ani daně z nemovitosti. 

Navzdory zdražování služeb v odpadovém hos-
podářství se pro občany Jablonce nezmění ani
cena za svoz a zpracování komunálního odpa-
du. Společnost Severočeské komunální služby,
s. r. o., která pro město zajišťuje odpadové hos-

podářství, od ledna 2018 navyšuje ceny za služ-
by o 4,5 %. „Pro město to znamená, že celkové
náklady na odpadové hospodářství budou
zhruba o 2 miliony vyšší než vloni. Tuto zátěž
ale na občany města přesouvat nebudeme
a zvýšené náklady pokryjeme z městského roz-
počtu,“ ujišťuje náměstek primátora Miloš Vele. 

Ceny za komunální odpad pro občany vzrost-
ly letos od 1. 1. 2017 o 8 %. Nárůst byl cca 200

korun ročně. V roce 2018 ke zvýšení nedojde.
Celkové náklady na svoz, zpracování odpadu,

likvidaci černých skládek, provoz sběrných
dvorů a v neposlední řadě úklid činí 44,5 mili-
onu korun. Do rozpočtu se vrátí příjmy z plateb
od občanů a dalších ve výši 32,6 milionů. Město
za odpadové hospodářství ve městě v roce 2018
zaplatí necelých 12 milionů korun. V roce 2017
to bylo 10 milionů. (mh)

V Jablonci se zdražovat nebude, ani odpad

■ Konec pytlového svozu tříděných odpadů
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Dotace přispěla na obnovu zeleně
V loňském roce se městu podařilo získat té-
měř půlmilionovou dotaci na ošetření zeleně
v ulicích Mlýnská a Vysoká. Město se na
úpravách podílelo částkou 343 tis. korun.

Zeleň obou ploch, které nebyly nikdy jako ce-
lek ošetřené, tvořil převážně nálet. „V průběhu
realizace se vykácely nezdravé dřeviny, vytipo-
vané prošly zdravotním a bezpečnostním ře-
zem, instalovaly se bezpečnostní vazby a od-
stranily se ty nefunkční. Odborník zredukoval
náletové porosty a nově vysadil tisy, jedle a ka-
liny, které doplnil převislými růžemi,“ popisuje
novou podobu obou zelených ploch Štěpánka
Gaislerová z oddělení správy veřejné zeleně
a dodává: „Cílem projektu Ošetření vybraných
ploch zeleně v Jablonci nad Nisou bylo zlepšit
neuspokojivý stav dvou lokalit poblíž městské-

ho centra, které jsou v projektu označené jako
I. Mlýnská a II. Vysoká.“ 

Pozemek u ulice Mlýnská je svažitý, místy hů-
ře přístupný, ale díky porostu vzrostlých buků je

významným a ojedinělým místem souvislých
porostů vzrostlých bučin ve městě. Kromě buků
jsou tu zejména javory mléče, kleny a jasany.
Také na mírně svažitém pozemku u ulice Vysoká
je několik vzrostlých buků lesních, společnost
jim dělají javor klen i mléč, dub a bříza. (jn)

• Celkové výdaje projektu: 832 tis. Kč
• Dotace EU: 489 tis. Kč
• Spoluúčast města: 343 tis. Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 
– Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Statická vazba

Pyramida našla svou tvář
Nad náhrobkem Gustava Pählkeho v Koko-
níně znovu rozpíná svá křídla pruská orlice.
Ta se vrátila i s koulí na vrcholek tzv. Pyra-
midy, kterou město v loňském roce opravilo
nákladem překračujícím milion korun včet-
ně více jak půlmilionové dotace, kterou po-
skytlo Ministerstvo obrany ČR. 

Práce na opravách byly opravdu rozsáhlé, ne-
boť Pyramida byla už v havarijním stavu, jenž
hrozil zřícením. Kamenné díly pokrývaly řasy
a mechy, které postupně zakrývaly veškeré tex-
ty na pamětních deskách. Na vrcholu jehlanu
scházela kamenná koule s bronzovou pruskou
orlicí, na patnících chyběly bronzové lví hlavič-
ky držící kovové řetězy. Podloží pod pomníkem
postupně erodovalo a svah ujížděl. 

„Celý pomník včetně obrubníků bylo třeba
nejprve rozebrat a restaurátor Martin Wagner si
všechny kamenné díly odvezl do své dílny k od-
bornému ošetření. Poté se vyňaly z hrobu ostat-
ky vojína Pählkeho, které očistil, nakonzervo-

val a po dobu rekonstrukce uložil místní po-
hřební ústav. Stavební firma pak vytvořila no-
vou železobetonovou základovou desku, zakrý-
vající nyní nerezovou, uzavíratelnou schránku
s ostatky a pouzdrem, kam se vložily současné
předměty – tiskoviny apod.,“ popisuje vedoucí
oddělení investiční výstavby Pavel Sluka. 

Podle dobových fotografií a kreseb nově vznik-
ly původní prvky – řetěz z žárově zinkované
oceli a lví hlavičky, jež jednotlivé kusy řetězu
drží. „Umělecký kovář Jan Nikendey jednu do-
chovanou bronzovou hlavičku šetrně vyrovnal
a podle ní pak odlil i ostatní. Oproti originálu je
opatřil zalitou ocelovou kotvou – ta zabrání jed-
noduchému odšroubování. Hlavičky opatinoval
a osadil do obnovených kamenných patníků ko-
lem Pyramidy,“ vysvětluje postup vzniku kovo-
vých součástí Ivana Řimnáčová, vedoucí odbo-
ru stavebního a životního prostředí.

Výrobu vrcholové koule z jizerskohorské žu-
ly, pruské orlice z tzv. umělého bronzu a nápis-
ní desky v podobě z roku 1912 zajistil Komitét
pro udržování památek z války roku 1866. Ten
v roce 1888 založil Jan Nepomuk Steinský, pře-
zdívaný otec válečných hrobů, protože mu ne-
byla lhostejná památka padlých ve zmíněné
válce. „Pánové z komitétu si zaslouží naše po-
děkování za velmi vstřícný a hlavně aktivní pří-
stup k opravě pomníku,“ říká náměstek primá-
tora Lukáš Pleticha. 

Úpravě neuniklo ani okolí obelisku. „Zpevnili
jsme přístupovou plochu k pomníku a příkrý
svah pod ním je podepřený gabionovou zdí.
Před rekonstrukcí jsme museli odstranit pře-
rostlé keře a dřeviny, které jsme nahradili no-
vou výsadbou,“ připomíná náměstek Pleticha

s tím, že rekonstrukce pomníku si vyžádala ná-
klady ve výši 1,2 mil. Kč včetně DPH, dotace
z Ministerstva obrany činila 539 000 Kč.

Kokonínská Pyramida – pomník oběti prusko-
rakouské války vznikl v roce 1874. Připomíná pa-
mátku vojáka Carla Gustava Pählkeho z prus-
kého 4. magdeburského pěšího pluku č. 67, který
padl 26. června 1866 u Rychnova u Jablonce n. N.
a jeho ostatky jsou zde uložené. V roce 1894 vr-
cholový jehlan doplnila deska se jmény občanů
Kokonína padlých v bitvě 3. července 1866
u Hradce Králové a v bitvě u italské Custozzy
24. června 1866. Kamenné patníky s kovovými
řetězy pomník ohraničily až v roce 1912. (jn)

■ Vánoční trhy obrazem

Na Mírovém náměstí se v předvánočním čase konaly tradiční Vánoční trhy. 
Ty i letos přinesly bohatý kulturní program, pestrou nabídku zboží ve stáncích a nechyběl ani tradiční Primátorský svařák. Foto 3 × Jiří Endler

Foto Markéta SpurováFoto archiv SOkA Jablonec n. N.
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■ Vítání dětí 
sobota 18. listopadu 2017
Tereza Patková, Michal Brož, Karel
Krejsa, Šimon Januš, Viktorie Nie-
pelová, Julie Majerová, Sergej Ga-
bor, Bedřich Ederer, Tadeáš Galla,
Teodor Pavlík, Bořek Bodlák, Zu-
zana Hegerová, Markéta Šikolová,
Barbora Kouřilová, Dominik Huk,
Alice Černá, Nikolas Krejčík, Tobias
Fischer, Natálie Melicheríková,
Ondřej Blažek, Ella Hippmanno-
vá, Viktorie Bartoníčková, Emma
Řeháčková, Josef Brzek, Štěpán
Hujer, Natálie Linhartová, Jiří
Rydval, Matyáš Čapek, Jan Beran,
Emma Kopecká, Veronika Cimbá-
lová, Petr Vondra, Veronika Šamár-
ková, Anna Jínová.

Týden modliteb
Ve dnech 15.–20. ledna se v Jab-
lonci uskuteční Ekumenický týden
modliteb za jednotu křesťanů na
společné téma: „Tvá pravice, Hos-
podine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6).
Týden zahájí církev bratrská, mod-
litebna Smetanova. 

Časový harmonogram
15. 1. /pondělí/ 18.00 hodin
Církev bratrská, modlitebna Sme-
tanova
16. 1. /úterý/ 18.00 hodin
Církev římskokatolická, kostel Nej-
světějšího Srdce Ježíšova, Horní
nám
17. 1. /středa/ 18.00 hodin
Českobratrská církev evangelická,
modlitebna Pod Baštou 10
18. 1. /čtvrtek/ 18.00 hodin
Církev starokatolická, kostel Pový-
šení sv. Kříže, nám. Boženy Něm-
cové
19. 1. /pátek/ 18.00 hodin
Pravoslavná církev, kostel ve Vrko-
slavicích
20. 1. /sobota/ 11.00 hodin
Církev adventistů sedmého dne,
modlitebna ul. Petra Bezruče 61
21. 1. /neděle/
v jednotlivých církvích

Uctění památky
obětí holocaustu
Statutární město Jablonec nad Ni-
sou zve ke krátkému vzpomínko-

vému setkání, které se uskuteční
v pátek 26. ledna ve 13 hodin u pa-
mátníku v místě bývalé synagogy
v ulici U Muzea. Setkání proběhne
za přítomnosti představitelů města
Jablonec nad Nisou a zástupců Ži-
dovské obce Liberec.

Bezva učitel 
– cena Nadace 
JABLOTRON
Nadace JABLOTRON se snaží při-
spět k tomu, aby aktivní a nadšení
učitelé neodcházeli ze škol, aby
jich naopak přibývalo. V rámci
propagace důležitosti jejich práce
tak nyní nadace přichází s novou
tradicí - oceněním jednoho vybra-
ného učitele matematiky, informa-
tiky, fyziky nebo chemie ze zá-
kladních škol v Jablonci nad Ni-
sou, který obdrží 50 000 Kč. 

Pedagogy mohou navrhnout žá-
ci, rodiče, kolegové či jiní přízniv-
ci. Z nominovaných učitelů pak
vybere nadace vítěze, který bude
vyhlášen 4. dubna u příležitosti
setkání učitelů v městském diva-
dle. Nominujte svého Bezva učite-
le do 31. ledna 2018. Více na webu
ww.nadacejablotron.cz

Minigranty pro 
učitele
Nadace JABLOTRON vyhlašuje
program zaměřený na podporu

aktivních učitelů matematiky, in-
formatiky, fyziky a chemie ze ZŠ
v Jablonci nad Nisou. 

Učitelé mohou žádat jednodu-
chým způsobem o prostředky na
svůj profesní rozvoj nebo pomůc-
ky v maximální výši 15 000 Kč.
Konec přihlášek do úvodního roč-
níku programu je 31. ledna 2018.
Více informací získáte na webu
www.nadacejablotron.cz.

Výuka češtiny pro 
cizince zdarma
Vzdělávací centrum Educa nabízí
zdarma v rámci projektu Welcome
výuku češtiny pro cizince, a to for-
mou jazykových klubů. Ty se
chystají v Jablonci a Liberci pro
veřejnost nebo i pro firmy, které
zaměstnávají větší počet cizinců.
Kluby budou představovat mož-
nost neformálního setkávání s cí-
lem zdokonalování komunikace
v českém jazyce. Jsou zaměřeny
velmi prakticky a podle zájmu
a úrovně lze trénovat základy jazy-
ka nebo různá témata, např. vypl-
ňování formulářů, psaní životopi-
su, příprava na pracovní pohovor,
návštěva u lékaře. 

Projekt je financován s podpo-
rou Evropské komise v rámci
Erasmus+ a je zdarma. Pokud má-
te zájem o účast v klubu, nebo
o výuku češtiny, pište na info@e-
duca-jbc.cz.

Předvánoční setkání souboru Jaroslava
Krčka Musica Bohemica a dětí pěvec-
kých sborů ZUŠ Jablonec nad Nisou –
Iuventus, gaude! proběhlo v neděli 10.
prosince v jabloneckém divadle. Foto
Václav Novotný

Od října do prosince navštívil preventista
MP Miloslav Lejsek 23 mateřských škol.
V interaktivním příběhu medvídka Pandy
Fandy seznámil 1571 dětí s potencionál-
ně nebezpečnými situacemi. Foto archiv
MP Jablonec

Na Krajském ředitelství policie Liberec-
kého kraje byl 11. prosince vyhlášen nej-
lepší Okrskář roku 2017. Vítězem se stal
Jan Horáček z OOP Turnov, druhý byl
Zdeněk Slovák z Doks a třetí jablonecký
Filip Darebný. Foto archiv Policie ČR

Jablonecký vánoční strom
Rozsvícení vánočního stromu
v Jablonci proběhlo jako již tra-
dičně první adventní neděli.
I letos se zpívání ujal dětský pě-
vecký sbor Vrabčáci a hvězdou
na jabloneckém adventním ne-
bi byl David Deyl. Bohužel silné
poryvy větru způsobily, že se
vánoční jedle na Mírovém ná-
městí během následujícího týdne
naklonila a hrozilo, že spadne.
Situaci okamžitě řešili pracovní-
ci Technických služeb Jablonec
a vedení města. Kvůli bezpeč-
nosti občanů a vzhledem k při-
pravovaným vánočním trhům
strom odzdobili a rozřezali. Po
skončení trhů byl ukotven a oz-
doben nový strom. 

Foto Zdeňka Vokatá

■ Nábor nových 
členů 
Sbor pro občanské záležitosti hle-
dá nové členy. Jedná se o dobro-
volnou neplacenou práci vhodnou
pro zdatnější důchodce, kteří rádi
komunikují s lidmi. Bližší infor-
mace na tel. 483 357 292 – Helena
Roudná.

sobota 9. prosince 2017
Eliška Koutová, Tereza Hartigová,
Hynek Tomeš, Matouš Rejsek,
Anna Marie Pobříslová, Amálie Ko-
dejšová, Veronika Paříková, Kris-
týna Bočánková, Martin Milan
Rybář, Běta Brázdová, Jakub Ze-
lenka, Adriana Fielko, Kvído Pav-
líček, Matyáš Pokorný, Ema Bať-
ková, Vítek Novotný, Lukáš Koch,
Emília Kornelová, Ema Vtípilová,
Matteo Rapana, Petr Vlastimil Sý-
kora, Jana Mikulášková, Marie
Nesvadbová, Štěpán Sýkora, Jonáš
Kodejš, Elena Jahodová, Jan Ko-
pecký, Sabina Vaňátková, Oliver
Zuzánek, Viktor Vavřich, Jan Krupa.

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Václav Novotný
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Kdo kandiduje?
Volba prezidenta republiky se řídí zákonem číslo
275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně
zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky). O post
prezidenta republiky se ve volebním obvodu, kterým
je území celé České republiky, pro nastávající pěti-
leté volební období může ucházet kandidát, kterému
je nejpozději v druhý den voleb 40 let.

Kdy k volbám?
Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil tyto volby
na dny 12.–13. ledna 2018. V pátek 12. ledna 2018 bu-
dou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 ho-
din a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin. Jestliže však
žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpolo-
viční většinu z celkového počtu platných hlasů, bude-
me muset jít k volebním urnám ještě za 14 dnů, a to
26. a 27. ledna 2018. Volební místnosti budou přístup-
né opět v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
od 8.00 do 14.00 hodin.

Kam k volbám?
V našem městě nedojde ke změně počtu volebních
okrsků a bude jich vytvořeno 49. Jejich dislokace bu-
de stejná jako u voleb na podzim 2017. Oznámení
o volebních místnostech a popisu volebních okrsků
bude zveřejněno na internetových stránkách města
(www.mestojablonec.cz), vylepeno ve městě, a to nej-
později 28. prosince 2017. Stejnou informaci lze zís-
kat i na vnitřním informačním středisku v přízemí
budovy radnice. Občané voliči, kteří mají z úřední
moci trvalý pobyt evidován na radnici (cca 1 500 osob),
se mohou voleb účastnit (pokud nebudou mít volič-
ský průkaz) ve volebním okrsku č. 1 – volební míst-
nost v budově radnice. V případě konání druhého ko-
la voleb bude oznámení o volebních místnostech
a popisu volebních okrsků zveřejněno na úřední des-
ce magistrátu a internetových stránkách města po vy-
hlášení výsledku prvního kola volby, které se zveřej-
ňuje na internetových stránkách Ministerstva vnitra.

Voličské průkazy
Volič může požádat o vydání voličského průkazu (na
I. a II. kolo voleb), a to v listinné podobě s úředně ově-
řeným podpisem (ověření je osvobozeno od povin-
nosti hradit správní poplatek), nebo v elektronické
podobě prostřednictvím datové schránky (datová
schránka statutárního města Jablonec nad Nisou je
wufbr2a) doručené nejpozději do 16.00 hodin dne
5. ledna 2018 (v případě žádosti jen na II. kolo doru-
čené nejpozději do 16.00 hodin dne 19. 1. 2018). O vo-
ličský průkaz je možné žádat i osobně (magistrát
města, Komenského ul. 8, oddělení správních agend)
nejpozději do 16 hod. dne 10. ledna 2018 (v případě
žádosti jen na II. kolo nejpozději do 16.00 hodin dne
24. 1. 2018). Magistrát města předá voličský průkaz
přímo voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mo-
cí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na
jím uvedenou adresu (po ČR doporučeně do vlast-
ních rukou) nejdříve 28. prosince 2017. Voličský prů-
kaz opravňuje voliče uplatnit své aktivní volební prá-
vo v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR.

Hlasovací lístky
Magistrát města zajistí doručení sady hlasovacích
lístků každému voliči společně s poučením nejpozdě-
ji v úterý 9. ledna 2018 do místa jeho trvalého byd-
liště. I tentokrát vyzýváme občany, aby si prověřili,
zda mají správně označeny svoje poštovní schrán-

ky. Pokud se výjimečně stane, že volič lístky neobdr-
ží do výše uvedeného data, může si celou sadu vy-
zvednout denně v pracovní době na informačním
středisku magistrátu v přízemí budovy radnice
a v den voleb i ve volební místnosti. 

V případě konání II. kola voleb nebudou hlasovací
lístky již doručovány do místa trvalého pobytu, ale každý
volič obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.

Aktivní volební právo
Státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb do-
sáhl 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.

Volič, který přijde do volební místnosti, je povinen
prokázat komisi svoji totožnost a státní občanství
České republiky. Musí k tomu použít platný občanský
průkaz nebo cestovní, diplomatický nebo služební pas.

Volby mimo volební místnost
Volič, který bude v den voleb ležet v jablonec-
ké nemocnici, o své aktivní volební právo nepřijde.
Vedení nemocnice nahlásí magistrátu města do 14
hodin dne pondělí 8. ledna 2018 (v případě konání
druhého kola do 14 hodin dne 22. ledna 2018) pa-
cienty, kteří budou zahrnuti v tzv. zvláštním sezna-
mu. Druhý den voleb se dostaví zástupci jedné okr-
skové volební komise a umožní pacientům volit. I zde
však platí prokázání totožnosti a občanství. Obdobně
proběhnou volby ve věznici v Rýnovicích.

Volební komise určitě navštíví s přenosnou schrán-
kou Dům zvláštního určení Palackého 63–65 a do-
mov pro seniory U Přehrady, aby zde mohli odvolit ti
občané, kteří o to požádají.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, mů-
žete požádat Magistrát města v Jablonci nad Nisou e-
mailem: volby@mestojablonec.cz, tel. č.: 483 357
545 a v den voleb také okrskovou volební komisi
o to, abyste mohli hlasovat doma. Příslušná komise
k vám v takovém případě vyšle své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími
lístky. Komise ale může vyjíždět s volební schránkou
pouze na území svého volebního okrsku. 

Volební orgány
Na organizačně technickém zabezpečení voleb se po-
dílí řada volebních orgánů od Státní volební komise
přes primátora města, magistrát města až k okrskové
volební komisi. Komise dbá na pořádek ve volební
místnosti, zajišťuje hlasování a sčítá odevzdané hlasy.
Komise jsou složeny přednostně z delegátů volebních
stran a, pokud tak není dosaženo minimálního počtu
členů okrskových volebních komisí, tak dále z dobro-
volníků jmenovaných primátorem města. Všem dob-
rovolníkům – zájemcům o tuto práci za ochotu po-
máhat při technickém zvládnutí voleb děkujeme. 

Výsledky volby
Volební výsledky zpracovávají z podkladů okrsko-
vých volebních komisí orgány Českého statistického
úřadu. Český statistický úřad spravuje internetové
stránky www.volby.cz, kde jsou uveřejňovány výsled-
ky průběžně tak, jak jsou předávány jednotlivými
okrskovými volebními komisemi sumarizačním
útvarům Českého statistického úřadu za jednotlivé
kraje, obce i za jednotlivé okrskové volební komise.
V případě, že po I. kole volby nezíská žádný z kandi-
dátů nadpoloviční většinu z celkového počtu platných
hlasů, bude výsledek volby prezidenta za I. kolo vy-
hlášen uveřejněním zápisu Státní volební komise na

internetových stránkách Ministerstva vnitra. Celkové
výsledky volby prezidenta budou vyhlášeny uveřej-
něním zápisu Státní volební komise sdělením ve
Sbírce zákonů.

Soudní přezkum
Podáním návrhu na neplatnost volby prezidenta se
může domáhat ochrany u soudu mimo jiné každý ob-
čan zapsaný do stálého seznamu voličů, zvláštního
seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.
Návrh je nutno podat nejpozději do 7 dnů po vyhlá-
šení celkového výsledku volby prezidenta Státní vo-
lební komisí.

Informace
Za materiálně technické zabezpečení voleb ve městě
odpovídá na magistrátu města tajemník úřadu Marek
Řeháček. Připomínky, podněty, návrhy můžete podá-
vat na telefon: 483 357 364 nebo e-mailovou adresu:
reichelova@mestojablonec.cz.

OVK VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
1 Magistrát města, Mírové náměstí 19
2 Obchodní akademie, Horní náměstí 15
3 Základní škola, Liberecká 26
4 Základní škola, Liberecká 31
5 Základní škola, ul. 5. května 76
6 Základní škola, ul. 5. května 76
7 Základní škola, ul. 5. května 76
8 Základní škola, Liberecká 26
9 Základní škola, Liberecká 26
10 Základní škola, Liberecká 26
11 Gymnázium, Dr. Randy 13
12 Gymnázium, Dr. Randy 13
13 Gymnázium, Dr. Randy 13
14 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
15 Střední škola řemesel a služeb, Smetanova 66
16 Gymnázium, U Balvanu 16
17 Gymnázium, U Balvanu 16
18 Základní škola, Pasířská 72
19 Základní škola, Pasířská 72
20 Základní škola, Pasířská 72
21 Gymnázium, U Balvanu 16
22 Základní škola, Pivovarská 15
23 Základní škola, Pivovarská 15
24 Dům zvláštního určení pro seniory, Novoveská 5
25 Základní škola, Na Šumavě 43
26 Základní škola, Na Šumavě 43
27 Základní škola, Na Šumavě 43
28 Základní škola, Na Šumavě 43
29 Domov důchodců, Vítězslava Nezvala 87/14
30 Základní škola, Na Šumavě 43
31 Základní škola, Arbesova 30
32 Základní škola, Arbesova 30
33 Základní škola, Arbesova 30
34 Základní škola, Arbesova 30
35 Základní škola, Arbesova 30
36 Základní škola, Mozartova 24
37 Základní škola, Mozartova 24
38 Základní škola, Mozartova 24
39 Základní škola, Mozartova 24
40 Základní škola, Mozartova 24
41 Základní škola, Pod Vodárnou 10
42 Základní škola, Pod Vodárnou 10
43 Základní škola, Pod Vodárnou 10
44 Základní škola, Janáčkova 42
45 Základní škola, Janáčkova 42
46 Základní škola, Rychnovská 215
47 Základní škola, Rychnovská 215
48 Hasičská zbrojnice, Prosečská ul.
49 Tenisový klub, restaurace U Tenisu 214

Volba prezidenta republiky 
12.–13. ledna 2018 (II. kolo volby 26.–27. ledna 2018)

Foto Lubomír Fuxa
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Místní referendum /12.–13. ledna 2018/
Informace pro občany
(osoby oprávněné hlasovat v místním referendu)

Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou na svém
9. zasedání dne 19. října 2017 usnesením číslo
ZM/194/2017 rozhodlo na základě návrhu pří-
pravného výboru (zmocněncem přípravného vý-
boru: Bc. Anna Strnadová) a v souladu se záko-
nem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů (dále jen zákon o místním referendu) o vyhlá-
šení místního referenda na území celého města
Jablonec nad Nisou o otázce:

„Souhlasíte s tím, aby město Jablonec nad
Nisou, z důvodu ochrany veřejného pořádku
a zvýšení bezpečnosti ve městě, učinilo veškeré
možné kroky ve své samostatné působnosti
k bezodkladnému zamezení provozu výherních
hracích přístrojů, interaktivních videoloterních
terminálů, centrálních a lokálních loterních
systémů a dalších loterií uvedených v § 2 písm.
e), g), j), l), m) bod 2 a n) a § 50 odst. 3 zákona
č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných 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?“

Místní referendum se uskuteční 
souběžně s I. kolem volby prezidenta,
tj. v pátek 12. ledna 2018 
od 14.00 do 22.00 hodin 
a v sobotu 13. ledna 2018 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

Právo hlasovat 
(§ 2 zákona o místním referendu)
V místním referendu má právo hlasovat každá
osoba, která má právo volit do zastupitelstva obce,
tedy státní občan České republiky, který alespoň
v den hlasování (koná-li se hlasování ve dvou
dnech, druhý den hlasování) dosáhl věku nejmé-
ně 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 konání
místního referenda (koná-li se hlasování ve dvou
dnech, druhý den hlasování) dosáhl věku nejmé-
ně 18 let a je v den konání místního referenda
v obci přihlášen k trvalému pobytu. 

Státní občané jiných členských států Evropské
unie, kteří chtějí v referendu hlasovat, musí požá-
dat Magistrát města Jablonec nad Nisou o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů. Při podání žá-
dosti musí prokázat, že jsou státními občany člen-
ského státu EU a jsou přihlášeni k trvalému poby-
tu v obci Jablonec nad Nisou. Žádost o zápis do
dodatku seznamu voličů musí být podána
Magistrátu města Jablonec nad Nisou (oddělení
správních agend, Komenského 8) do 10. ledna
2018 do 16.00 hodin.

Informování oprávněných osob 
(§ 31 zákona o místním referendu)
Primátor města Jablonec nad Nisou zveřejní
způsobem v místě obvyklým (tj. na úřední desce
MMJN, na internetu, v územních obvodech hlaso-
vacích okrsků), nejpozději 15 dnů přede dnem ko-
nání místního referenda (tj. nejpozději 28. 12.
2017), oznámení o době a místě konání místního
referenda. V oznámení uvede územní vymezení
jednotlivých hlasovacích okrsků a oznámení zve-
řejní na území každého z nich. Zároveň v ozná-
mení uvede adresy hlasovacích místností včetně
popisu ulic, které náleží do jednotlivých hlasova-
cích okrsků, a otázku položenou k rozhodnutí
v místním referendu.

Současně oznámení musí obsahovat upozorně-
ní oprávněné osoby na povinnost prokázat při hla-
sování svoji totožnost a státní občanství.

Hlasovací lístky 
(§ 33 zákona o místním referendu)
Hlasovací lístky pro místní referendum nebudou
oprávněným osobám roznášeny do schránek před
konáním referenda, oprávněné osoby je obdrží od
okrskové komise přímo v hlasovací místnosti.

Zásady hlasování 
(§ 36 zákona o místním referendu)
Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací míst-
nosti prokáže okrskové komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným ob-
čanským průkazem nebo platným cestovním, di-
plomatickým nebo služebním pasem České re-
publiky nebo cestovním průkazem. 

Cestovní pas neobsahuje údaj o trvalém po-
bytu občana; je proto vhodné, aby si občan
v tomto případě ověřil, zda je zapsán v seznamu
oprávněných osob dle místa svého trvalého po-
bytu (oddělení správních agend, Komenského 8).
Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do hlasovací
místnosti okrskové komisi státní občanství státu,
jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky.

Je nezbytné, aby oprávněná osoba měla u sebe
potřebné doklady; neprokáže-li svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní
občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat
na území České republiky, nebude mu hlasování
umožněno. Oprávněná osoba nemůže hlasovat na
potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození občanské-
ho průkazu.

V případě, že oprávněná osoba nebude uvedena
ve výpisu ze seznamu oprávněných osob a po pří-
chodu do hlasovací místnosti prokáže své opráv-
nění hlasovat, okrsková komise tuto osobu dopíše
do výpisu ze seznamu oprávněných osob přímo
v hlasovací místnosti. Musí však kromě totožnosti
a státního občanství prokázat i věk a trvalý pobyt.

Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním
referendu a záznamu do výpisu ze seznamu
oprávněných osob okrsková komise vydá opráv-
něné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.

Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Oprávněná osoba, která ze závaž-
ných důvodů, zejména zdravotních, nemůže sama
upravit hlasovací lístek, může požádat jinou
oprávněnou osobu o úpravu hlasovacího lístku.
Obě osoby budou přítomny u úpravy hlasovacího
lístku, nikoli však člen okrskové komise.

Hlasování mimo hlasovací místnost 
(§ 36 zákona o místním referendu)
Oprávněná osoba může, zejména ze zdravotních
důvodů, požádat Magistrát města Jablonec nad
Nisou (tel.: 483 357 545, volby@mestojablonec.cz)
v den hlasování okrskovou komisi, aby mohla hla-
sovat mimo hlasovací místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu hlasovacího okrsku, pro který byla
okrsková komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková komise k oprávněné osobě dva své členy
s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou
a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují čle-
nové komise tak, aby byla zachována tajnost hla-
sování.

Zákon neumožňuje vytváření zvláštních sezna-
mů, a proto oprávněným osobám, které se budou
nacházet ve dnech hlasování v jablonecké ne-
mocnici, bude umožněno hlasovat v místním re-
ferendu jen v tom případě, že taková osoba bude
mít hlasovací průkaz. V takovém případě je nutné
informovat MMJN, aby za takovou osobou vyslal
do nemocnice dva členy komise, která má ve svém
územním obvodu objekt nemocnice.

Hlasovací místnost 
(§ 34 zákona o místním referendu)
Hlasovací místnosti budou na adresách, v nichž
jsou volební místnosti pro volbu prezidenta re-
publiky. Budou označeny názvem Hlasovací míst-
nost a cesta k nim vyznačena zelenými šipkami.
V hlasovací místnosti jsou pro úpravu hlasovacích
lístků určeny zvláštní prostory oddělené tak, aby
byla zajištěna tajnost hlasování. V hlasovací míst-

nosti musí být současně na viditelném místě vyvě-
šen hlasovací lístek označený nápisem „vzor“.

Komise pro hlasování 
(§ 17-23 zákona o místním referendu)
Pro hlasování budou zřízeny okrskové komise
(konkrétně 49) a místní komise. Členy okrskových
a místní komise deleguje přípravný výbor a ne-
jméně po jednom členu primátor města. Zastupi-
telstvo města usnesením číslo ZM/194/2017 sta-
novilo odměnu pro člena komise ve výši 1 300 Kč
a předsedu komise ve výši 1 600 Kč. Všem dobro-
volníkům - zájemcům o tuto práci za ochotu po-
máhat při technickém zvládnutí místního referen-
da děkujeme.

Způsob hlasování 
(§ 37 zákona o místním referendu)
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obálky
vstoupí oprávněná osoba do prostoru určeného
k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasovací lís-
tek předepsaným způsobem upraví (tj. označí
křížkem v příslušném rámečku předtištěnou
odpověď „ano“ nebo „ne“, pro kterou hlasuje),
vloží ho do úřední obálky a vhodí do hlasovací
schránky. K jiné úpravě hlasovacího lístku se
nepřihlíží. Oprávněná osoba se zdrží hlasování
o otázce tím, že na hlasovacím lístku neoznačí
křížkem žádnou odpověď.

Hlas oprávněné osoby je neplatný, je-li v úřední
obálce několik hlasovacích lístků, jestliže
oprávněná osoba označila křížkem současně
odpověď „ano“ i „ne“ nebo pokud označila hla-
sovací lístek jiným způsobem než křížkem
v příslušném rámečku nebo jiným způsobem než
bez křížku pro případ, že se zdržela hlasování.

Hlasovací průkaz 
(§ 30 zákona o místním referendu)
Zákon upravuje možnost oprávněných osob hla-
sovat na hlasovací průkaz, pokud se z nějakých
důvodů nebudou moci zúčastnit hlasování v hla-
sovacím okrsku podle místa trvalého pobytu. Na
hlasovací průkaz je možné hlasovat v jakémkoliv
hlasovacím okrsku, ale pouze na území města
Jablonec nad Nisou.

Oprávněná osoba může požádat o vydání hlaso-
vacího průkazu, a to písemným podáním opatře-
ným úředně ověřeným podpisem (ověření NENÍ
osvobozeno od povinnosti hradit správní popla-
tek) doručeným nejpozději do 16.00 hodin dne 5.
ledna 2018. O hlasovací průkaz je možné žádat
i osobně (Magistrát města, Komenského ul. 8, od-
dělení správních agend) nejpozději do 16.00 hodin
dne 10. ledna 2018. Magistrát města předá hlaso-
vací průkaz přímo oprávněné osobě nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpi-
sem oprávněné osoby žádající o vydání hlasovací-
ho průkazu, anebo jej oprávněné osobě zašle na
jím uvedenou adresu.

Platnost a závaznost místního referenda 
(§ 48 zákona o místním referendu)
Rozhodnutí v místním referendu je platné, pokud
se hlasování zúčastnilo alespoň 35 % oprávněných
osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Rozhodnutí v místním referendu je závazné,
hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina opráv-
něných osob, které se místního referenda zúčast-
nily, a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných
v seznamech oprávněných osob.

Vyhlášení výsledků hlasování 
(§ 46 zákona o místním referendu)
Výsledek místního referenda bude zveřejněn na ú-
řední desce Magistrátu města Jablonec nad Nisou
a internetových stránkách města ihned po zjištění
jeho výsledků místní komisí.

Náklady místního referenda 
(§ 51 zákona o místním referendu)
Náklady na zabezpečení konání místního referen-
da hradí statutární město Jablonec nad Nisou ze
svého rozpočtu.
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Nový rok s rozpočtovým provizoriem 
Rozpočet Jablonce na rok 2018 budou zastupite-
lé schvalovat v únoru. Do té doby bude město
hospodařit dle pravidel rozpočtového provizoria.
Tento způsob je zákonný a v Jablonci obvyklý už
24 let. 

„Při schvalování před koncem roku bychom vy-
cházeli z předpokládaných údajů o výsledku hos-
podaření, což by s sebou neslo další komplikace
a projednávání rozsáhlých rozpočtových změn na
začátku roku. Předložením rozpočtu v únoru může-
me pracovat se skutečnými výsledky hospodaření
z uzávěrky celého roku 2017,“ vysvětluje náměstek
pro ekonomiku Miloš Vele. 

Rozpočtové provizorium je doba do schválení
rozpočtu na rok 2018, po kterou jsou přesně stano-
vené maximální výše měsíčních neinvestičních vý-
dajů jednotlivých odborů magistrátu a městské po-
licie, které mohou utratit maximálně 70 milionů na
neinvestiční výdaje měsíčně. 

Investiční výdaje se budou čerpat dle uzavřených
smluv, nové investiční akce do schválení rozpočtu
2018 nezačnou. Rozpočet na rok 2018 koncem ledna
projedná finanční výbor, pak bude návrh viset 15 dní
na úřední desce a v únoru jej projednají zastupitelé. 

Obnova zasedacího sálu 202
Na rok 2018 se chystá obnova zasedacího sálu č.
202. Celková rekonstrukce do podoby návrhu ar-
chitekta K. Wintera je odhadovaná na 8–9 milio-
nů korun. 

„Velký zasedací sál je už téměř na hranici důstoj-
né provozuschopnosti, má narušené omítky a mal-
bu, dožilé instalace, podlahy, nábytek, projekční
a reprodukční techniku,“ popisuje tajemník Marek
Řeháček. Původní podoba sálu se dochovala na
fotografiích a plánech architekta Wintera. Jeho ob-
nova je plánovaná opět doslova od podlahy přes
elektroinstalace, dřevěné ostění, svítidla, nábytek
až k výmalbě v originálním odstínu. Kapacita sálu
se sníží z dnešních 120 na 75 míst, balkon pro ve-
řejnost si zachová místa pro 30 přihlížejících. 

Bazén dostane novou střechu
V létě 2018 se opraví střecha a zastřeší terasa pla-
veckého bazénu. Stavba za 35 milionů korun
z městského rozpočtu výrazně přispěje ke zvýše-
ní komfortu návštěvníků. 

„Kompletně se vymění střecha, veškeré izolace
a částečně krovy. Chceme tak vyřešit značné tepel-
né úniky,“ říká náměstek Miloš Vele. Protože terasa
bazénu není využívaná, zastřeší se a vybudovaná
předstěna zamezí únikům tepla a zároveň zvětší
vnitřní prostor bazénu. 

Projektová dokumentace je zpracovaná a zahá-
jení se předpokládá v květnu 2018, přičemž od

2. června je v plánu šestitýdenní odstávka bazénu.
Termín dokončení je v polovině října. Plavecký ba-
zén z roku 1986 prošel rekonstrukcí v roce 2001.
Kromě každoroční údržby město provedlo i zásad-
nější opravy, jako je rekonstrukce odtokových žláb-
ků po obvodu hlavního bazénu, výměna opláštění
schodiště toboganu či oprava technologické části
bazénu. 

V roce 2015 přispěla dotace z programu Minister-
stva pro místní rozvoj ČR na schodišťovou plošinu
a bazénový zvedák pro hendikepované návštěvníky.
Opravy v minulých dvou letech se zaměřily hlavně
na šatny – stropy, sprchy, ale i vyrovnávací bazéno-
vé nádrže. Vytápění se rekonstruovalo v 1. etapě re-
vitalizace teplárenské soustavy v roce 2016 a další
úspory přinesla výměna osvětlení za úsporné LED
diody. 

Jablonec zakládá vlastní dopravní podnik
Zastupitelé odsouhlasili vznik společnosti Jablo-
necká dopravní, a. s., se stoprocentní majetkovou
účastí města a základním vkladem 2 miliony ko-
run. Prvním krokem společnosti bude důkladná
analýza a příprava zajištění městské autobusové
dopravy (MHD) v Jablonci.

V září 2017 radní schválili záměr založit obchod-
ní společnost plně vlastněnou a ovládanou městem,
která by od roku 2019 zabezpečila MHD na území
města případně i na území správního obvodu ORP
Jablonec nad Nisou. Smlouva s DPMLJ na poskyto-
vání MHD v Jablonci skončí v roce 2019. „Doprav-
ní podnik od roku 2019 nebude schopen kompletně
zajistit rozsah služeb na Jablonecku,“ vysvětluje
primátor podnět k řešení MHD. Provoz tramvajové
linky Liberec – Jablonec nad Nisou by měl podle
sdělení DPMLJ zůstat zachován. 

Jablonec nad Nisou a Dopravní sdružení obcí
Jablonecka (DSOJ), jehož je Jablonec členem, stály
před možností vypsat výběrové řízení na nového
dopravce nebo založit vlastní společnost. Jablonečtí
zastupitelé se rozhodli pro druhou možnost. Obce
sdružené v DSOJ by se pak mohly zapojit formou pří-
mého zadání veřejných zakázek malého rozsahu na
poskytování autobusové dopravy. Současný systém
autobusové dopravy v celém území by tak mohl být
zachován. 

Nový osadní výbor – Rýnovice
Vznikl nový osadní výbor Rýnovice. Je čtvrtý
v pořadí a má 13 členů, čímž se stává nejpočet-
nějším osadním výborem v Jablonci nad Nisou. 

Důvodem vysokého počtu členů výboru je velká
členitost území Rýnovic, které zahrnuje rodinné
i panelové domy. Ve městě pracují v současnosti tři
osadní výbory: OS Kokonín (7 členů), OS Proseč
(9 členů) a OS Mšeno (7 členů).

■ Svařák pomáhal
Jedenáctý ročník tradičního Primá-
torského svařáku se hodně přiblížil
loňskému rekordu. „Prodali jsme 781
hrnků za 45 273 korun a rozlili 230 lit-
rů vína a 15 litrů čaje. Děkujeme všem,
kteří přišli a podpořili dobrou věc,“ ří-
ká primátor Petr Beitl, který spolu s ko-
legy náměstky Milošem Velem a Lu-
kášem Pletichou rozléval svařené víno
a horký čaj. Výtěžek dostane jablone-
cká organizace Svazu tělesně postiže-
ných v ČR, z. s. 

Opět lidé čekali v dlouhé frontě už
před třetí hodinou. Letos poprvé pri-
mátor s kolegy prodával hrnečky se
svařákem či čajem z nového dřevěné-
ho stánku, který je na náměstí od prv-
ní adventní neděle a zůstane až do
Nového roku. 

Primátorský svařák se rozléval do
hrnečku s motivem věžičky kontrolní
šachty na hrázi přehrady, autorem je
Jiří Dostál. Hrnky se prodávaly za mi-
nimální cenu 50 korun, víno a čaj byl
zdarma. Výtěžek poputuje do Svazu tě-
lesně postižených v ČR, z. s. 

Rekapitulace (počet prodaných hrn-
ků a vypité množství nápojů)
2013–680 hrnků, 150 l vína
2014–728 hrnků, 170 l vína 
2015–743 hrnků, 160 l vína, 10 l čaje
2016–831 hrnků, 214 l vína, 10 l čaje
2017–781 hrnků, 230 l vína, 15 l čaje

Výtěžky v Kč a organizace, které
byly obdarovány
2007 – 12 000 Kč pro MC Jablíčko
2008 – 16 000 Kč pro Diakonii CČE Jab-

lonec n. N.
2009 – 22 500 Kč pro o. s. Compitum

Jablonec n. N.
2010 – 24 000 Kč pro o. s. Rodina 24
2011 – 18 000 Kč pro o. s. FOKUS Jab-

lonec n. N.
2012 – 27 000 Kč pro Centrum pro zdra-

votně postižené Libereckého
kraje – Jablonec n. N.

2013 – 34 775 Kč pro Tyfloservis, o. p. s.
2014 – 37 258 Kč pro Rytmus, o. p. s.
2015 – 41 251 Kč pro Asociaci rodičů a

přátel zdravotně postižených dětí
2016 – 45 544 Kč pro Jablonecký klub

onkologických pacientů JAKOP

Dosud zobrazené věže
• kostel sv. Anny
• kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na

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

Němcové
• kostel na nám. Dr. Farského
• věž nové radnice
• věž staré radnice
• kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně
• kostel sv. Ducha v Rýnovicích
• kaplička sv. Antonína Paduánského

v Kokoníně
• původní kaple sv. Jana Nepomuckého

Poděkování
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., –
okresní organizace Jablonec n. N. dě-
kuje našim spoluobčanům, kteří si při-
šli vychutnat Primátorský svařák a za-
koupením pěkného hrnečku přispěli
finanční částkou, letos připadne naší
organizaci. Ta bude smysluplně využi-
ta pro naší půjčovnu kompenzačních
pomůcek, na rekondiční pobyty a cvi-
čení v městské hale pro naše zdravotně
postižené členy. Musichová Majka, 

předsedkyně STP v ČR, z. s. OkO

Foto Jiří Endler
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■ Personální inzerce
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozice:

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.; ori-
entační znalost legislativy na úseku sociálně
právní ochrany dětí; zkušenosti z obdobné po-
zice výhodou; absolvování zkoušek odborné způ-
sobilosti výhodou; organizační, komunikační
schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
pracovní flexibilita, schopnost samostatné tvůr-
čí práce, koncepční myšlení, odolnost vůči stre-
su; schopnost pružně rozhodovat a přijímat za
svá rozhodnutí odpovědnost; časová flexibilita
(práce i mimo stanovenou pracovní dobu); uži-
vatelská znalost práce s PC (Word, Excel, inter-
net); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města Jab-
lonec nad Nisou odboru humanitnímu dle pra-

covní náplně určené vedoucím odboru a tajem-
níkem magistrátu města. Zejména jde o úkoly
na úseku sociálně-právní ochrany dětí dle pří-
slušné legislativy (zejména zákon o sociálně-
právní ochraně dětí, občanský zákoník, trestní
zákon) na úseku práce s dětmi a jejich rodina-
mi; dále pak kolizní opatrovnictví při zastupo-
vání nezletilých dětí, preventivní a poradenská
činnost, spolupráce se soudy, orgány činnými
v trestním řízení, ústavními zařízeními, školami,
neziskovými organizacemi a dalšími instituce-
mi, které se na výkonu SPOD podílejí.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 3 ro-
ky) s nástupem ihned.

Přihlášky do 8. ledna 2018 do 12 hodin

REFERENT ODBORU KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
(pracovník oddělení informačních technologií-
správce informačního systému/informatik), 9. pla-
tová třída.

Kvalifikační předpoklady: min. středoškol-
ské vzdělání s maturitou; dostatečné znalosti

pro běžnou správu informačních technologií
a uživatelskou podporu (standardní správa ser-
verů, pracovních stanic a sítí vč. SW); znalost
MS Windows 7/8/10, MS Office 2010/2013/2016,
znalost MS Windows Server 2008/2012 výho-
dou; základní orientace v oblasti informačních
systémů využívaných ve veřejné správě; místo
je vhodné i pro absolventa bez praxe.

Popis vykonávané práce: odborné práce
související s provozem informačního systému
Magistrátu města Jablonec nad Nisou, systémová
správa stávajících sítí včetně aktivních prvků,
zajištění provozu serverů a pracovních stanic
a s tím související provozní opravy, zajištění
podpory tiskových služeb, zajištění technické-
ho provozu a servisu telefonní ústředny, podpo-
ra koncových uživatelů.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou.
Přihlášky do 12. ledna 2018 do 12 hodin.

Úplné znění inzerátů vč. dalších pokynů najdete
na webu www.mestojablonec.cz, Magistrát, Vol-
ná místa.

Příspěvky na opravu kulturních památek
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče,
vyhlašuje pro rok 2018 program Podpora
obnovy kulturních památek prostřednic-
tvím obcí s rozšířenou působností. Magistrát
města Jablonec nad Nisou proto vyzývá
vlastníky kulturních památek, aby své žá-
dosti o finanční příspěvek z tohoto progra-
mu zaslali na oddělení životního prostředí
a státní památkové péče nejpozději do 28.
února 2017. 

Cílem programu je podpora obnovy a zachová-
ní nemovitých kulturních památek mimo měst-
skou památkovou zónu Jablonec nad Nisou.
Pro nemovité kulturní památky v městské pa-
mátkové zóně je možné využít dotační titul
Ministerstva kultury ČR – Program regenerace
MPZ a na obnovu objektů, které se nacházejí
v městské památkové zóně, ale nejsou nemovi-
tou kulturní památkou, Program obnovy měst-
ské památkové zóny Jablonec nad Nisou.

Finanční prostředky v programu Podpora ob-
novy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností jsou určeny na zacho-

vání a obnovu nemovitých kulturních památek
na území Jablonecka mimo památkové rezer-
vace a zóny, které nejsou národními kulturní-
mi památkami a nejsou ve vlastnictví státu, po-
př. na obnovu movité kulturní památky pevně
spojené se stavbou (jako jsou např. oltáře nebo
varhany v kostelech), pokud je tato stavba kul-
turní památkou.

O příspěvek může žádat vlastník kulturní pa-
mátky. Jeho spoluúčast činí min. 20 % z celko-

vých nákladů na opravy. Příspěvek v programu
nelze poskytnout, pokud byl na stejnou kultur-
ní památku ve stejném roce poskytnut jiný přís-
pěvek z ostatních programů MK ČR v oblasti
památkové péče. Toto neplatí pouze v případě,
kdy kulturní památku s jedním rejstříkovým
číslem ÚSKP vlastní více vlastníků. O případ-
ných výjimkách rozhoduje ministerstvo. Do
programu nelze zařadit akci obnovy kulturní
památky, jejíž špatný technický stav byl způso-
ben úmyslným zanedbáním pravidelné údržby.
Posouzení špatného technického stavu a míry
zavinění majitelem je věcí komise zřízené obcí
s rozšířenou působností (Jablonec nad Nisou)
pro rozdělení financí.

Finanční prostředky z programu také nelze
použít např. na modernizaci objektů, zateplení,
úpravy veřejných prostranství, pořízení staveb-
ně-historického a restaurátorského průzkumu,
projektové dokumentace atd. Podrobný výpis je
na webu mkcr.cz.

Informace pro žadatele jsou uvedeny na webu
www.mestojablonec.cz v sekci Životní situace –
Památková péče (jh)

Obnovené křížky požehnal farář a děkan
V předvánočním čase se letos dostalo po-
žehnání i dvěma nově obnovený křížkům
v Rýnovicích. 

Tomu naproti Domu česko-německého porozu-
mění požehnal v pátek 8. prosince starokatolic-
ký farář Karel Koláček. 

Kříži, který se po letech vrátil k rýnovickému
kostelu, při malé slavnosti požehnal děkan řím-
skokatolické církve Oldřich Kolář. Oba kříže za
pomoci Mimisterstva financí a také dotačních
programů Libereckého kraje obnovilo statutár-
ní město Jablonec nad Nisou, a tak na slavnost-
ním aktu nechyběli ani primátor Petr Beitl a ná-
městek Lukáš Pleticha. 

Dávnou historii obou křížků popisuje na
stránkách vlastivědné přílohy lednového vydání
Jabloneckého měsíčníku spisovatel a tajemník
úřadu v jedné osobě Marek Řeháček. V roce
2017 se opravy dočkal také křížek na Tyršově
stezce v Kokoníně, tomu bude požehnáno na
Velikonoce. 

(mh)Foto Radka Baloghová Foto František Křůmal

Foto Jiří Endler
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Nový rok opět zahájí filharmonie z Hradce
Rok 2018 Jablonec nad Nisou již tradičně
zahájí slavnostním Novoročním koncertem,
který je už sedm let příležitostí, při níž pri-
mátor uděluje nejvyšší městské ocenění, me-
daili Pro Meritis – Za zásluhy. 

Medaili si letos odnesou dva lékaři – internista
Ivo Jörg a pediatr Pavel Šochman. Podrobněji se
oběma oblíbeným jabloneckým lékařům bude-
me věnovat v příštím čísle.

„Novoroční koncert se v Jablonci stal milou
tradicí stejně jako udílení cen Pro Meritis.
Letošní 1. leden je nejen začátkem roku 2018,

ale i první příležitostí připomenout si 100. vý-
ročí od ukončení 1. světové války a zároveň 100
let od vzniku samostatného československého
státu,“ připomíná primátor Petr Beitl. 

Koncert na začátek nového roku složený ze
známých i méně známých melodií nejen ze
světa operety a muzikálu připravila pro Jablo-
nec jako již tradičně královéhradecká filharmo-
nie. V programu tentokrát uslyšíme i zpěváka
Davida Deyla. Novoroční koncert se v Měst-
ském divadle v Jablonci koná 1. ledna 2018 od
19 hodin. 

(mh)

Made in Jablonec 2018
Svaz výrobců skla a bižuterie zahájí nový
rok 2018 tradičně velkou módní přehlídkou
Made in Jablonec 2018, jejíž premiéra se ko-
ná ve čtvrtek 11. ledna v Eurocentru.

Tradice pravidelných módních přehlídek jablo-
necké bižuterie vznikla v padesátých letech mi-
nulého století. „Již devátý ročník této události
se uskuteční pod názvem Made in Jablonec,
když hlavním pořadatelem je i letos Svaz vý-
robců skla a bižuterie,“ říká Milan Kohout
z JBX Promotion, s. r. o., který má organizaci na
starosti.

Ve čtvrtek 11. ledna v 17.00 a 20.00 hodin se
jablonecké Eurocentrum stane svědkem pre-
miéry s podtitulem – 100 let inspirace. „Sedm-
náct tvůrčích týmů složených z bižuterních
a šperkařských firem společně s módními saló-
ny a odbornými školami připravilo show, která
by měla nejen připomenout motivy z historie
Československa, ale i modely pro nové tisícile-
tí,“ informuje Kohout.

Přehlídka Made in Jablonec 2018 – 100 let in-
spirace bude celý rok 2018 reprezentovat
Jablonecko v Čechách i zahraničí.

Módní přehlídka Made in Jablonec je každo-
ročně prestižním marketingovým projektem
Svazu výrobců skla a bižuterie a důstojně re-
prezentuje Jablonec nad Nisou jako centrum
českého bižuterního průmyslu.

Předprodej na přehlídku byl zahájen v pro-
sinci a probíhá v pokladně Eurocentra. 

(mk/end)

Ples města – Prachař, Csáková 
a Anděl Strážný nejen v rytmu salsy
V sobotu 27. ledna ve 20 hodin se Eurocentrum
roztančí v pořadí již 23. plesem města Jab-
lonec nad Nisou. 

Moderování letošního městského plesu se ujme
populární herec a moderátor Jakub Prachař.
Hlavním a neméně populárním hostem večera
pak bude zpěvačka Ilona Csáková. K tanci a po-
slechu zahraje Orchestr Ladislava Bareše se
svými sólisty. „Návštěvníci se mohou těšit na
profesionální taneční vystoupení a chybět ne-
bude ani bohatá tombola,“ slibuje Iva Bendová
z Eurocentra, která má organizaci plesu na sta-
rosti. Taneční vystoupení nebude jen profesio-
nální, bude přímo hvězdné. Jabloneckému
publiku se totiž představí Veronika Lálová,
mistryně republiky v salse a vítězka osmé řady
taneční soutěže StarDance.

Ples města Jablonec nad Nisou je již od roku
2002 charitativní, a tak to zůstává i tentokrát.

Šek na 25 tisíc korun si odnese zástupce orga-
nizace Anděl Strážný, která poskytuje moderní
asistenční systém pro seniory a zdravotně po-
stižené. Těm umožňuje zůstat v domácím pro-
středí i přes různá zdravotní omezení a v přípa-
dě nutnosti si přivolat okamžitou pomoc.
Obyvatelé Jablonce nad Nisou a okolí mohou
využít službu tísňové péče Anděla Strážného
s propojením zdravotnické terénní služby jab-
loneckého Červeného kříže. Projekt je podporo-
ván Libereckým krajem a informace můžete
získat na telefonu: 603 563 060 – Milena Mo-
cová, koordinátorka tísňové péče, nebo na tele-
fonu 732 542 934 – Kateřina Havlová, ředitelka
ČČK Jablonec nad Nisou.

Vstupenky na 23. ročník jsou za 330 korun
v prodeji od 8. ledna od 15.00 hodin v pokladně
Eurocentra. (mh)

Manželé Beitlovi budou opět diváky vítat novoročním
přípitkem. Foto Michal Vele

Foto 3 x Ota Mrákota

Foto archiv MMJN
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V ZUŠ se vzdělává 61 seniorů
Základní umělecká škola v Jablonci nad Ni-
sou pokračuje druhým rokem v umělecké
výuce seniorů. Akademie umění a kultury
pro seniory nabízí odborné studium ve všech
uměleckých oborech – hudebním, výtvarném,
tanečním a literárně dramatickém. 

Aktuálně se vzdělává 61 seniorů z Jablonce a oko-
lí. „Největší zájem je o výtvarný obor. Hlásilo se
do něj asi třikrát víc zájemců, než jsme byli
schopni přijmout. Nyní naše výtvarnice vyuču-
jí dvě zhruba desetičlenné skupiny,“ říká Vít
Rakušan, ředitel ZUŠ Jablonec. V tanečním
oboru je zapsaných 11 studentů a 28 studentů
tvoří hudebníci – hráči na hudební nástroje.
Literárně dramatický obor zůstává nevyužitý.

Akademie umění a kultury byla otevřena s cí-
lem nabídnout smysluplné a aktivní naplnění
volného času specificky zaměřeným studiem,
které bude vhodně naplňovat potřeby seniorů.
„Chceme, aby studenti mohli rozvíjet tvořivost,
seberealizaci, uplatnění, ale aby také navázali
kontakty se svými vrstevníky podobných záj-
mů,“ vysvětluje Rakušan. 

Spodní věková hranice pro přijetí je dovršení
55 let. Tím dostali příležitost i ti, kteří mají do
důchodu ještě poměrně daleko, ale potřebují ži-
votní povzbuzení nebo vzpruhu. Členění výuky
závisí na zvoleném oboru. Výtvarníci docházejí
jednou týdně na tři hodiny. Tanečníci mají týd-

ně dvouhodinové lekce a hudebníci v individu-
ální výuce jednu hodinu v týdnu. „Kromě zá-
kladní výuky v hudebním oboru mají studenti
možnost navštívit i teoretickou přípravu – výuku
hudební teorie či dějin hudby. Každý z těchto
předmětů má hodinovou dotaci. Senioři dochá-
zejí do výuky dopoledne,“ informuje Rakušan.
Výuka dětí navazuje a výhodou je, že se daří vy-
užít čas, ve kterém by jinak draze vytápěné
a zajištěné prostory zely prázdnotou. 

Výuka v akademii je hrazena ze tří zdrojů,
dva hlavní jdou z rozpočtu Libereckého kraje
a statutárního města Jablonec nad Nisou.
„Třetím je podíl seniorů, který je 500 Kč za je-
den semestr, tedy za 5 měsíců výuky,“ prozra-
zuje Rakušan.

Projekt přináší mnoho dobrého pro všechny
zúčastněné strany. Senioři mají možnost reali-
zovat svůj nesplněný sen, učitelé mají novou
a zajímavou zkušenost v pedagogické práci
a oba dva úřady (poskytovatele finančních pro-
středků) těší, že se daří provozovat užitečný
a smysluplný projekt. „Během léta jsme vyhod-
notili anketu rozeslanou všem aktérům akade-
mie a výsledky jsou více než povzbuzující.
Zájemci si je mohou pročíst na webových
stránkách ZUŠ. Osobně mám z výuky seniorů
ohromnou radost,“ říká Rakušan.

Bohužel, poptávka po výuce zatím převyšuje
možnosti školy. Aktuálně probíhá premiérový tří-
letý cyklus, přičemž akademický rok 2017/2018
je druhým ročníkem. „Tady jsme trochu v úz-
kých. Snažíme se najít cesty k rozšíření výuky,
ale vše je závislé na získané finanční podpoře.
Kapacita je naplněná a nové zájemce bereme
pouze v případě, pokud se někdo v průběhu ro-
ku odhlásí. Vedeme evidenci přihlášek a snaží-
me se být se seniory v kontaktu,“ vysvětluje
Rakušan.

Kromě jablonecké akademie výuka seniorů
probíhá také v Turnově, Žandově a Hrádku nad
Nisou. „Bylo by ideální, kdyby se v budoucnu
nalezl a nastavil model stabilní podpory vzdě-
lávání seniorů v celém Libereckém kraji.
Prostředí ZUŠek k tomu má ideální předpokla-
dy,“ myslí si Vít Rakušan. (end)

Foto Vladimíra Dvořáková

Městská kina chystají zajímavé premiéry
Podle údajů Unie filmových distributorů jsou
jednosálová kina stále hojně navštěvovaná.
Ročně do nich zajdou průměrně necelé čtyři
miliony diváků, nejčastěji mladí vysokoško-
láci. Převažují ženy, které k návštěvě kina
preferují víkend a osmou hodinu večerní. 

Většina těchto diváků je klasickým biografům
věrná, dávají jim jednoznačně přednost před
multiplexy. Mezi ta typická jednosálová patří
i kina jablonecká – Radnice a Junior. V létě jejich
nabídku rozšiřuje také letní kino. Pro své divá-
ky připravuje tým místních kin řadu projektů.
Tím největším loňským byl Jablonecký kino-
fest. O něm, ale nejen o něm, si povídáme s Bar-
borou Irglovou, která má projekty na starosti. 

Proč jste se rozhodli Jablonecký kinofest po-
řádat? 
Tou hybnou silou byl Febiofest v roce 2016. Řekli
jsme si, že podobný festival dokážeme udělat
sami – kvalitněji a více na tělo místním divákům. 

A jaký byl výsledek?
To musí posoudit návštěvníci.

Co byste chtěli do příště promyslet lépe?
Určitě musíme začít dříve s propagací. Spousta
lidí o Kinofestu prý nevěděla, i když by o akci
tohoto typu měla zájem. Návštěvnost se postu-
pem dní trochu zvedala a neděle gradovala,
přesto by mohla být ještě vyšší. I když byl dlou-
hý článek v místním tisku, tak si ho někteří ne-
všimli a naopak mi říkali, že by bylo dobré ho
tam mít. Tak na to budeme muset jít jinak.

Vysvětlete mi ještě způsob permanentek. Bylo
možné na Kinofest jít kdykoli, nebo ten, kdo
si permanentku nekoupil v předprodeji, už
pak neměl šanci?
Šlo to stále. Permanentka byla vlastně v prode-
ji po celé tři dny. Takže i ten, kdo přišel v sobo-
tu nebo v neděli, měl šanci si ji koupit. Klasické
lístky nebyly vůbec. Cenově byla permanentka
lehce pod průměrnou cenou běžného vstupné-

ho, takže se vyplatila i na jeden film. Ale divák
se mohl rozhodnout jít na další film třeba dru-
hý den, nebo mohl permanentku darovat jiné-
mu zájemci. 

Tenhle způsob chcete zachovat?
Určitě. 

A jak na něj reagovali návštěvníci?
Byli překvapení. Na začátku to bylo hodně vy-
světlování, protože tenhle systém není úplně
jednoduchý. Navíc ke každé permanentce si do-
spělý mohl vyzvednout ještě další lístek zdarma
pro dítě. Ale když jsme to vysvětlili, nebyly už
žádné negativní reakce. 

Líbila se dramaturgie Kinofestu? 
Myslím, že filmy byly vhodně vybrané k jednot-
livým programovým cyklům, na které byl celý
Kinofest zaměřený. Zpětná vazba od diváků byla
pozitivní a měli jsme dobrý pocit. Například v pro-
gramovém cyklu Naslepo, kde nikdo předem
netuší, jaký film se bude promítat, jsme uvedli
předpremiéru komedie Dokud nás svatba ne-
rozdělí, což bylo rozhodně příjemné překvapení. 

Přišli lidé i na programy – projekty, které
normálně nenavštěvují?
Mně osobně se zdálo, že šli hlavně za filmem,
programové cykly moc neřešili. A to byl právě
záměr Kinofestu, aby se o našich projektech
dozvěděli a poznali jejich specifika. Během
Kinofestu jsme před každým filmovým předsta-

vením já nebo kolega v úvodním slovu popsali
jednotlivé projekty, které Jablonecká kina při-
pravují. Říkali jsme, jaký mají cyklus, pro koho
jsou určené a kolik stojí. Když jsem zmínila
projekt Tvořík v kině Junior, kde mohou rodiče
asi na tři hodiny nechat své děti při nějaké tvo-
řivé činnosti tematicky spojené s promítaným
filmem a zaplatit pouhých 60 korun plus vstu-
penku na film, byli velmi pozitivně udivení.
Tvořík jsou dílničky pro děti, po nichž vždycky
následuje dětský film. Teď se velmi těším, kdo
bude na tento cyklus chodit. 

Nultý ročník Kinofestu měl prověřit organi-
zátory i publikum. Chystáte jej po této zku-
šenosti i letos?
Rádi bychom, doufáme, že budeme moci divá-
kům představit vylepšený Jablonecký kinofest
a tentokrát už jeho první ročník. 

Když odhlédneme od Kinofestu, na co se mo-
hou těšit návštěvníci jabloneckých kin letos?
Rozhodně budeme zachovávat standardní pro-
gramové cykly, na které jsou zvyklí. Hned v úvo-
du roku chystáme například výstavu Raduše
Chocholouškové a budeme pokračovat také v ob-
líbených přenosech z Metropolitní opery. Čeka-
jí nás zajímavé filmové premiéry, například
Prezident Blaník, Padesát odstínů svobody nebo
Renčova novinka Zoufalé ženy dělají zoufalé
věci. Těšit se můžeme na otvíračku letního kina
a 1. ročník Kinofestu na podzim. 

Vrátím se k systému, jak zveřejňujete pro-
gram. Dříve jsme jej v měsíčníku měli na ce-
lý měsíc. Už tomu tak není. Proč?
Dramaturg si to tak přál, aby mohl rychle rea-
govat na diváka. Uvedu příklad: když je před-
stavení vyprodané a byl by klasický měsíční
program, není možné udělat více repríz. Takto
může dramaturg pružně zařadit navštěvovaný
film do programu i několikrát. Naopak, když
o nějaký snímek zájem není, nemusíme mít
prázdné kino jen proto, že to tak máme předem
napevno naplánované. (jn)

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

8. 1. /pondělí/ 10.00 hodin
KLASICISMUS
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 1. /pondělí/ 15.30 hodin
LITERÁRNÍ KLUB – HRAJEME
SI NA ILUSTRÁTORA
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej
se k nám a přijď do audiovizuálního
sálu.

9. 1. /úterý/ 14.00 hodin
KRAKOV
Pravidelné promítání z cyklu
nejkrásnější místa světa.

9. 1. /úterý/ 17.00 hodin
ROK 2017 V ASTRONOMII
A KOSMONAUTICE
Astronomické okénko Martina
Gembece.

18. 1. /čtvrtek/ 17.00 hodin
VÝLET NA KARLOVARSKO
Cestopisná beseda Milana Vika.

23. 1. /úterý/ 14.00 hodin
ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY PRAHY,
ČECH A MORAVY
Pravidelné promítání.

23. 1. /úterý/ 17.00 hodin
LVOV, PERLA UKRAJINY
Další pokračování vyprávění Christy
Petráskové o této zemi.

30. 1. /úterý/ 17.00 hodin
KLÁRA HOFFMANOVÁ O NOVÉ
KNIZE CESTY
Přijďte se zeptat oblíbené regionální
autorky, jak vidět v lidech vždy to
lepší a na čem v životě záleží.

UPOZORNĚNÍ
Nové téma virtuální univerzity třetího
věku Gian Lorenzo Bernini – genius
evropského baroka. 
Semestr únor–duben 2018

Pokračujeme v luštitelských 
soutěžích a hrách
O ZLATOU MAKOVICI 
a ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE 2018

VÝSTAVA

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

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

Tábory s volnými místy, podrobnější
informace na webových stránkách.

Od 8. 1. /pondělí/
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI V NOVÉM
ROCE
Začátek pravidelné činnosti dle
rozvrhu jednotlivých kroužků.

Od 8. 1. po celý měsíc
MOŽNOST SE PŘIHLÁSIT 
NA KROUŽKY
Zápisy do kroužků, ve kterých je
volná kapacita. Bližší nabídku 
naleznete na webových stránkách
Vikýře.

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

17. 1. /středa/
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Koná se v Gymnáziu U Balvanu, 
přihlášky S. Příhonská.

19.–20. 1. /pátek–sobota/
18.00–10.00 hodin
PYŽAMOVÝ VEČÍREK NEJEN
PRO KLUKY A HOLKY
Pyžamový večírek pro holky i kluky
od 6 let. Hry, diskotéka a výroba
předmětů. Cena 200 Kč (večeře,
snídaně, lektor, materiál, nocleh ve
Vikýři). Přihlášky A. Tauchmanové
do 15. 1. 2018.

24. 1. /středa/
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIE z5 A z9
Koná se v Gymnáziu Dr. Ant. Randy,
přihlášky S. Příhonská.

27. 1. /sobota/
ZLATÁ STRUNA
Účast na celostátním kole kytarové
soutěže v Plzni, 
informace S. Příhonská.

30. 1. /úterý/
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
KATEGORIE I
Koná se v ZŠ Mozartova, 
přihlášky S. Příhonská.

1. 2. /čtvrtek/
OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
KATEGORIE II
Koná se v Gymnáziu Dr. Ant. Randy,
přihlášky J. Řehořová.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

2. 2. /pátek/ 9.00–16.00 hodin
SOUSTŘEDĚNÍ MAŽORETEK
Tréninková akce určená účastníkům
kroužku mažoretek Jablonecká
jablíčka. Jednotlivé skupiny se
budou dle časového harmonogramu
v tělocvičně střídat. 
Cena 70 Kč, svačinu s sebou.
Přihlášky elektronicky přes webové
stránky do 30. 1., 
informace S. Příhonská.

2. 2. /pátek/ 
TAJNÝ VÝLET ZA POZNÁNÍM
Výlet pro děti školního věku. Cena
300 Kč. Akce se uskuteční při mini-
málním počtu 15 přihlášených, při-
hlášky elektronicky přes webové
stránky do 28. 1., informace S.
Příhonská.

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

2.–31. 1. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně.

7. 1. /neděle/ 17.00 hodin
GOSPEL
Tříkrálový koncert ve vratislavické
kapli Vzkříšení.

8. 1. a 22. 1. /pondělí/ 
10.00–12.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
V JABLÍČKU
Řešíte problémy s dětmi, v rodině,
ale do poradny se vám ještě nechce
jít? Přijďte se poradit do Jablíčka.

8. 1. /pondělí/ 14.00–16.00 hodin
KLUB MAMINKY 
PODNIKATELKY – JAK NA CENY
Jakou skutečnou roli má cena na-
šich produktů či služeb v rámci pod-
nikání, jak cenu správně nastavit?
Pouze pro přihlášené.

10. 1. /středa/ 10.00–12.00 hodin
NAVLEČTE SI KORÁLKY 
Workshop představující atestované
silikonové korálky značky Emaja,
kde si můžete za cenu materiálu
vyrobit šperky, dětská kousátka,
klipy na dudlík, kočárky
a autosedačky, přívěsky a další.

14. 1. nebo 21. 1. /neděle/ 10.00 hodin
NECKIÁDA
Sjezd po sněhu z kopce na čemkoli.
Jedeme v duchu filmu S tebou mě
baví svět. Datum bude upřesněn na
webu dle počasí, sraz vozidel na
přehradě u prutu.

16. 1. /úterý/ 17.00–19.00 hodin
KONEC MÝTŮ O VZTAZÍCH
Oblast vztahů je zaplavena mýty,
špatnými radami a chybnými
návody. Přednáší Martin Jotov.

17. 1. /středa/ 10.00–11.00 hodin
HLADCE DO PRÁCE 
PO MATEŘSKÉ
Beseda s pracovnicemi centra
Kašpar.

18. 1. /čtvrtek/ 15.00–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT

22. 1. /pondělí/ 14.00–16.00 hodin
MAMINKY PODNIKATELKY 
– JDEME NA TRH
Další setkání maminek-podnikatelek.
Tentokrát na téma zákon
o inovacích, zavádění produktů
a služeb. Pouze pro přihlášené.

24. 1. /středa/ 10.00–11.00 hodin
FYZIOTERAPEUTKA
V JABLÍČKU
Poradna pro zdravý pohybový vývoj
vašich dětí od narození do 3 let.

25. 1. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
PODPŮRNÁ KOJÍCÍ SKUPINA
Přijďte se na kojení připravit a získat
cenné informace od odborníka –
laktační poradkyně Eleonory Kočí.

27. 1. /sobota/ 13.30 hodin
DÁREČKY PRO ÚTULEK
DÁŠENKA
Sběr dárků do útulku Dášenka do
26. 1. 2018 (suché krmivo, konzervy,
různé pamlsky, kousátka, pelíšky,
deky a misky). Dárky můžete nosit
do Jablíčka v rámci hravého dopo-
ledne 8–12 hodin a poté kdykoli
během dne na recepci spolkového
domu, kde sídlí Jablíčko, do 18 hodin.
Hromadné předání dárečků proběh-
ne v sobotu 27. 1., odjezd z autobuso-
vého nádraží ve 13.45 hodin autobu-
sem č. 104 směr útulek Dášenka.

29. 1. /pondělí/ 13.00 hodin
BABY MASÁŽE
Sblížení, důvěra, hlubší vazby, rela-
xace. Začátek pěti týdenního kurzu. 

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

9. 1 /úterý/ 13.00–15.00 hodin
KURZ PP
Pro pečovatelky, zadáno.

11. 1 /čtvrtek/ 16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA CV
Pro členy.

18. 1 /čtvrtek/ 8.30–11.30 hodin
ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ ÚKONY
Kurz pro veřejnost, přihlášky
prostřednictvím SMS 702 191 003.

18. 1 /čtvrtek/ 15.00–19.00 hodin
AUTOŠKOLY
Kurz PP pro uchazeče, přihlášky
prostřednictvím SMS 702 191 003.

18. 1 /čtvrtek/ 16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA CV
Pro členy.

23. 1 /úterý/ 13.00–15.00 hodin
KURZ PP
Pro pečovatelky, zadáno.

25. 1. /čtvrtek/ 16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA CV
Pro členy.

Ples ZUŠ

20. 1. /sobota/ 20.00 hodin – Eurocentrum Jablonec
Základní umělecká škola v Jablonci nad Nisou pořádá v pátek 20. led-
na tradiční ples. Ten se letos vrací do sálu jabloneckého Eurocentra.
K tanci bude hrát Velký taneční orchestr Ladislava Bareše, Dechový
orchestr ZUŠ a své umění předvedou žáci tanečního oboru ZUŠ. Vstu-
penky k dostání v kanceláři ZUŠ v Podhorské ulici.
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Stadion Střelnice
Atletická hala
www.atletikajbc.cz

1. 1. 2018 – zavřeno
od 2. 1. 2018 – běžný provoz

9. 1. /úterý/ 9.00 hodin
POHÁR SPORTOVNÍCH GYMNÁZIÍ 

10. 1. /středa/ 16.30 hodin
1. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplínách
dle rozpisů. Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

13.–14. 1. /sobota a neděle/ 
11.00 a 9.00 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY LKAS
Ve vícebojích, chůzi, atletické závody
všech kategorií. Pořádá AO TJ LIAZ
z pověření Libereckého atletického svazu.

17. ledna /středa/ 16.30 hodin
2. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplí-
nách dle rozpisů. Pořádá AO TJ LIAZ
Jablonec.

20. 1. /sobota/ 16.45 hodin
JABLONECKÁ HALA 2018
Mezinárodní atletický mítink Jablonec-
ká hala 2018 – 46. ročník, za účasti řa-
dy špičkových atletů ze světa a našich
špiček. Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec,
závod je finančně podpořen z rozpočtu
Libereckého kraje a města Jablonec n. N.

21. 1. /neděle/ 12.00 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY DOLNÍHO
SLEZSKA
Atletické závody mládeže, Pořádá AO
TJ LIAZ Jablonec ve spolupráci s kraj-
ským svazem.

24. 1. /středa/ 16.30 hodin
3. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplínách
dle rozpisů. Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

27. 1. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS KATEGORIE
DOSPĚLÍ
Pořadatel AO TJ LIAZ Jablonec z pově-
ření Libereckého atletického svazu.

28.ledna/neděle/ od 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS KATEGORIE
NEJMLADŠÍ ŽACTVO
Pořadatel AO LIAZ Jablonec z pověření
Libereckého atletického svazu.

31. ledna/středa/ 16.30 hodin
4. HALOVÁ STŘEDA
Otevřené atletické závody v disciplínách
dle rozpisů. Pořádá AO TJ LIAZ Jablonec.

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

HALA bude 1. 1. 2018 uzavřena.
FITNESS v městské sportovní hale
bude 1. 1. 2018 uzavřeno.

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

14. 1. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ LIGY ELÉVŮ
Pořádá 1.FbK Jablonec n. N., z. s., 
kurt č. 1 a 2.

FOTBAL
20. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

27. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt

FUTSALL
12. 1. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA – FT ZLEJ
SE(N) LIBEREC
II. liga západ, centrkurt.

26. 1. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– SK INTEROBAL PLZEŇ B
II. liga západ, centrkurt.

STOLNÍ TENIS
6. a 7. 1. /sobota a neděle/ 8.00 hodin
VELKÁ CENA MĚSTA JABLONCE
NAD NISOU
Celostátní turnaj ve stolním tenise –
kategorie dorost a starší žactvo.

VOLEJBAL
13. 1. /sobota/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
MLÁDEŽE – ŽÁKYŇ 
Pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N., 
oddíl barevného minivolejbalu.
kurt č. 1–3.

27. 1. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ TESLA STRÁŽ N. N.
Krajský přebor žen, kurt č. 4. 

28. 1. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ V BAREVNÉM 
MINIVOLEJBALE
pořádá TJ Bižuterie Jablonec n. N.

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz

1. 1. 2018 zavřeno
od 2. 1. 2018 běžný provoz
pondělí 17.00–21.30 hodin
úterý až čtvrtek 6.00–21.30 hodin
pátek 8.00–21.30 hodin
sobota 10.00–21.30 hodin
neděle 10.00–20.00 hodin

Městský zimní stadion

HOKEJ
www.hcvlci.cz

3. 1. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC ŘISUTY
II. liga muži.

10. 1. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC
– HC RODOS DVŮR KRÁLOVÉ 
II. liga muži.

24. 1. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC MOST
II. liga muži.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
1. 1. 14.30–16 hodin
2. 1. 15.30–16.30 hodin
pondělí 9.00–10.00 hodin 

(rodiče s dětmi)
úterý 15.30–16.30 hodin
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Biatlonový areál Břízky
www.skpjablonec.cz

13. 1. /sobota/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU
DOROSTU A DOSPĚLÝCH
Biatlonový areál Břízky, 
závod ve sprintu.

14. 1. /neděle/ 10.00 hodin
MČR V BIATLONU
DOROSTU A DOSPĚLÝCH
Biatlonový areál Břízky, stíhací závod.

Sportovní areál Břízky
lyžařské kolečko Ski klub Jablonec,
www.skiklubjablonec.cz, 
www.facebook.com/JabloneckeKolecko/
otevřen denně,
sportovní areál s asfaltovým kolečkem
v zimě využívaný jako běžkařská trať
v rozsahu 3,6 km, po setmění areál
osvětlený, 2 km stop včetně stadionu
se uměle zasněžují (využití omezené
v případě konání závodů), v těsné blíz-
kosti se nachází biatlonová střelnice.

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

Pravidelné cvičební hodiny v týdnu,
přesný rozvrh je uveřejněn ve vývěsce
sokolovny, přihlášky přímo před lekcí.
Rodiče s dětmi /od 2 let/
úterý 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin
pátek 9.30–11.00 hodin
Předškoláci a školáci /4–7 let/
čtvrtek 16.30–17.30 hodin
Ženy seniorky – zdravotní cvičení
pondělí 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 9.30–10.30 hodin
Ženy kondiční cvičení
úterý 7.30–18.30 hodin
čtvrtek 17.30–18.30 hodin
Aby záda nebolela (ženy + muži)
úterý 16.30–17.30 hodin

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

Pravidelné cvičební hodiny v týdnu
od 11. 9. Přesný rozvrh bude uveřejněn
ve vývěsce sokolovny, přihlášky
přímo před lekcí.

Rodiče s dětmi /od 2 let/
úterý 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 15.30–16.30 hodin
pátek 9.30–11.00 hodin
Předškoláci a školáci /4–7 let/
čtvrtek 16.30–17.30 hodin
Ženy seniorky – zdravotní cvičení
pondělí 9.30–10.30 hodin
čtvrtek 9.30–10.30 hodin
Ženy kondiční cvičení
úterý 7.30–18.30 hodin
čtvrtek 17.30–18.30 hodin
Aby záda nebolela (ženy + muži)
úterý 16.30–17.30 hodin

Nabídka sportovních pořadů

Výstavní premiéra v Městské galerii MY
Na začátku nového roku bude možné v Měst-
ské galerii MY zhlédnout výběr z tvorby
předních libereckých výtvarníků – Blanky
Nepasické a Jiřího Nepasického. Bude to je-
jich společná výstavní premiéra, i když bo-
hužel již posmrtná. 

Manželé Nepasičtí jsou svým životem i tvorbou
pevně spojeni s regionem severovýchodních
Čech. Blanka Nepasická se narodila v roce 1938
v Ohrazenicích u Turnova, Jiří Nepasický roku
1934 ve Velkých Hamrech. Oba vystudovali
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze
a než se vydali na samostatnou tvůrčí dráhu,
několik roků pracovali jako návrháři v jablone-
ckém bižuterním průmyslu. 

Blanka Nepasická vytvářela autorské šperky,
nejprve ze stříbra, později také z bronzu
a smaltované mědi. Součástí jejího výtvarného
díla byly smaltované obrazy, drobné kovové

plastiky a kresby. Jiří Nepasický se věnoval
malbě, kresbě i grafice.

V minulosti jsme měli možnost seznámit se
s tvorbou manželů Nepasických i v Jablonci
nad Nisou. Blanka Nepasická vystavovala v 60.
a 70. letech dvacátého století na kolektivních
výstavách šperku v Muzeu skla a bižuterie

a účastnila se šperkařských sympozií. Jiří Ne-
pasický vystavoval v roce 1995 v galerii MAG
společně s Vratislavem K. Novákem, v roce 1999
v Městské galerii MY společně s Janem Luká-
šem a Ivanem Kolmanem. V Městské galerii MY
také v roce 2007 poprvé prezentoval svoji kraji-
nářskou malířskou tvorbu. Účastnil se zde rov-
něž většiny kolektivních výstav výtvarníků
z Jablonecka a Liberecka.

V letech 1996 až 2002 vyučoval Jiří Nepasický
na Střední uměleckoprůmyslové škole a Vyšší
odborné škole v Jablonci nad Nisou. 

Do výtvarnického nebe odešla Blanka Nepa-
sická předčasně v roce 1992, dílo jejího manžela
se uzavřelo roku 2016. Výstava v Městské gale-
rii MY nám přiblíží šperky a smaltované obra-
zy Blanky Nepasické i obrazy, kresby a grafiku
jejího manžela. 

Vernisáž proběhne 3. ledna, výstava potrvá do
24. února 2018. (MGMY)

Foto archiv MGMY
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■ Z knihovny 
Svět tramvají Erwina Cettinea
Liberecký Boveraclub vydal v naklada-
telství Guerilla Marketing velice pěk-
nou obrazovou publikaci, která vznikla
díky fotografické sbírce Erwina Cetti-
nea. Od dětství mu učarovaly tramvaje,
a když ve svých deseti letech dostal prv-
ní fotoaparát, začal je fotografovat, a to
se mu stalo celoživotním koníčkem.
„Na fotografiích jsou zdokumentovány
nejen desítky let vývoje tramvajové do-
pravy v Jablonci nad Nisou a Liberci,
ale také měnící se města i každodenní
život v nich. Novinka je zařazena do
fondu naší studovny a stane se určitě
vyhledávaným titulem nejen pro mi-
lovníky dopravních prostředků,“ myslí
si Zbyněk Duda, ředitel Městské kni-
hovny Jablonec nad Nisou. Začíst se či
si knihu jen prolistovat lze každý všed-
ní den ve studovně v přízemí knihovny
od osmé do osmnácté hodiny.

■ Krátce
Kolem přehrady bezpečněji
Bezpečnější díky dvanácti novým slou-
pům veřejného osvětlení je nyní stezka
za přehradou od sauny k zátoce Ci-
kánka. Za veřejné osvětlení město za-
platilo celkem 670 tisíc korun, 495 tisíc
pokryla dotace z Programu prevence
kriminality Ministerstva vnitra.

Kdy jste se rozhodl pro dráhu vědce?
V mládí mě zajímala fyzika a matematika, ale dobře
jsem hrál i na klávesové nástroje. Když mi bylo pat-
náct, měli jsme rockovou kapelu a hrávali jsme na
vesnických zábavách, v sedmdesátých letech to ji-
nak nešlo. Po absolvování gymnázia jsem se rozho-
doval, zda budu studovat hudbu, nebo fyziku pev-
ných látek a mikroelektroniku na ČVUT. Zvítězila
druhá možnost.

Čím se ve svém oboru zabýváte?
Ve své odborné práci se zabývám aplikacemi auto-
matizací v textilní a oděvní výrobě, simulací výrob-
ních procesů v oděvní výrobě a vývojem měřicích
metod pro textilní materiály a výrobky. 

Co se za dob vašeho rektorování změnilo?
Myslím, že se nám podařilo výrazně změnit mediál-
ní obraz liberecké univerzity. Ta je dnes spojována
zejména s nanotechnologiemi, díky kterým zná na-
ši univerzitu celý svět. Vybudovali jsme zde jedno
z nejúspěšnějších výzkumných center a připravuje-
me společné pracoviště s významným německým
výzkumným institutem. V jedné laboratoři se na vý-

voji nanovláken a nanomateriálů podílejí lidé z pěti
různých fakult. Jsem rád, že jsme vybudovali uni-
verzitní kampus, postavili dvě nové budovy a jejich
zbytek opravili a vše soustředili kolem nich do toho-
to areálu. Lidé z různých oborů a fakult nejsou izo-
lováni, potkávají se zde a hovoří spolu. Také jsme
založili novou, velmi úspěšnou, Fakultu zdravotnic-
kých studií.

Část univerzity je také v Jablonci.
Jsme rádi, že část fakulty textilní, zaměření design
šperku a skla, je v Jablonci. Z hlediska sklářství
a šperkařství je to významné město, ve kterém žijí
a pracují špičkoví odborníci daných oborů. Poslední
dvě desítky let se snažíme o co nejlepší podmínky
pro naše studenty, a to právě splňuje i jablonecké
zázemí v bývalé pomocné divadelní budově. Její
součástí je i Galerie N, kde studenti vystavují své
práce. 

Jaký je zájem o vědu mezi mladými?
Myslím, že stále roste. Opravdu velký zájem zazna-
menáváme o Dětskou univerzitu, na kterou dojíždí
děti z celé republiky.

Máte na univerzitě i zahraniční studenty? 
Vědu se snažíme popularizovat nejen u nás, ale
i v zahraničí. Potřebujeme talentované lidi z celého
světa. Univerzita má dnes cca 1 200 zaměstnanců
a 7 000 studentů, z nichž je asi 7 % cizinců z různých
koutů světa, celkem asi z padesáti zemí. Je třeba
„nasávat“ nejlepší lidi daných oborů. Navíc to má
i další efekt, naši studenti navazují přátelství se stu-
denty z jiných zemí, což naší generaci chybělo.

Pomáhá při financování projektů patentování
nápadů? 
Máme jasnou politiku. Mnohé nápady, které se v na-
šem centru mezioborových laboratoří zrodí, paten-
tujeme a poté prodáváme pouze licence. Naše uni-
verzita v této oblasti patří mezi špičky, někdy získáme
za licence 4, někdy až 10 milionů korun ročně, jež
zpětně investujeme. Naše škola má mezinárodní
krédo a opakovaně se v mezinárodních žebříčcích
umisťuje mezi 5 % nejlepších univerzit světa.

Vaše práce je náročná na čas, máte chvilku na
své koníčky?
Moc ne, ale občas si zahraji na klávesové nástroje,
mám rád např. kapelu Pink Floyd nebo Yes. Hudbu
mám vůbec moc rád, i proto pořádáme na univerzi-
tě koncerty k výročí 17. listopadu. V minulosti zde
zpívali Marta Kubišová nebo bratří Ebenové a letos
to byl Vladimír Mišík. Starám se v Jablonci, kam
jsem se před třiceti lety přiženil, o dům, zahradu,
rekonstruoval jsem byt, baví mne jakákoliv smyslu-
plná práce. Rád hraji golf, který je mimochodem
mnohem levnějším sportem, než třeba sjezdové ly-
žování. Jiří Endler

Zdeněk Kůs 
Vědu se snažíme popularizovat

■ Osobnost Jablonecka

Zdeněk Kůs se narodil v roce 1960 v Praze. Vystudoval ČVUT v Praze, v roce 1996 získal
na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci doktorát. Na téže fakultě v roce 2000 dosáhl
titulu docenta a v roce 2006 byl jmenován profesorem. V letech 1999 až 2004 byl předsedou
Akademického senátu Technické univerzity v Liberci, od roku 2004 působil jako prorektor pro
rozvoj a výstavbu. V říjnu 2009 byl zvolen rektorem TUL a v lednu 2010 ho do funkce jmenoval
prezident Václav Klaus. Na podzim 2013 funkci rektora obhájil, následně jej v lednu 2014
jmenoval prezident Miloš Zeman. Necelých šest let byl místopředsedou České konference rektorů
pro oblast tvůrčích činností, také zastupoval české vysoké školy v Radě Evropské univerzitní
asociace. V letech 2016–2017 byl členem Rady pro výzkum, vývoj a inovace, na členství v radě
rezignoval v momentě, kdy se stal místopředsedou Technologické agentury ČR. Letos obdržel cenu
Pocta hejtmana Libereckého kraje za celoživotní přínos v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.

Stezka bez osvětlení a po instalaci světel
Foto 2 x Radka Baloghová

Foto archiv rektora

Foto archiv rektora
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Nadace chce zachránit unikátní varhany
V jabloneckých kostelích před několika lety
vznikla tradice letních varhanních koncer-
tů. Akce, která má ohlas a vysokou umělec-
kou kvalitu, hojně láká hudebníky i poslu-
chače ze širokého okolí. Varhany v kostele
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním ná-
městí dosluhují a potřebují náročnou opra-
vu, i proto vznikl Nadační fond Jablonecké
varhany.

Na jaře loňského roku uplynulo 85 let od slav-
nostního předání varhan renomovanou krnov-
skou firmou Rieger-Kloss (9. dubna 1932). „Za
několik dnů poté byl tehdy nový katolický kos-
tel vysvěcen a otevřen veřejnosti. Monumen-

tální stavba, která zcela změnila panorama na-
šeho města, tak dostala do vínku stejně vý-
znamný nástroj,“ říkají manželé Irena a Jiří
Kreiselovi, kteří nadační fond založili.

Tehdejší varhanáři vytvořili nástroj, který je
unikátní svou velikostí, rozsahem rejstříků a je-
jich kombinacemi. Varhany slouží více než
osmdesát let a zejména v posledních desetile-
tích využili jeho bohatých zvukových možností
naši nejlepší varhaníci.

„Bohužel, zatímco lidé s věkem dozrávají,
u varhan je tomu naopak. Náš nástroj je zcela
pneumatický, nevyužívá žádné elektrické obvo-
dy, vyjma ventilátoru, který jej zásobuje vzdu-
chem. Stiskem klávesy na hracím stole se přes
několik dalších posilovacích ventilů otevře vel-
ký ventil pod píšťalou, jež zazní. Samozřejmě
do toho vstupují další možnosti nastavení rejst-
říků, propojujících jednotlivé sady píšťal. A vše
je ovládáno jen vzduchovými rozvody. Pokud si
to představíte pro sestavu více než tří tisíců píš-
ťal našich varhan, je to malý velký technický
zázrak. Pro zajímavost, zmíněné ventily, zvané
mníšky, byly vyráběny z velrybí kůže,“ popisu-
je princip unikátního hudebního nástroje Jiří
Kreisel. 

Přestože varhany na první pohled uchvátí ko-
vovými píšťalami v takzvaném prospektu (na-
vrženém architektem Josefem Zaschem), jejich
materiálem je hlavně dřevo, které je napadeno
červotočem. „Nejenom, že chodbičkami larev
tohoto brouka vzduch proudí i jinam, než je po-
třeba, ale hlavně je dřevo mechanicky oslabe-
no. Podtrženo a sečteno, během pár let jejich
pneumatický ovládací systém definitivně do-
slouží stářím a červotoč dokoná dílo zkázy tak,
že budou muset být rozebrány. Jinak by se
zbortila celá skříň nesoucí váhu kovových
i dřevěných píšťal. Dílčí opravy nepomohou, je-
dině celkové zrestaurování může nástroj ještě
zachránit,“ upozorňuje Irena Kreiselová.

Celý nástroj, stejně jako kostel a jeho vybave-
ní, tvoří jedinečné souznění do posledního de-

tailu, vše je od roku 1958 památkově chráněno.
„Varhany se po celou dobu vyhnuly moderniza-
ci a nežádoucím úpravám. Jsou tak cenné i po
technické stránce a chceme je zachránit. I pro-
to jsme 8. listopadu založili Nadační fond
Jablonecké varhany. Oslovujeme sponzory, in-
stituce a rádi bychom o podporu požádali i ve-
řejnost. To, co vybereme, poslouží na všechny
práce kolem varhan nebo jako spoluúčast při
získání veřejných peněz,“ zdůvodňují zřízení
nadace manželé Kreiselovi. Více informací
o nadaci na webu www.jabloneckevarhany.cz,
přispět na rekonstrukci varhan můžete na účtu,
který bude na webových stránkách zveřejněn
v lednu a v únorovém vydání JM. (end/kr)

Zástupce Nadačního fondu Jablonecké varhany 
Jiří Kreisel. Foto Jiří Endler Foto archiv Nadační fond Jablonecké varhany

Jak žít lépe a šťastněji
Nejnovějším projektem prorodinné politiky
města Jablonec nad Nisou jsou přednášky.
Začaly loni na podzim, další jsou připrave-
né také v tomto roce. 

Všechny přednášky se odehrávají ve velkém sá-
le spolkového domu, vstupné je zdarma a rodi-
čům, kteří se jich zúčastní, nabízí Centrum pro
rodiny Jablíčko také hlídání dětí. Zatímco v ro-
ce 2017 se témata přednášek vázala ke kyberši-
kaně nebo internetovým závislostem a způsobu,
jak je řešit, v roce 2018 bude dominovat téma
vztahů a přijímání dětí do mateřských škol. 

Vztahy a jak do školky
V lednu bude Martin Jotov mluvit o vztazích.
Přednáška Konec mýtů o vztazích začíná 16.
ledna v 17 hodin. „Oblast vztahů je zaplevelena
mýty, špatnými radami a chybnými návody,
které jenom přispívají k vysoké rozvodovosti
a nehezkým koncům mnoha vztahů. Přednáška
založená na revolučním porozumění lidské
mysli ukáže, jak jsme od narození dokonale vy-
bavení pro šťastné vztahy naplněné láskou
a vzájemným porozuměním, a pokusí se roz-
bourat hluboce zakořeněné nepravdy o podsta-
tě vztahů a manželství,“ zve Jotov.

Šťastně až do smrti, není to jen pohádka? Nad
tím se bude 14. února od 17 hodin zamýšlet Petr
Činčala, odborník na vztahy v rodině a koordi-
nátor Národního týdne manželství, který právě

v týdnu od 12. do 18. února poběží. A sérii před-
nášek pro rodiny uzavře v dubnu vedoucí od-
dělení školství kultury a sportu jabloneckého
magistrátu Zdeňka Květová. Hovořit bude o při-
jímání dětí do mateřských škol. 

Jablonec pro rodiny
Prorodinnou politikou se Jablonec zabývá od
roku 2008, kdy mu poprvé a poté ještě v roce
2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
udělilo titul Obec přátelská rodině v kategorii
do 50 000 obyvatel. Prorodinná politika je v Jab-

lonci úzce svázaná s komunitním plánováním
města, jednání pracovní skupiny pro rodinu,
děti a mládež jsou otevřená všem občanům či
zájmovým skupinám. 

K projektům prorodinné politiky patří napří-
klad Jablonecká rodinná karta – sport, jež při-
náší držiteli výhody na městských sportovištích
(sportovní hala, plavecký bazén, zimní a atle-
tický stadion i atletická hala), platí pro jednoho
dospělého a jedno dítě do 15 let. Kartu získají
zájemci zdarma v pokladnách zmíněných spor-
tovišť. (jn)

Foto Lenka Pileková
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Cesta ke štěstí dle amatérských autorů
V prosinci se v Městské knihovně v Jablonci
nad Nisou vyhlašovali vítězové 17. ročníku
literární soutěže, do které přišlo celkem 165
prací, nejvzdálenější až ze Slovenska. Ceny
těm nejlepším v každé kategorii předávali
herečka Dana Černá a náměstek primátora
pro oblast humanitní Miloš Zahradník. 

Slavnostní vyhlášení probíhalo v audiovizuál-
ním sále jablonecké knihovny. Téma 17. roční-
ku znělo: Štěstí samo nepřijde, pojďme mu tedy
naproti! 

„Literární práce k nám dorazily z celé repub-
liky. Již dávno soutěž překročila hranice našeho
města, letos dokonce přišel jeden příspěvek až
ze Slovenska,“ říká Dana Foltýnová, vedoucí
programového a audiovizuálního oddělení
Městské knihovny Jablonec nad Nisou. 

Celkem přišlo do knihovny 165 prací, které
byly rozdělené do čtyř kategorií: děti z prvního
stupně základních škol poslaly 40 prací, ty z 2.
stupně 78, napsalo také 29 středoškoláků a 18
dospělých. Každá kategorie se navíc dělila na
tři podkategorie – próza, poezie a úvaha. „Právě
kategorie dospělých autorů se neustále rozšiřu-
je. Letos jsme ji vyhlásili potřetí. První rok,
2015, napsalo osm autorů, v roce 2016 jich by-
lo 12, loni jsme hodnotili práce už 18 dospě-
lých,“ vypočítává Foltýnová. 

„Odborná porota ve složení Jiřina Polanská,
Olga Novotná, Jiřina Řehořová, Jan Štol a Dana
Foltýnová měla opravdu nelehký úkol rozhod-
nout koho ocenit, nechtěl bych být na jejich
místě,“ konstatoval náměstek Miloš Zahradník
a velmi rád se ujal předávání cen těm nejlepším
autorům společně s herečkou Činoherního klu-
bu v Praze Danou Černou. 

Jednu odměnu měli všichni společnou. Tou
bylo divadelní představení Rudolfa Hancvenzla
z jabloneckého loutkohereckého souboru Vozi-
chet. 

Další, již 18. ročník soutěže vyhlásí městská
knihovna opět v průběhu říjnového Týdne
knihoven v roce 2018. (jn)

17. ročník literární soutěže 
– Štěstí samo nepřijde, 
pojďme mu tedy naproti!

Kategorie – 1. stupeň ZŠ
Próza: 
1. Markéta Malátová (ZŠ Mozartova),
2. Benjamín Plešák (Svobodná základní škola),
3. Břetislav Hušek (ZŠ Mozartova).
Poezie: 
1. Barbora Solfronková (ZŠ Mozartova),
2. Kateřina Jiroušová (ZŠ Mozartova), 
3. Jan Drápalík (ZŠ Arbesova).
Úvaha: 
1. Alexandr Košťák (ZŠ Arbesova), 
2. Tereza Semrádová (ZŠ Mozartova), 
3. Michal Penz (ZŠ Arbesova).

Kategorie – 2. stupeň ZŠ 
a víceletá gymnázia
Próza: 
1. Ema Šarközi (Gymn. Dr. Randy), 
2. Vendula Maršálková (ZŠ Liberecká), 
3. Tomáš Zadražil (ZŠ E. Beneše, Písek).
Poezie: 
1. Věra Polášková (ZŠ Chrastava), 
2. Marie Holá (Gymn. Dr. Randy), 
3. Eliška Vitáková (Gymn. Dr. Randy).

Úvaha: 
1. Alena Bošková (ZŠ Rychnov u Jbc n. N.),
2. Adéla Studničková (ZŠ Liberecká), 
3. Vojtěch Skála (ZŠ Rychnov u Jbc n. N.).

Kategorie – SŠ
Próza: 
1. Zuzana Osobová (Gymn. Dr. Randy), 
2. Denisa Prousková (Gymnázium U Balvanu), 
3. Aneta Podzimková (SUPŠ a VOŠ Jbc).
Poezie: 
1. Andrea Bělíková (Gymn. Dr. Randy), 
2. Anežka Chlumová (Gymn. Dr. Randy), 
3. Lenka Hatriková (Gymnázium U Balvanu). 
Úvaha: 
1. Tereza Vodičková (Gymn. U Balvanu), 
2. Václav Šourek (SUPŠ a VOŠ Jbc), 
3. Tereza Bočková (Obchodní akademie Jbc).

Kategorie – dospělí:
Próza: 
1. Zuzana Mrázová (Jablonec n. N.), 
2. Viktoria Kostinová (Liberec), 
3. Bohumila Sladká (Jablonec n. N.). 
Poezie: 
1. Tomáš Choura (Ústí n. L.), 
2. Patricio Battya (Děčín).
Úvaha: 
1. Jaromír Saska (Jablonec n. N.), 
2. Nikola Puškárová (Plzeň).

Vítězové celoročních soutěží vyhlášeni!
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 byli v audio-
vizuálním sále staré radnice představeni ví-
tězové dvou celoročních soutěží, které pro
svoje čtenáře pořádá městská knihovna.

Starší z obou soutěží nese již jedenáctý rok ná-
zev Zlatá makovice. Jedná se o křížovkářskou
soutěž, kterou spojuje vždy jedno společné té-
ma. Každý měsíc děti luští tajenku, tentokrát se
jednalo o literární postavy. Ne vždy ale bývá
luštění jednoduché, občas se vyskytnou slova,
která dělají malým soutěžícím problémy. I přes

tyto drobné potíže nakonec soutěž úspěšně do-
končilo patnáct dětí. Z nich pak bylo na slav-
nostním vyhlášení vylosováno pět šťastlivců:
Tomáš Bezanyi, Eliška Frýdová, Jakub Pečenka,
Michal Vajskebr a Lucie Žilková.

Čtvrtým rokem se konala soutěž Lovci perel,
která je zaměřená na podporu čtenářství.
Dětem se díky ní mění obyčejné čtení v dobro-
družství a z práce s knihou se stává zábava.
Vybrané dětské knížky se stávají perlorodkami
a přinášejí svým čtenářům zisk v podobě perel.
A vyhrává ten, kdo jich nasbírá nejvíce. Děti
mají výběr z více jak tisíce knížek, které jsou do
tohoto projektu zařazeny. 

Tentokrát se zapojilo 104 dětí, jež celkem pře-
četly 1 079 knih a nasbíraly 1 761 perel. Chlap-
ců bylo 27, děvčat 77. Aby však byla hra spra-
vedlivá, děti byly podle věku rozděleny do tří
kategorií. 

A kdo vyhrál? V kategorii dětí ve věku čtyři až
osm let to byly Veronika Kučerová (1. místo),
Lucie Málková (2. místo) a Adéla Vyskočilová
(3. místo). V kategorii devět až jedenáct let
Jaroslav Krejčí vyhrál a stal se i absolutním ví-
tězem soutěže. Mariya Mishkovska a její sestra
Hanna obsadily druhé a třetí místo). V poslední
kategorii, která byla určena pro děti od dvanác-
ti do patnácti let, uspěly Lucie Žilková (1. mís-

to), Jitka Padronová (2. místo) a Klára Hercí-
ková (3. místo).

Ani letošní rok knihovna svoje malé čtenáře
neochudí a opět pro ně připraví zábavné soutě-
že. Zlatá makovice bude pokračovat ve stejném
formátu, čtenářská soutěž Lovci perel bude na-
hrazena jinou, ale s podobným námětem.
Pokračovat bude i znalostní kviz Znáte-víte-tu-
šíte, který bude zaměřen na život v Jablonci
nad Nisou v roce 1918. Ceny do soutěží, jako
v předešlém roce, budou pořízeny z finančního
příspěvku kanceláře primátora města. (jino)

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

Foto Jana Fričová Foto Jana Fričová



■ Ohlédnutí
Adventní čas strávený na
cestách
Senioři v Jablonci nad Nisou si
loňský advent užívali po svém
a velmi aktivně. Téměř všechny
kluby seniorů si připravily sváteč-
ní posezení, u kterého všichni
vzpomínali, co všechno v roce
2017 prožili. K ještě doznívajícím
zážitkům budou jistě patřit dva
předvánoční výlety. Jeden se usku-
tečnil 5. prosince, kdy se 60 zájem-
ců vypravilo do Betlémské kaple,
kde zhlédlo vystavené betlémy
a tematickou výstavu o tom, jak se
kdysi vařilo a svítilo. Druhý výlet
se konal 8. prosince a směřoval do
skláren v Harrachově. Někdo si
pohodu užíval v restauraci u obě-
da, jiní se vypravili do muzea skla
a sklárny samotné a další skupin-
ka se šla projít po okolí. Obě akce
všechny zúčastněné seniory vy-
táhly z vánočních příprav a dopl-
nily čas rozjímání a setkávání
s blízkými. (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 lednovým aktivitám
získáte u Lukáše Frydrycha, speci-
alisty pro volnočasové aktivity, tel.:
774 722 942, e-mail: specialista.va@
centrumjablonec.cz, v recepci spol-
kového domu nebo na webu
www.centrumjablonec.cz sekce
Aktivity seniorů – Programy ve
spolkovém domě.

Velmi oblíbenou pohybovou ak-
tivitou mezi jabloneckými seniory
jsou kuželky, tréninky probíhají
jedenkrát týdně. Na závěr roku byl
připravený předvánoční turnaj,
kterého se zúčastnil i primátor
města Petr Beitl. 

Program CSS bude s příchodem
nového roku velmi nabitý. Novo-
roční vejšlap kolem přehrady je již
tradičně daný na 1. ledna. Ve čtvr-
tek 4. ledna se v CSS koná Novo-
roční koncert, 10. ledna turnaj
v Dobble a 16. ledna Setkání s osob-

ností na akademické půdě. Pod-
robnosti jsou uvedené v lednovém
programu. 

KJS v roce 2017
Bývá zvykem na konci každého
roku bilancovat, ohlédnout se
zpátky a popřemýšlet, jaký ten
uplynulý rok vlastně byl. Pro členy
Klubu jabloneckých seniorů to byl

už tradičně rok plný aktivit, setká-
vání i poznávání. Každé úterý si
senioři chodili protáhnout svaly
i relaxovat při cvičení na židlích,
které pro ně připravuje už několi-
kátým rokem Hana Marečková. Ti,
kdo rádi chodí, ale netroufají si na
delší a náročnější trasy, si pořídili
hole nordic walking a s další ak-
tivní seniorkou Annou Šikolovou
si užívali výlety za krásami příro-
dy. Další aktivitou, která ke KJS
patří, jsou tematické výlety
s Janem Němcem. Po přehradách
a rozhlednách LK se letos senioři
seznamovali se zajímavostmi na-
šeho kraje. Objevili například té-
měř neznámou zříceninu hradu
Zásadka, vystoupali na Bezděz,
navštívili muzea i skalní hrad, na
exkurzi v libereckém rozhlasovém
studiu vstoupili do živého vysílání.
Kromě tradičních akcí, jakými
jsou pravidelné měsíční Literární
kavárny nebo letní grilování, měli
členové KJS jednu premiéru – po-
prvé se vydali na výlet na raftech
z Malé Skály do Dolánek. Poděko-
vání za tento zážitek patří Jiřímu
Strakovi, jenž výlet vymyslel a při-
pravil. I když všechny tyto aktivity
si připravují senioři sami, mají ve

své činnosti podporu CSS i vedení
města Jablonec n. N., jemuž za to
patří velký dík. A tak nezbývá než
Klubu jabloneckých seniorů po-
přát do nového roku hodně dobrých
nápadů, hodně sil k jejich realizaci
a hlavně, a to je vůbec nejdůležitěj-
ší, hodně krásných chvil prožitých
ve společnosti svých vrstevníků
a kamarádů. (bs)
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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

9., 16., 23. a 30. 1. /úterý/ 10.00
hodin
Cvičení s Hankou – velký sál CSS

18. 1. /čtvrtek/ 15.30 hodin 
Literární kavárna – malý sál CSS

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

2., 9, 16., 23. a 30. 1. /úterý/ 
13.00 hodin
Cvičení v bazénu

25. 1. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Setkání členů klubu – velký sál
CSS

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

3. 1. /středa/ 14.00 hodin
Beseda s náměstkem primátora
M. Zahradníkem – velký sál CSS

10. 1. /středa/ 7.40 hodin
Návštěva jilemnického muzea
a Metelkova pohyblivého betlému,
odjezd z autobusového nádraží

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

24. 1. /středa/ 13.00 hodin
Návštěva Muzea skla a bižuterie
Jablonec n. N., sraz před muzeem

31. 1. /středa/ 14.00 hodin 
Program na únor a měření KT –
velký sál CSS

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

Výlet do Prahy

KJS – cvičení s HankouPředvánoční turnaj v kuželkách navštívil i primátor Petr Beitl.

Sklárny v Harrachově. 
Foto CSS 
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Program Erasmus+ rozšiřuje nabídku stáží
Vyšší odborná škola mezinárodního obcho-
du a Obchodní akademie Jablonec nad
Nisou plánují na začátku nového roku akti-
vity zajímavé pro své žáky a studenty. Rok
2018 je pro VOŠMO a Obchodní akademii
v určitém směru zlomový.

Po několikaletém úspěšném organizování za-
hraničních odborných pobytů žáků a studentů
v Irsku a Německu v rámci programu Eras-
mus+ dochází k rozšíření jejich nabídky o Špa-
nělsko, Itálii a Francii.

V současné době je možné studovat obor
obchodní akademie se zaměřením na zahra-
niční obchod a cestovní ruch. 

„U obou zaměření je rozšířená výuka cizích
jazyků. Žáci studují tři z nabízených jazyků. Na
výběr mají anglický, německý, španělský, fran-
couzský, italský a ruský. Žákům je navíc na-
bízena nepovinná výuka čínštiny a nově se
připravuje výuka polštiny. Některé hodiny od-
borných a všeobecně vzdělávacích předmětů
mohou být vedeny v cizím jazyce,“ říká Denisa
Hojsáková, učitelka a koordinátorka akcí
VOŠMO.

V rámci využití nabytých teoretických znalos-
tí a zlepšení komunikace v cizím jazyce škola
organizuje měsíční zahraniční odborné praxe
v programu Erasmus+. V tomto programu je
škola držitelem VET certifikátu, který osvědču-
je vysokou kvalitu stáží. V současné době na za-
hraniční stáže vyjíždí okolo 50 žáků z daného
ročníku. 

„Zásadní novinka spočívá v rozšíření part-
nerských zemí. Od roku 2018 zahajujeme stáže
ve Španělsku, konkrétně v oblasti administrati-
vy v různých firmách. Nově jsou připraveny

stáže ve Francii v oblasti administrativy v sou-
kromé jazykové škole a ve státní vysoké škole
nebo nabízíme stáže v administrativě italských
hotelů, kde je vyžadována znalost italštiny
a němčiny na vysoké komunikační úrovni,“ in-
formuje Hojsáková. 

Pro současné stáže v Německu jsou nejčastěji
zajištěna místa v účtárnách podniků a v marke-
tingu, což jistě ocení každý tuzemský zaměstna-
vatel spolupracující s německou firmou. V Irsku
je nabídka nejširší. Zde pracuje nejvyšší počet
žáků, každoročně cca 25 stážistů. Nyní je možné
ve firmách kombinovat s anglickým jazykem
další cizí jazyk, a to včetně ruštiny.

Tím ale novinky v oblasti zahraničních stá-
žích zdaleka nekončí. „Od roku 2018 máme
smluvně zajištěnou partnerskou školu ve
Francii, se kterou jsme v minulém roce realizo-
vali výměnu žáků a budeme s ní úzce spolu-
pracovat i nadále, tentokrát pod záštitou pro-
gramu Erasmus+,“ vysvětluje Hojsáková. 

Další informace o škole a stážích Erasmus+
získáte na dnech otevřených dveří, které probí-
hají 12.–13. 1. 2018. Více na www.vosmoa.cz. 

(hd, end)

Zimní vaření trochu jinak
Jíme pokrmy z luštěnin, červené řepy nebo
obilovin, známé z kuchyní našich předků?
Jak se vlastně dají připravit a kombinovat?
Praktický workshop s vařením uspořádal ma-
gistrát pro zájemkyně ze školních kuchyní. 

Tipy na zimní vaření – tak se jmenoval seminář
zdravého a vegetariánského stravování, který
magistrát uspořádal pro zájemkyně pracující
v kuchyních základních a mateřských škol.
„Podle platného spotřebního koše musí školní
jídelny nabízet také nějaké bezmasé jídlo.
A aby to nebyla stále stejná jídla, řekly jsme si,
že by bylo fajn, dozvědět se víc o méně tradič-
ních a nutričně hodnotných surovinách,“ vy-
světluje Martina Janegová z oddělení školství,
kultury a sportu. A jako zdroj receptů pozvala
lektorku Kateřinu Halamovou z Alšovic. 

„Vystudovala akademii léčivé výživy, mluví
o obecných věcech, které jsou jednoduché
a často se o nich neví. Říká, co jídlo v těle dělá
a jak může tělo na některé potraviny reagovat.
Vaří z dostupných a lokálních surovin, jako je
dýně, mrkev, řepa, celer, petržel, zelí, a vůbec

nepoužívá bílou mouku,“ říká Janegová a uvá-
dí některé příklady: „K solení je lepší přírodní,
chemicky neupravená sůl, protože uměle jodi-
dovaná sůl může zatěžovat ledviny. Jogurty
a jižní ovoce zase ochlazují organismus. Jako
zdroj vitamínu C je pro nás v zimě vhodnější
zelí nebo kapusta.“

Fazole, cizrna řepa, jáhly a spol.
Vařilo se v příjemné, přátelské atmosféře, nic
nebylo dogma, vyměňovaly se zkušenosti, pře-
dávaly recepty, vymýšlely kompromisy, na které
jsou v rozpočtu jídelen finance. A ochutnávalo
se. Na stole se objevilo pyré z celeru a fazolí
s orestovaným pórkem, fazolový guláš se zele-
ninou, cizrnová masala s rýží basmati, karba-
nátky z červené řepy se šťouchanými brambory
s jáhly, polévky zastupovaly krém z červené ře-
py s kysanou smetanou nebo indická brambo-
račka či mrkvový krém s arašídy a zázvorem. 

„Všechno bylo velmi dobré. Navíc tato jídla
v zimě organismus prohřívají,“ připomíná
Janegová s tím, že právě luštěnin máme v jídel-
níčku málo. „Hodně jíme brambory, ty však ob-

sahují velké množství sodíku. Česko náleží do
mírného pásma podnebí a v něm se tradičně
jedla pohanka, jáhly, kroupy, obiloviny, ne
brambory a těstoviny z bílé mouky. Jídávaly se
žitné nebo prosné placky a hodně kaší, a to
sladkých i slaných – například slaná jáhlová
kaše s masem a zeleninou. Tyhle staré české
zapomenuté recepty jsou dobře stravitelné pro
děti, často dokonce i pro batolata.“ 

Jídelníček podle ročních období
Zdravé vaření pro zájemkyně z kuchyní mateř-
ských a základních škol pořádal magistrát už
podruhé. „Chceme podporovat zdravou výživu
ve školních jídelnách. Ale s českým spotřebním
košem založeným na mase, mléku a vejcích je
to složité,“ míní Martina Janegová. Maso není
třeba vyloučit úplně, ale rozumné by bylo dodr-
žovat klasický cyklus ročních období. Na jaře
zařadit klíčky a jarní zeleninu, v létě místní se-
zónní ovoce a zeleninu, na podzim zelí, řepu,
mrkev a v zimě třeba i smažená, hutnější jídla,
aby se tělo zahřálo vůči zevnímu chladu. 

(jn)

Taneční klub Xtream v jednom kole
Tanečníci z Xtreamu měli v závěru roku na-
pilno. V listopadu a prosinci se zúčastnili
soutěží, na kterých byli také patřičně odmě-
něni za své taneční úsilí. 

Na mezinárodní písecké soutěži Czech open
v line dance tanečníci poměřili své síly v sólo-
vých tancích. TK Xtream se zúčastnil už po-
čtvrté a pokaždé si členové přivezli krásná
umístění. Letos měla největší úspěch Nicol
Opočenská, z 50 tanečnic kategorie social youth
skončila na třetím místě. Úspěšné byly i děti
v pokročilejší kategorii newcomer, a to kon-
krétně Eliška Keilová se svým čtvrtým místem,
Daniel Rocha Pinheiro s druhým a Claudia
Rocha Pinheiro s pátým místem. Tato soutěž je
neobvyklá v tom, že se oceňují úspěchy od 1. do
5. místa.

Další soutěží byl mezinárodní festival Par-
dubická Ryengle. Tady soutěžily děti ve skupi-
nových choreografiích buď s country nebo

s cloggingem (tj. americký country step). I přes
velikou konkurenci si jablonečtí tanečníci vy-
bojovali v kategorii 10–15 let clogging bronz.

Na Dance of live ve Cvikově soutěžily skupi-
ny, dueta i jednotlivci v různých stylech tance –

třeba v latině, street dance, cheer i scénickém
tanci. Naše tanečnice Eliška Keilová, Denisa
Ulrychová, Marie Medková ale nezahálely
a zvítězily s cloggingem nad 15 let. S chlapským
duetem se Daniel Rocha Pinheiro a Lukáš Keil
umístili třetí a Eliška Keilová se svým sólem
získala bronz.

V prosinci oslavil TK Xtream 10. výročí čin-
nosti, součástí programu bylo vystoupení čle-
nů, přehlídka starých i nových kostýmů, roz-
krojení narozeninového dortu, soutěže pro děti,
taneční party, ale i velké překvapení v podobě
ohňostroje. Děti dostaly darem propisky i vak
na záda. Kromě soutěží a vlastních akcí vystou-
pil klub třeba na akci Advent s Vikýřem v Euro-
centru.

„Taneční rok jsme uzavřeli už jen soukromou
vánoční besídkou pouze pro naše členy,“ uvá-
dějí trenérky Šárka Vosáhlová a Lucie Navrá-
tilová, které jsou na své svěřence patřičně hrdé. 

(šv, ln)

Foto archiv VOŠMO a OA Jablonec nad Nisou

Foto archiv Tanečního studia Xtream Jablonec
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

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

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

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Celoměstské hlasování, které proběhne ve stej-
ný čas a ve stejných budovách jako 1. kolo vol-
by prezidenta, nebude jen o tom, jestli z Jab-
lonce zmizí všechna technická herní zařízení,
resp. proherní automaty, jak jim s nadsázkou
říkám.

Budeme rozhodovat také o tom, jestli se
z Jablonce stane provinční maloměsto bez am-
bicí na lepší prostředí pro život. Zda chceme ži-
vé a bezpečné centrum města s dobrými pod-
mínkami pro trávení volného času, nakupování
a rozvoj drobného podnikání.

Anebo jestli chceme, aby v Jablonci vznikaly
nové sociálně vyloučené lokality, přibývalo lidí
v exekucích a v osobních bankrotech, rozvíjely
se zde závislosti všeho druhu, zvyšoval se počet
bezdomovců a každý rok si několik lidí sáhlo

na život kvůli tísnivé psychické, finanční nebo
sociální situaci.

Některé části Jablonce nejsou bezpečné, a to
i kvůli dopadům hazardu. Z důvodu narušová-
ní veřejného pořádku jsme nedávno rozšířili
oblast se zákazem konzumace alkoholu. Po-
dobné kroky nás asi čekají i v budoucnu. Je ale
represe cesta, jak řešit sociální problémy? Není
lepší hledat příčiny a postupně je odstraňovat?
Jednou z nich je neřízený rozvoj hazardu v ČR
po roce 2000. Držíme světový rekord v počtu
automatů. Jablonec je vysoko nad průměrem.
Máme 365 automatů, takže na jeden připadá 99
dospělých. Kasin je zde 10, kdežto v celé Vídni
jen 3.

Hazard je fenomén, kterého se nezbavíme,
ale můžeme se zbavit jeho nejnebezpečnější

formy v podobě hracích automatů. Ty jsou na-
programované tak, aby na nich gambler, tedy
vážně nemocný člověk s jednou z nejtěžších zá-
vislostí, jen prohrával. To nemá nic společného
se zábavou a už vůbec ne se svobodou jednot-
livce. Ten se naopak stává otrokem hazardního
průmyslu s mnohamiliardovými zisky, které
odtékají mimo regiony, kde vznikají.

Ukažme, že jsme sebevědomí a uvědomělí
občané, kteří se chtějí aktivně podílet na správě
svého města. Máme jedinečnou příležitost zba-
vit se definitivně hracích automatů. Refe-
rendum bude závazné, bude-li účast nad 35 %,
většina hlasujících zakřížkuje odpověď „ano“
a tato většina bude reprezentovat čtvrtinu
všech voličů. Jakub Macek, 

zastupitel za Změnu pro Jablonec

V jakém městě chceme žít? Referendum 12. a 13. ledna napoví

O čem se mluví
Schlaraffie nikdy nepatřila a ani v současné
době nepatří městu. V období 2006–2010
město o záchranu Schlaraffie usilovalo
a v její prospěch uzavřelo dohodu s majite-
lem pozemku, na němž objekt stojí. 

Došlo dokonce ke změně územního plánu
a k vypracovaní studie možného budoucího za-
komponování objektu do areálu vlastníka od
renomovaného architekta. Vše na náklady měs-
ta. K naplnění dohody ze strany vlastníka ale
nakonec nedošlo. O aktuálním záměru soukro-
mých investorů Schlaraffii odkoupit, přestěho-
vat a zachránit víme z médií a považujeme jej
za chvályhodný. V dnešní době není obvyklé in-
vestovat peníze do podobných aktivit. Jsme pro-
to připraveni budoucímu investorovi vyjít vstříc
a vytipovali jsme v blízkosti Schlaraffie několik
městských pozemků vhodných pro přestěhová-

ní. Užší výběr pozemku závisí na budoucím vy-
užití domu, v každém případě jsme my, tedy
město, i potencionální noví vlastníci Schlaraffie
vázáni platným územním plánem. 

Z hlediska stavebního úřadu je třeba konsta-
tovat, že v současné době je řízení o vydání
demoličního výměru na objekt Schlaraffie ze
srpna 2014 přerušeno procesem Ministerstva
kultury ČR, které nejprve v prosinci 2013 roz-
hodlo, že Schlaraffie není nemovitou kulturní
památkou, následně bylo toto rozhodnutí
v únoru 2015 zrušeno a nyní ministerstvo vede
nové řízení o tom, zda stavba je památkou, či
nikoli. Celá záležitost tedy závisí na rozhodnutí
ministerstva. Věc navíc komplikuje podaná
správní žaloba. Než budou tyto správně právní
věci vyřešené, nelze s domem příliš nakládat. 

Markéta Hozová, tisková mluvčí MMJN

Lidé zaměstnaní v režimu VPP a VS (veřejně prospěšné práce a veřejná služba) pomáhají se zimní údržbou ve městě. Odklízejí sníh z chod-
níků, autobusových zastávek a odpadového stání apod.

Okénko veřejně prospěšných prací

Foto Jiří Endler

Foto Petr Vitvar Foto 2 x Hana Dašková
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vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm
2 400 Kč

B1
108 x 70 mm

4 800 Kč

C1
108 x 145 mm

9 600 Kč

D1
220 x 145 mm

19 200 Kč

E
220 x 295 mm

38 400 Kč
–––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm
2 900 Kč

B2
108 x 70 mm

5 800 Kč

C2
108 x 145 mm

11 600 Kč

D2
220 x 145 mm

23 200 Kč
–––––

F
108 x 42 mm

2 400 Kč

A B C D E F

–––––

G
220 x 267 mm

39 600 Kč

G

PR
článek –––––

J1
52 x 32 mm
1 260 Kč

–––––

J

––––– –––––
PR článek

108 x 145 mm
10 000 Kč

PR článek
220 x 145 mm

20 000 Kč

PR článek
220 x 295 mm

40 000 Kč
––––– –––––

R
řádkový inzerát

do 5 řádků 

170 Kč

S
řádkový inzerát

do 10 řádků 

330 Kč

K
řádkový inzerát

do 15 řádků 

500 Kč

vnitřní
strana

Kontakt: 
Jana Fričová – Inzerce Jabloneckého měsíčníku
statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: + 420 483 389 185, Mobil: + 420 775 371 889
e-mail: fricova@mestojablonec.cz
www.mestojablonec.cz 

CENÍK INZERCE – JABLONECKÝ MĚSÍČNÍK 2018

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uvedené ceny jsou bez DPH • V ceně za inzerci je zahrnuto grafické zpracování inzerátu v tiskárně (při dodání zpracovaného inzerátu se sleva
neposkytuje). • Pro jiné typy inzerce, než jsou stanoveny v ceníku, se sjednávají smluvní ceny. Množstevní sleva (5–15 %) může být poskytnuta
pouze při úhradě sjednaného počtu inzerátů najednou a před vydáním prvního inzerátu, na který se sleva vztahuje. • Sleva se počítá z celkové
ceny (bez DPH) na daný počet měsíců.
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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. 

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 MARKÉTA
R˘novicka 996/4, Jablonec n. Nisou

tel. 721 276 964, 602 459 613
pracujeme s kosmetikou BIOLOGIQUE

RECHERCHE Paris
permanentnû odstraníme chloupky,

Ïilky a pigmentové skvrny
formujeme postavu „liposukce bez 

skalpelu“ – pollogen
lymfatické masáÏe – vacupress

NOVÉ KURZY, WORKSHOPY 
A SEMINÁ¤E V EDUCE!
Zaãíná jarní semestr!

SEMINÁ¤ 
NOVINKY V MZDOVÉM ÚâETNICTVÍ:

19. 1. a 26. 1. 2018, 9.00–14.00
WORKSHOPY P¤ÍRODNÍ KOSMETIKY:

17.00–19:30, termíny 12. 1., 26. 1. 
a 9. 2. 2018

JAZYKY: AJ, NJ, ‰panûl‰tina, ital‰tina,
francouz‰tina, ãín‰tina…

NOVÉ TERMÍNY 
ZAâÁTEâNÍCI A MÍRNù POKROâILÍ

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

EDUCA – vzdûlávací centrum, 
Ml˘nská 46a, Jablonec n. N.

MASÁÎE MONIKA 
pfiejí v‰em stávajícím i budoucím 

klientÛmdo nového roku 2018 
hlavnû pevné zdravíãko.
Dárkové poukazy stále 

v prodeji nejen na masáÏe, 
novû i na bylinné pfiípravky 

JUST Nahrin pro Va‰e zdraví 
vãetnû poradenství. 

Pro ãleny KPZ u VZP 10% sleva 
na masáÏ

Kontakt: 732 733 219 
mala.monika.75@seznam.cz

www.monimas.cz

NOVù OTEV¤ENO!
SARAH, Komenského 630

meditace a relaxace v centru mûsta, 
v˘chodní i západní styly cviãení, 

masáÏe, terapie
www.feng-‰uej-reiki.cz

777 110 708

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

Nabízíme moderní vinylové dílce, 
tradiãní dfievûné podlahy, pfiíjemné 

koberce, mûkãené PVC, 
komfortní korek. 

Koberce pokládáme na podloÏku, 
která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû 

a tepelnû izoluje. Instalujeme ji 
napínáním nebo dvojím lepením.

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

DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2550 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ - sleva
dvefie folie od 730 Kã, 
posuvné i shrnovací.

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

Zamûfiení, odvoz star˘ch 
dvefií ZDARMA 

Vchodové dfievûné dvefie –20 %, 
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, s˘ry, 
klobásky, v˘teãná káva, pût druhÛ piv, 

domácí limonády, ãaje.

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

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

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.

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

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

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

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

sídlo 28. fiíjna 23
Kurzy ARABIC FLAMENCA

zaãáteãnice Ïeny – od 10. ledna 2018 
stfiedy 17.15–18.15 hodin
ORIENT POP díky 5–10 let 

od února 2018
pondûlky 15.15–16.00 hodin 

zaãáteãnice
PARKOVÁNÍ V MÍSTù!

KINEZIOLOGIE – MASÁÎE
Dornova metoda

Milu‰e Gutová, tel.:602 769 966
www.kineziologie-masaze-jablonec.cz

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

brzdové centrum ATE = certifikovan˘
specialista na brzdy 

– bezkonkurenãní ceny!!!
profesionalita, zku‰enosti, kvalita, 

poctivost, záruky, osobní pfiístup, vozy
bûhem opravy parkovány v hlídan˘ch

prostorách. Více o nás na: 
www.autoservismokosin.cz

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

SATELITNÍ DOTACE
na montáÏ nové paraboly 

jen za 300 Kã
nebo naladûní karet FreeSAT.

Volejte 778 527 899
www.satelitnizpravodaj.cz

JAZYKOVÁ ·KOLA IVANY MALINOVÉ
Nová adresa: 

Ml˘nská 6, Jbc
Kurzy AJ individuálnû 
nebo v mikroskupinû
pro firmy i vefiejnost 

– dospûlí, 
studenti, dûti.

ivana-malinova@seznam.cz
777 831 903
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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

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í 
V DùTSKÉM CENTRU pfii JABLOCOM s. r. o.
Soukromá ‰kolka pro vás bude otevfiena 18. 1. 2018 od 8 do 17 hodin
Stále pfiijímáme dûti uÏ od 2 let (pravideln˘ i nepravideln˘ pobyt)
V Nivách 12, Jablonec nad Nisou

www.jablocom.cz/dc


