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Naším cílem je rozvoj města
Je to jen pár hodin, co jsem usedl do primátorského
křesla, abych společně s kolegy Jakubem Chuch-
líkem, Štěpánem Matkem a Davidem Mánkem za-
čal řídit naše město. Na radnici se k nám připojil
Petr Klápště v roli uvolněného radního. Uznávám,
že přebíráme město, které je v dobré finanční kon-
dici. Nenacházíme se ve složité finanční situaci a je
tedy do budoucna na čem stavět. Naším zásadním
cílem a velkou výzvou je budoucí růst města.
Musíme zvládnout přípravu započatých důležitých
projektů, jež nás v nejbližší době čekají a kde nás
kvůli ne zcela dostatečné přípravě velmi tlačí čas.
V této chvíli pracujeme zejména na rozsáhlých roz-
vojových úkolech prodloužení tramvajové trati, vý-
stavbě nového centrálního dopravního terminálu
a řešení sběru dešťové kanalizace. Čeká nás i řeše-
ní městské hromadné dopravy, kterou přebíráme
ve velmi komplikovaném stavu. Budování pavilonu
intenzivní medicíny v areálu nemocnice je v pl-
ném proudu. Prvně jmenované tři stavby na delší
dobu podstatným způsobem ovlivní dopravní si-
tuaci v celém Jablonci. Rád bych ale zdůraznil, že
se všichni opravdu máme na co těšit. Díky těmto
objektům získá část Jablonce novou tvář a novou
kvalitu pro život. Kolegové z odboru rozvoje města
precizně připravují nejen projekty samotné, ale
pečlivě řeší i úpravu okolních a navazujících ploch.
Jedná se zejména o Anenské a Dolní náměstí, je-
jichž řešení nebylo v původních plánech zaneseno.
Osobně se na výsledek velmi těším. Určitě to bude
pro Jablonec po delší době zásadnější příjemná

změna k lepšímu. Snesme proto, prosím, společně
období dopravního nepohodlí a těšme se na o to
krásnější Jablonec. 

Máme před sebou předvánoční období, které se
většinou nese ve znamení spěchu. Zkusme se na
chvíli zastavit. Magická atmosféra Vánoc přímo vy-
bízí k tomu, abychom otevřeli svá srdce, urovnali
staré spory a projevili svoji štědrost. Pomyslete,
prosím, na to, že i ve vaší blízkosti možná žijí lidé,
kterým se nemusí dařit tak dobře jako vám, nebo
jsou, bohužel, osamělí. O Vánocích by nikdo neměl
být sám. Atmosféra vzájemné sounáležitosti, přátel-
ství a lásky je nezbytná pro každého z nás. Myslete,
prosím, na to. Rádi bychom si společně s vámi kou-
sek vánoční atmosféry užili, a proto se na vás bu-
deme těšit při rozsvícení vánočního stromu na ná-
městí před radnicí o první adventní neděli.

Další z příležitostí, kdy se budeme moci osobně
setkat, je tradiční Primátorský svařák ve čtvrtek
20. prosince. Srdečně vás zvu a budu rád, když se
nám podaří prodat co nejvíce hrníčků. Dámy
z kanceláře primátora pro vás chystají 150 litrů
svařáku a výtěžek tentokrát věnujeme na podporu
lidí s mentálním postižením. Sám jsem na motiv
letošního svařákového hrníčku velmi zvědav.

Přeji vám, abyste se sešli s těmi, které máte rádi,
pomohli těm, kteří to potřebují, a ve zdraví, štěstí
a lásce strávili příjemné vánoční svátky v kruhu
svých nejbližších.

Krásné Vánoce všem,
Milan Kroupa, primátor města

V rámci oslav 100. výročí od založení Československa pořádala ZŠ Liberecká projektový týden věnovaný významnému výročí. Oslavy vy-
vrcholily v pátek, kdy se celá škola podílela na vytvoření živé vlajky na školním hřišti. Foto Matěj Žucha

Foto archiv JKIC
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„Opravdu koncepčně s bezbariérovostí pracuje-
me od roku 2004, kdy zastupitelé schválili stra-
tegický dokument Jablonec nad Nisou – město
bez bariér, na jehož základě jsme do roku 2010
řešili 83 podněty,“ říká vedoucí odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví Martina Rosenbergová
a dodává, že od roku 2009 je bezbariérovost
součástí komunitních plánů sociálních a souvi-
sejících služeb Jablonecka. „Cílem je pomoc
osobám s pohybovým, zrakovým, sluchovým
a mentálním postižením, v pokročilém věku,
těhotným ženám nebo osobám s kočárky.
Nejedná se pouze o odstraňování architektonic-
kých bariér, ale také o přívětivou úpravu pro-
středí z hlediska orientace i možné bezproblé-
mové komunikace,“ potvrzuje Rosenbergová.

Novostavby musí být bez bariér
Legislativa ukládá, aby veřejné prostory, budo-
vy, školy, ulice, pozemní komunikace i chodní-
ky byly bezbariérové. „Už při přípravě projektů
novostaveb nebo rekonstrukcí musíme na toto
hledisko dbát,“ připomíná Zuzana Bencová
z oddělení investiční výstavby s tím, že u no-
vých staveb je bezbariérovost závazná, u rekon-
strukcí se hledají technické možnosti. Někdy je
to však neřešitelné. „Dotační programy na re-
konstrukce škol nebo modernizaci odborných
učeben si bezbariérovost kladou jako podmín-
ku. Proto nám z takového projektu vypadla na-
příklad ZŠ Pivovarská, kde to historická budova
technicky neumožňuje. Opačným případem je
nyní třeba ZŠ Mozartova, kde se podařilo vše
vyřešit novým výtahem z atria,“ vysvětluje
Bencová. 

Bariéry s pomocí komunitního plánování mi-
zí z magistrátních budov i z města samého.

Nejviditelnější úpravou, která pomáhá pohybově
handicapovaným lidem, je rampa pošty, bohu-
žel neřešitelná je městská knihovna. Bez bariér
je městský bazén i hala, Muzeum skla a bižute-
rie, Eurocentrum, divadlo, obě kina, nemocnice
nebo spolkový dům. V poslední době zmizely
bariéry také z mnoha škol či školek, na odstra-
nění dalších se pracuje. 

Přístupný magistrát
Radnice má bezbariérový vstup s vyhrazeným
parkováním na severní straně vedle kina. Tudy
se vstupuje k výtahu, jenž umožňuje pohodl-
nou cestu rodičům s kočárky nebo vozíčkářům
po budově. Krátká schodiště v 1. patře pomáha-
jí překonat plošiny. U hlavního vchodu do rad-
nice je zvukový maják, který nevidomé a slabo-
zraké upozorní, kde se nacházejí, a naviguje je
do informačního centra. To je samozřejmě také
bez bariér a nabízí komunikátor pro klienty se
zbytky sluchu či tablet pro on-line tlumočení do
znakové řeči. Pro návštěvníky s omezenou po-
hyblivostí zase v informačním centru zpro-
středkují schůzku s úředníky. Bez překážek
jsou přístupné zasedací místnosti včetně té ob-
řadní, toaleta v 1. poschodí na odboru ekono-
miky a k dispozici je i přebalovací pult na dám-
ských veřejných toaletách. 

Budova v Komenského ulici má pro své ná-
vštěvníky rezervovaná dvě parkovací místa na
dobu 30 minut v zadním traktu z ulice Má-
chova, hlavní vstup je samootevírací a i u něj je
navigační zvukový maják pro nevidomé. Také
zde je možné využít tablet nebo hlasový komu-
nikátor pro osoby se sluchovým postižením.
V přízemí je bezbariérové WC s přebalovacím
pultem. V obou budovách lze požádat o tlu-
močení do znakové řeči prostřednictvím Tiché
linky.

Přínosná je dlouhodobá spolupráce 
s neziskovkami
Na odstraňování bariér město spolupracuje
s neziskovými organizacemi z oblasti sociální
a zdravotní. „Původně jsme chtěli sbírat podně-
ty z terénu, především od lidí zdravotně a soci-
álně handicapovaných. A narazili jsme na bari-
éry komunikační, mezilidské, architektonické,“
vysvětluje počátky spolupráce Jitka Šorfová
z oddělení sociálních služeb. Podněty pak shro-
mažďovala pracovní skupina Bariéry, z jejíž
práce vzešla už zmiňovaná koncepce. „Sedm
let se pak podle ní řešila bezbariérová přístup-
nost zdravotnických zařízení, bydlení, dopravy,
vzdělávání či veřejných budov,“ vzpomíná Šor-
fová, která podněty eviduje, předává dál, sledu-
je vývoj a informuje o něm jejich autory. Podle
ní se dlouhodobá spolupráce odrazila i v rovině
společenské, neboť na Mírovém náměstí probí-
hají už tradiční Dny zdravotně postižených,
v městském divadle se zase pravidelně nezis-
kovky prezentují v pořadu Společně nejen na
jevišti. 

(jn)

Bourání bariér nejen
mezi námi

Bariéry. V budovách, ve městě, v lidech. Stále existují a ztěžují mnohým
z nás život. A tyhle bariéry – mezilidské i fyzické – se město Jablonec snaží
odbourávat. Pečlivá práce v této oblasti přinesla Jablonci 2. místo v soutěži
Obec zdravotně postiženým (2003) a přispěla k prvenství v soutěži Obec
přátelská rodině (2008). Letos se Jablonec připojil k projektu organizace
Tichý svět – Bezbariérová komunikace pro neslyšící.

Ilustrační foto Jiří Endler

Ilustrační foto Jiří Endler
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Bc. Kroupa Milan
primátor
Čtyřiačtyřicetiletý rodák z Jablonce je absolventem ZŠ Žižkův Vrch,
Střední ekonomické školy v Jablonci – obor zahraniční obchod a Tech-
nické univerzity v Liberci, obor ekonomie. Od roku 1996 podniká, začí-
nal zaváděním ekonomických systémů a s tím spojeným programová-
ním, pokračoval dodávkami IT technologie, zejména sítí. Od roku 1998
aktivně buduje sítě v celé České republice nejen pod značkou GREPA,
ale i pro další odběratele. Je ženatý. Do zastupitelstva města kandidoval
za ANO 2011.

Představujeme nové vedení radnice
MgA. Chuchlík Jakub
statutární zástupce primátora, náměstek pro odbor rozvoje
Narozen roku 1983 v Jablonci, absolvent ZŠ Mozartova a SPŠ stavební
v Liberci. Během studia architektury na Vysoké škole uměleckoprůmys-
lové v Praze absolvoval stáž na Universität der Künste v Berlíně a v dán-
ské kanceláři BIG v Kodani. Praxi získal v pražské kanceláři Chalupa ar-
chitekti. S manželkou Idou založil architektonické studio IUCH. V roce
2013 spoluzakládal spolek PLAC. Od roku 2015 vykonává externě funkci
městského architekta v Mnichově Hradišti. Je ženatý. Do ZM kandidoval
jako nezávislý kandidát za Českou pirátskou stranu.

Ing. Matek Štěpán
náměstek 
pro odbor financí a majetku
Narozen roku 1987 v Děčíně, od roku 1989 žije
v Jablonci n. N. Absolvent Gymnázia a SOŠPg Je-
ronýmova v Liberci a Ekonomické fakulty TU
v Liberci – obor Podniková ekonomika a mana-
gement. Někdejší trenér plavání byl členem reali-
začního týmu české plavecké reprezentace
a hlavním metodikem Českého svazu plaveckých
sportů. Od roku 2016 pracoval jako manažer za-
hraničního obchodu ve fy. Jablotron Alarms. Je
svobodný. Člen KDU-ČSL, předseda OV Jablonec,
kandidoval za sdružení Společně pro Jablonec.

Mgr. Mánek David
náměstek 
pro odbor humanitní
Narozen roku 1983 v Jaroměři, od roku 1984
žije v Jablonci n. N. Absolvent ZŠ Na Šumavě,
Gymnázia Dr. Randy a Technické univerzity
v Liberci. Vyučoval na ZŠ Pasířská v Jablonci
n. N., v srpnu 2011 byl jmenován ředitelem ZŠ
a MŠ Josefův Důl. Je držitelem trenérské
fotbalové UEFA A-licence a osm let trénoval
nejmenší děti. Je šťastně ženatý s manželkou
Míšou. V roce 2014 prvně kandidoval do zastu-
pitelstva za ANO 2011 jako nezávislý, v roce
2018 byl zvolen do zastupitelstva města.

Ing. arch. Klápště Petr, Ph.D. 
radní pro územní a strategické 
plánování a participaci
Narozen roku 1980. Absolvent Gymnázia U Bal-
vanu a FA ČVUT v Praze (včetně doktorátu). Vede
projekty s participací veřejnosti včetně facilita-
ce. Vedl první zapojení veřejnosti do developer-
ského projektu od zadání a také do regionálního
projektu v ČR. Vyučuje územní plánování na FA
ČVUT. Odborný lektor kurzů územního plánová-
ní pro veřejnou správu, člen Výboru pro územní
plánování a strategii rozvoje města, předseda
Osadního výboru Rýnovice, kandidoval jako
bezpartijní za Společně pro Jablonec.
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Zastupitelé 2018–2022
Ve čtvrtek 15. 11. zasedlo ustavu-
jící zastupitelstvo statutárního
města Jablonec nad Nisou, na
kterém byl primátorem zvolen
Milan Kroupa (Hnutí ANO
2011). 

Statutárním zástupcem primátora
a náměstkem pro odbor územního
a hospodářského rozvoje je Jakub
Chuchlík (Česká pirátská strana).
Náměstkem pro odbor financí
a majetku se stal Štěpán Matek
(Společně pro Jablonec). Náměst-

kem pro odbor humanitní byl zvo-
len David Mánek (Hnutí ANO 2011
– BEZPP). Čtveřici uvolněných po-
litiků v čele města doplní také uvol-
něný radní pro územní a strategic-
ké plánování a participaci Petr
Klápště (Společně pro Jablonec).
Více o volebním zastupitelstvu
najdete na 10. straně.

Říjnové komunální volby vyhrá-
la ODS s 22,33 % hlasů s osmi
mandáty. Druhé Hnutí ANO 2011,
které má s 20,26 % sedm mandátů.
Pět zastupitelů má třetí Česká pi-

rátská strana (14,51 %), čtvrté
sdružení Společně pro Jablonec
(11,57 %) má čtyři mandáty. Pátý
Domov pro Jablonec (9,95 %) zís-
kal tři mandáty. Šestá Nová bu-
doucnost pro Jablonec (5,38 %) má
dva zastupitele a Svob. a př. dem. –
T. Okamura (SPD) (5,38 %) má je-
den mandát. 

Ve vedení radnice stanou na čtyři
roky kandidáti nové trojkoalice
Hnutí ANO 2011, České pirátské
strany a Společně pro Jablonec,

kteří mají podporu kandidáta
z Nové budoucnosti pro Jab-
lonec. Celkem bude mít vlád-
noucí koalice většinu sedmnácti
hlasů.

Na stranách 4 a 5 v abecedním po-
řadí představujeme tváře nových
zastupitelů. U každého je uveden
věk a strana, za kterou kandidoval.
U nezávislého kandidáta dané stra-
ny či hnutí je v závorce uvedeno
(BEZPP). Foto Petr Zbranek

(end)

RNDr. Čeřovský Jiří
63 let – ODS

Höferová Marcela
53 let – ODS

Janoušek Pavel
51 let – ODS

Jirková Renata 
52 let – ANO 2011

Kalpakcis Petros 
53 let – ODS

Ing. Kouřil Milan
49 let – ANO 2011

Ing. Macek Jakub
32 let – Společně pro Jablonec (Změna)

MUDr. Němeček Vít MBA
56 let – ODS

Mgr. Pastuchová Jana 
53 let –ANO 2011

Polák Jan 
40 let – Česká pirátská strana

Mgr. Opatrný Vladimír 
40 let – Česká pirátská strana (BEZPP)

Albrechtová Michaela 
43 let – ODS (BEZPP)
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Ing. Roubíček Petr 
54 let – ODS (BEZPP)

Ing. Říha Stanislav
35 let – ANO 2011

Mgr. Šída Jaroslav 
39 let – Česká pirátská strana

Bc. Šípková Martina 
38 let – Starostové pro Liberecký kraj (BEZPP)

Mgr. Švarc Michal 
46 let – Svob. a př. dem.-T. Okamura (SPD)

Mgr. Tejmlová Michaela LL.M.
41 let – Společně pro Jablonec (BEZPP)

Mgr. Tulpa Petr 
60 let – Starostové pro Liberecký kraj

Ing. Valešová Jarmila, FCCA
35 let – Česká pirátská strana

Ing. Vele Miloš 
56 let – ODS

Mgr. Zeman Jan 
49 let – ANO 2011

Mgr. Žur Pavel 
52 let – Nová budoucnost pro Jablonec

Vobořil Petr 
58 let – Starostové pro Liberecký kraj

MUDr. Vraný Michael 
65 let – Nová budoucnost pro Jablonec (BEZPP)

Foto Václav Novotný
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Paul Rausnitz – slavný jablonecký rodák
Zastupitelé města letos v září schválili udě-
lení titulu Čestný občan města Jablonec nad
Nisou panu Paulu Rausnitzovi. V pondělí
12. listopadu si měl pan Rausnitz z rukou
primátora toto ocenění převzít, ale bohužel
se tohoto okamžiku již nedožil. Zemřel ve
věku 90 let.

Jablonecký rodák židovského původu Paul
Rausnitz musel spolu s rodiči a dvěma bratry
opustit domov v roce 1938. Od této chvíle rodi-
na několikrát utíkala ve snaze zachránit se
před postupujícími Němci a jejich vlivem.
Druhá světová válka rodinu zahnala až do
Turkmenistánu, kde žili v otřesných podmín-
kách.

V lednu 1942 se celá rodina dobrovolně při-
hlásila do služeb 1. armádního sboru vedeného
Ludvíkem Svobodou. To jim umožnilo opustit
Turkmenistán, odjet do Buzuluku a postupně
se spolu s postupující frontou přibližovat k čes-
koslovenským hranicím. Konec 2. světové války
všechny zastihl ve slovenském Martinu. 

Rausnitzovi se vrátili do Jablonce již 13. 5.
1945. Otec si opět otevřel lékařskou praxi
a matka založila spolu se svými syny dobře se
rozvíjející exportní firmu zaměřenou na ob-
chod s bižuterií a bižuterními komponenty.

Vývoj událostí po volbách v roce 1946 rodinu
Rausnitzových utvrdil v tom, že v Českosloven-
sku se svobodně žít nebude, a po získání ame-
rických víz okamžitě odjeli do USA. 

Zde Paul Rausnitz spolu se svými bratry za-
ložil obchodní firmu WEPRA (Walter, Egon
a Paul Rausnitzovi), která využívala kontaktů
na výrobce jablonecké bižuterie i bižuterních
komponentů. Po únoru 1948 byly obchodní sty-
ky s Československem zpřetrhány a matčina
jablonecká firma znárodněna. Rausnitzovi po
době hledání navázali obchodní kontakt s fir-
mou Swarovski; tato spolupráce trvala 60 let. 

Po sametové revoluci se firma WEPRA vráti-
la k obchodování s jabloneckými broušenými
kamínky, které začala nakupovat od firmy
Preciosa. V krátké době se stala jejím největším
odběratelem.

Po roce 1990 Paul Rausnitz zjišťoval možnosti
navázání obchodních kontaktů v postkomunis-
tických zemích. Při svém hledání objevil upa-
dající firmu Meopta Přerov. Tuto firmu koupil,
uhradil veškeré její dluhy, investoval a postup-
ně z Meopty Přerov vybudoval jednu z nejmo-
dernějších firem v celé Evropě zabývajících se
optikou. 

(jm)

■ Jablonecké okamžiky obrazem 

Jablonec si připomněl 100. výročí roku 1918. Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československa se v Jablonci nad Nisou prolnuly s připomínkou
100. výročí ukončení 1. světové války. Těmto dvěma tématům patřil park v Tyršových sadech po celý víkend 27. a 28. října. V sobotu obsadili celý park vojáci, muzi-
kanti a divadelníci. Nedělní akce proběhla v oficiálnějším duchu. Konal se tradiční pietní akt u památníku obětí 1. světové války, po němž byla v parku pod divadlem
za účasti téměř stovky lidí slavnostně zasazena Lípa republiky.

Foto 3 x Markéta Hozová

Foto Markéta Hozová Foto Jiří Endler Foto Zbyněk Cincibus

Paul Rausnitz při návštěvě v Jablonci v roce 2014, 
foto archiv OHK Jablonec

Sousedské sázení lípy 
v Rýnovicích
V neděli 4. listopadu 2018 se sešlo přes sedm-
desát obyvatel Rýnovic na sousedské sázení
lípy. 

Přátelské setkání se odkazovalo na spolkový
život první republiky. Děti lípu ozdobily triko-
lorami z fáborků. Ruku k dílu při kopání vý-
sadbové jámy a sázení stromu přidalo kolem
dvaceti přítomných. Atmosféru pomohl vytvořit
v roli dobového potulného flašinetáře Aleš
Václavík. 

Doprovodný program zahrnoval také vystou-
pení skupiny Bleskový sběr a řadu aktivit pro
děti i rodiče. Sázení včetně programu zorgani-
zovali a lípu pořídili členové Osadního výboru
Rýnovice. (pk)

Foto Rudolf Klápště



Ocenění dárců krve
Dobrovolní dárci krve z Jablonce
a okolí si v pondělí 12. listopadu
v obřadní síni jablonecké radnice
převzali stříbrné a zlaté medaile
Dr. Janského za 20 a 40 bezplat-
ných odběrů a zlaté kříže za 120
a 160 odběrů. Dárce krve ocenil
primátor Petr Beitl spolu s Petrem
Bartoňem, ředitelem územního
odboru HZS LK v Jablonci a ředi-
telkou jabloneckého spolku Čes-
kého červeného kříže Kateřinou
Havlovou.

Stříbrná medaile (za 20 bez-
platných odběrů): Jiřina Geierová,
Miloš Patrman, Dana Petrovičová,
Petr Sedláček, Irena Hradecká,
Aleš Kosina, Miloš Bejdl, Barbora
Vernerová, Petr Břicháček, Michal
Kucharik.

Zlatá medaile (za 40 bezplat-
ných odběrů): Pavel Juraška, Ra-
dek Kiesewetter, Libor Daníček,
Naděžda Pacáková, Roman Riedl,
Martin Doleček, Jaroslav Melich,
Zbyněk Mikásko, Roman Tlučhoř.

Zlatý kříž 2. třídy (za 120 odbě-
rů): Jaroslav Prokop. 

Zlatý kříž 1. třídy (za 160 odbě-
rů): Martin Viták.

Požehnání křížků
Statutární město Jablonec nad
Nisou srdečně zve všechny příz-
nivce památek na slavnostní pože-
hnání dvou obnovených křížků. Ve
středu 5. prosince v 16 hodin se tato
malá slavnost koná u centrálního
kříže na hřbitově v Proseči. O tý-
den později 12. prosince v 16.30
přivítáme v Jablonci nově oprave-

ný kříž na malých Vrkoslavicích,
na křižovatce ulic Vrkoslavická
a Revoluční.

Adventní koncert 
v nemocnici
V pondělí 10. prosince se v kapli
nemocnice uskuteční tradiční ad-
ventní koncert. Se svým programem
přijedou navodit vánoční atmosfé-
ru operní pěvkyně Národního di-
vadla v Praze Stanislava Jirků, ro-
dačka z Jablonce, a Marie Fajtová.
Koncert začíná v 17.00 hodin,
vstup je volný. V tentýž den ozdobí
před kaplí vánoční stromek vlast-
noručně vyrobenými ozdobami
členky Klubu jabloneckých seniorů.
Informace na www.nemjbc.cz.

Štědrý den pro 
osamělé
Také letos nabídne primátor osa-
mělým seniorům možnost strávit
společně štědrovečerní odpoledne.
Ve spolupráci s Radou starších zve
zájemce na pondělí 24. prosince
od 13 hodin do velkého sálu spol-
kového domu. Senioři, kteří by
tento den zůstali sami, se mohou
hlásit do 12. prosince u Heleny
Roudné, tel. 483 357 292.

Vánoční provoz 
nemocnice
Přes vánoční svátky je třeba i v le-
tošním roce počítat s omezením
provozu na některých odborných
ambulancích. V nemocnici bude
jako vždy v provozu pohotovostní

služba pro dospělé i děti. Rozší-
řenou otevírací dobu o svátcích
plánuje nemocniční lékárna. Infor-
mace k vánočnímu provozu najde-
te na webu www.nemjbc.cz.

Píšťalu pod 
stromeček?
Tip na netradiční vánoční dárek
připravil nadační fond Jablonecké
varhany. Svým blízkým můžete vě-
novat adopční list některé z var-
hanních píšťal. Jak na to, se dozví-
te na www.jabloneckevarhany.cz.
„Ne všechny dárky pod stromeč-
kem lze uplatnit do daňových úlev,
ale tento ano, a to na základě naše-
ho potvrzení o přijetí příspěvku na
účet nadačního fondu,“ říká Jiří
Kreisel.

Osudy Němců 
v jednom svazku
Životní cesty desítek Němců z Ji-
zerských hor od konce druhé svě-
tové války po současnost přibližuje
kniha Osudy Němců. Tu ve spolu-
práci s Jizerskohorským muzeem
v partnerském městě Kaufbeurenu
vydal Dům česko-německého po-
rozumění. Dvojjazyčná publikace
složená z příběhů lidí, kteří museli
odejít, i těch, kteří z různých důvo-
dů zůstali, zahrnuje výčet historic-
kých fakt. Ta chtějí osvětlit příčiny
přechodného odcizení obou etnik
žijících společně po staletí v poro-
zumění na území Čech, Moravy
a Slezska. Publikaci lze zakoupit
v JKIC nebo v Rýnovicích, v Ga-
lerii FR.

Most v Lidické je hotový
Most v Lidické ulici už je téměř hotový, chybí jen
finální povrch, tedy dlažební kostky. Rekonstruk-
ce byla složitá zejména kvůli velkému množství
inženýrských sítí, které bylo potřeba přeložit nebo
odstranit, pokud jiř nebyly funkční. Z původního,
více než sto let starého mostu zbyla jen klenba,
nové jsou armatury, podkladní vrstvy i povrch.
Kamenné zábradlí prošlo obnovou a zůstalo podle
požadavků památkářů zachováno. Se stavbou sou-
viselo i vyčištění koryta Nisy pod mostem. Akce za
necelých 13 milionů je u konce a záleží na počasí,
zda se ještě letos podaří položit i dlažba. (mh)

■ Vítání dětí 
sobota 3. listopadu 2018

Daniel Nykrín, Vojtěch Komárek,
Berenika Jourová, Pavel Paldus,
Marie Lanková, Šimon Vacek, Ella
Tomešová, Adam Kneř, Elli Klei-
nová, Natálie Vanesa Nohejlová,
Jakub Sudík, Jiří Boček, Aneta
Klimentová, Vít Švanda, Jeroným
Feigl, Thea Nina Razýmová, Ivan
Viták, Nela Springerová, Viktoria Le-
heza, Vincent Jelínek, Sára Dejm-
ková, Amy Nina Frýda, Matteo Pleš-
til, Patrik Černý, David Doležal,
Matyáš Zich, Adéla Kovačková,
Jan Sobotka, Roman Fuchs, Theo-
dor Gargel, Anna Baráková, Gab-
riela Zelníčková.
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Slavnostní připomenutí 17. listopadu –
Dne boje za svobodu a demokracii se
konalo v pátek 16. 11. u pomníku Bo-
jovníků za svobodu a obětem bezpráví
v parku v ul. gen. Mrázka. Akce se zú-
častnil primátor Milan Kroupa a další
představitelé města i významných in-
stitucí. Foto Petr Vitvar

Matyldu, humanoidního robota, poslali
její tvůrci Michal Seidl a Radka Bene-
šová autostopem 31. října z Jablonce
do Pelhřimova. Do města rekordů do-
razila za devět dnů a stane se součás-
tí sbírky muzea rekordů a kuriozit. Foto
archiv FYI Prague

V pondělí 5. listopadu byl po rozsáhlé
rekonstrukci slavnostně otevřen jablo-
necký bazén. Ačkoli byl bazén od srpna
v provozu, venkovní práce na střeše
pokračovaly až dosud. Celkové nákla-
dy se vyšplhaly na více než 43 milionů
korun. Foto archiv MMJN

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Zdeňka Vokatá

sobota 17. listopadu 2018

Rozálie Marnotová, Mikeš Horá-
ček, Ella Oškrdová, Anežka Fiše-
rová, Kristýna Tomášková, Tereza
Soudilová, Eliška Kysilková, Lu-
káš Hemiš, Tobiáš Kratochvíl, Fi-
lip Cisíř, Michaela Bártová, Pene-
lope Nágl, Johanka Buchberger,
Oliver Zajíček, Vanesa Jašurková,
Ema Dytrychová, Štěpán Sacher,
Jakub Kosatík, David Žalek, Ema
Knížová, Damián Lipský, Nikol
Stará, Jessika Pohlová, Vojtěch
Hartig, Viktoria Vedralová, Gab-
riela Sajdlová, Michal Dubravčák,
Tobiáš Niepel, Vojtěch Křivůnek,
Dominik Žák.

■ Jubileum 
Karel Labus slaví 75 
V sobotu 1. prosince oslaví své ju-
bilejní 75. narozeniny Karel La-
bus. Manželka, děti, vnoučata
a pravnučka mu přejí mnoho lás-
ky, radosti, štěstí a mnoho dalších
let prožitých ve zdraví v kruhu ro-
dinném.

Zlatá svatba
V sobotu 10. listopadu oslavili na
radnici zlatou svatbu manželé
Jana a Josef Tobiškovi. Děti s ro-
dinami přejí mnoho zdraví, rados-
ti a lásky.

Foto Markéta Hozová
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Vánoční dárek pro děti ve škole v Liberecké
Základní škola v Liberecké ulici má k dis-
pozici novou školní družinu pro 60 dětí.
Stavba z kontejnerových modulů vyšla měs-
to na 10,6 mil. korun. 

„Nyní v nové družině probíhají poslední úpravy
a děti ji začnou užívat od prosince,“ říká ředitel

školy Jiří Čeřovský. Dlouhodobý nedostatek
místa pro družinu ve škole v Liberecké ulici se
město rozhodlo řešit výstavbou jednopodlažní-
ho objektu s plochou střechou. 

„Zvolili jsme kontejnerový typ výstavby, aby
výstavba trvala co nejkratší dobu,“ říká vedou-
cí odboru rozvoje statutárního města Otakar
Kypta. V současné době nalezla družina zázemí
v rohové budově v těsném sousedství se školou,
která je v soukromém vlastnictví. S novou
družinou mohou tyto nevyhovující prostory
opustit. 

Nová budova ze třinácti kontejnerů osaze-
ných na připravený základový rošt nabídne
k užívání dvě herny, každou pro třicet dětí, šat-
nu, kabinet, oddělené hygienické zázemí pro
děti a pedagogický personál. 

„Firma zabývající se výstavbou kontejnero-
vých objektů nás ujišťovala, že realizace bude
v řádu týdnů. Stavba však oproti původnímu
plánu nabrala zpoždění. Důvodem byla kom-
plikovaná přeložka elektrického vedení,“ dopl-
ňuje Kypta. 

Nový objekt stojí v areálu školy na ploše
239,5 m2 na místě bývalého domu pro školníka,
který město odstranilo. „Instalovali jsme u něj
také schodišťovou plošinu, jež zajistí bezbarié-
rový přístup do družiny,“ připomíná Zuzana
Bencová z oddělení investiční výstavby jablo-
neckého magistrátu. (jn)

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

Z kapacitních důvodů nejsou ve všech přípa-
dech ve vývěsních jízdních řádech uvedeny
spoje jedoucí jen v části trasy a mimořádné
spoje.

24. 12. 2018 /pondělí/
Nejedou linky č. 106 a 107. Na ostatních lin-
kách nedělní provoz s postupným ukončová-
ním provozu kolem 16.00 hodin.

25. 12. 2018 /úterý/
Nejedou linky č. 106 a 107. Bude v provozu lin-
ka 121 Jablonec – Hrabětice – Bedřichov – Jab-
lonec. 
Na ostatních linkách od 7.00 nedělní provoz.

26. 12. 2018 /středa/
Nedělní provoz.

27.–28. 12. 2018 /čtvrtek–pátek/
Provoz jako v pracovní den o prázdninách s tě-
mito odchylkami: 
Linka 102 – nepojedou spoje s odjezdem v 15.,
45. minutu z Pasek a v 00. a 30. minutu z AN
(autobusové nádraží).
Linka 104 – nepojede spoj v 5.07 z AN do
Rýnovic.
Linky 106 a 107 směr AN – Želivského – Mšeno
– AN – v provozu od 7.56 hodin.
Linky 107 a 106 směr AN – Mšeno – Želivské-
ho – AN – v provozu od 7.37 hodin.
Linka 109 – víkendový provoz, odjezdy z Rý-
novic: 9.40, 10.10, 10.40, 11.40, 13.40, 14.40,
16.40, 17.40; odjezdy z Nádraží Paseky: 9.53,
10.23, 10.53, 12.53, 14.26, 15.53, 16.53, 17.53. 
Linka 110 – ráno a dopoledne nebude zabezpe-
čena, odpoledne provoz pracovního dne.
Linka 113 – nepojede.
Linka 115 – provoz pracovního dne v úseku
Rychnov – AN a zpět (nejedou spoje do a z Pasek).
Linka 118 – nepojede. 
Navíc bude v provozu linka 121 Jablonec –
Hrabětice – Bedřichov – Jablonec.

29. 12. 2018 /sobota/
Sobotní provoz.

30. 12. 2018 /neděle/
Nedělní provoz.

31. 12. 2018 /pondělí/
Nejedou linky č. 105, 110, 113, 115, 118 a 126.
V provozu bude linka 121 Jablonec – Hrabětice
– Bedřichov – Jablonec.
Linka 109 – víkendový provoz, odjezdy
z Rýnovic: 9.40, 10.10, 10.40, 11.40, 13.40, 14.40,
16.40, 17.40; odjezdy z Nádraží Paseky: 9.53,
10.23, 10.53, 12.53, 14.26, 15.53, 16.53, 17.53.
Na linkách 106 a 107 provoz až od 7.37. 
Na ostatních linkách provoz jako v pracovní
den o prázdninách s postupným ukončením
provozu kolem 18.00 hodin.

1. 1. 2019 /úterý/
Nejedou linky č. 106 a 107. 
Bude v provozu linka 121 Jablonec – Hrabětice
– Bedřichov – Jablonec. Na ostatních linkách
od 7.00 nedělní provoz. (lv)

Změny jízdních řádů od 9. prosince
Na linkách Městské hromadné autobusové
dopravy v Jablonci nad Nisou dochází od
9. prosince ke změnám jízdních řádů na ná-
sledujících linkách.

Linka č. 101 – rozšíření víkendových spojů do
Bedřichova po dobu zimního období od 25. 12.
2018 do 10. 3. 2019. V tomto období víkendové
spoje jedoucí z Rychnova v 8.51, 9.21, 10.21,
13.51 a 14.51 s časem odjezdu z Autobusového
nádraží (AN) v 9.15, 9.45, 10.45, 14.15 a v 15.15)
pojedou až do Bedřichova. Zpět z Bedřichova
do centra pojedou spoje v těchto časech. 10.11,
10.41, 11.41, 15.11 a v 16.11.
Linka č. 103 – přidán v pracovní dny spoj s ča-
sem odjezdu v 5.45 z AN směr Na Hutích
a v 5.52 zpět.
Linky č. 104 a 112 – v pracovní dny v době ran-
ní a odpolední dopravní špičky bude linka č.
104 opět obsluhovat Lukášov v rozsahu, jako
tomu bylo před zářijovou změnou jízdních řá-

dů. Většina spojů linky č. 112 bude ukončena o-
pět v Rýnovicích, průmyslové zóně a nadále zů-
stává zachována obsluha Kunratic spoji s časy
příjezdu v 6.08 a 22.41. 
Linka č. 109 – spoj jedoucí v době školního vy-
učování s časem odjezdu v 15.18 ze zastávky
Jeronýmova pojede až do Rýnovic, průmyslové
zóny.

Linka č. 110 – spoje jedoucí z AN v časech 6.00,
7.00, 14.30 a v 15.30 budou končit a začínat
v zastávce Rýnovice, samoobsluha. Spoje nebu-
dou obsluhovat zastávky Sídliště Janovská
a Janovská, Silka (využít je možno spoje linky
č. 101).
Linka č. 115 – školní spoj s časem odjezdu
v 7.12 z Rychnova a v 7.30 z AN bude zajíždět až
do Rýnovic, průmyslové zóny.
Linka č. 116 – spoj s časem odjezdu v 7.17
z Jindřichova pojede o 3 min později v 7.20.
Čas odjezdu ze zastávky Paseky, ELP zůstává
stejný.
Linka č. 121 (zimní víkendová linka) – spoje
s časy odjezdů v 9.20 a v 10.50 ze zastávky
Pražská směr Hrabětice pojedou o 10 min po-
zději v 9.30 a v 11.00.
Linka č. 133 – z důvodu dlouhodobě nízkého
využití dojde ke zrušení školního odpoledního
spoje s časem odjezdu v 15.26 ze zastávky
Mšeno, škola do zastávky U Tenisu. (lv)

Foto Petra Endlerová
Rohová budova, ve které byla 
družina dosud, foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
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■ Personální inzerce
Referent odboru humanitního
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
Referent odboru humanitního (sociální pra-
covník – agenda SPOD), 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkou-
šek odborné způsobilosti výhodou; organizač-
ní, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; pracovní flexibilita, schop-
nost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení,

odolnost vůči stresu; schopnost pružně rozho-
dovat a přijímat za svá rozhodnutí odpověd-
nost; časová flexibilita (práce i mimo stanove-
nou pracovní dobu); uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města
Jablonec nad Nisou odboru humanitnímu dle
pracovní náplně určené vedoucím odboru a ta-
jemníkem magistrátu města. Zejména jde
o úkoly na úseku sociálně právní ochrany dětí
dle příslušné legislativy (zejména zákon o so-
ciálně právní ochraně dětí, občanský zákoník,

trestní zákon) na úseku práce s dětmi a jejich
rodinami; dále pak kolizní opatrovnictví při za-
stupování nezletilých dětí, preventivní a pora-
denská činnost, spolupráce se soudy, orgány
činnými v trestním řízení, ústavními zařízení-
mi, školami, neziskovými organizacemi a další-
mi institucemi, které se na výkonu SPOD podí-
lejí.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem k 1. 1. 2019 nebo dle vzájemné dohody

Přihlášky do 12. prosince 2018 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu včetně dalších pokynů

najdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát,
Volná místa.

Nová třída pro předškoláky ve Mšeně
Od ledna 2019 se otevře ve Mšeně nová třída
mateřské školy s kapacitou 24 dětí. Město
proto vyhlásí 6. prosince dodatečný zápis.
Třída bude věkově smíšená, a tak k zápisu
mohou přijít všichni zájemci. 

Zápis do nové třídy byl stanovený na čtvrtek
6. prosince od 10 do 16 hodin v budově MŠ
Josefa Hory 31. „Třída bude věkově smíšená,
a tak mohou k zápisu přijít všichni zájemci
o přijetí s trvalým bydlištěm v Jablonci nad
Nisou,“ říká Zuzana Brodská z oddělení škol-
ství, kultury a sportu jabloneckého magistrátu.
Nová třída vznikla přestavbou bývalých jeslí

v ulici Josefa Hory 33 v prostorách, ve kterých
v posledních letech sídlilo fitness. Otevřená bu-
de počátkem ledna 2019 jako odloučené praco-

viště Mateřské školy Jablonec nad Nisou –
Mšeno, Josefa Hory 31. Přestavba přišla měst-
skou kasu na 3,055 mil. korun.

Kritéria pro přijímání dětí:
• bydliště v Jablonci nad Nisou
• věk 
• sourozenec navštěvující MŠ Josefa Hory

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz. Přijaty mo-
hou být jen děti, jejichž zákonný zástupce dolo-
ží potvrzení, že se dítě podrobilo povinnému
očkování. „Toto potvrzení nedokládají pouze
děti, pro které je předškolní vzdělávání povin-
né,“ doplňuje Brodská. (jn)

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

Občané mohou do kontejnerů odložit např.
nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky,
boby, kola, dveře, WC, umyvadla, plastové va-
ny, atd. „Upozorňujeme občany, že do kontej-
nerů nepatří: stavební suť, komunální odpad,
který patří do klasické popelnice, využitelné
složky komunálního odpadu, které patří do ba-
revných kontejnerů na tříděný odpad, vyslouži-
lé elektrospotřebiče, biologicky rozložitelný od-
pad (listí, tráva a větve), odpad z podnikatelské
činnosti,“ říká Barbora Šnytrová z oddělení
správy veřejné zeleně.

Pokud občané nestihnou ambulantní svoz,
mají nárok na bezplatné odevzdání velkoobje-
mového odpadu (do 200 kg za rok) ve sběrných

dvorech (překladiště Proseč, Dalešická ul., Že-
livského ul., Belgická ul.). Podmínkou je uza-
vřená smlouva na odvoz a zneškodnění směsného
komunálního odpadu. Rozpis zastávek ambu-
lantního svozu velkoobjemového odpadu bude
zveřejněn na internetových stránkách města. 

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

Překladiště Proseč
22. 12. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
24.–26. 12. /pondělí–středa/ ZAVŘENO
27.–28. 12. /čtvrtek–pátek/ 7.00–14.30 hodin
29. 12.–30. 12. /sobota–neděle/ ZAVŘENO
31. 12. /pondělí/ 7.00–14.30 hodin
1. 1. 2019 /úterý/ ZAVŘENO
od 2. 1. 2019 dle běžné otevírací doby

Sběrný dvůr Smetanova
24.–26. 12. /pondělí–středa/ ZAVŘENO 
27.–28. 12. /čtvrtek–pátek/ 8.00–17.00 hodin
31. 12. /pondělí/ 8.00–14.30 hodin
1. 1. 2019 /úterý/ ZAVŘENO

Sběrné místo Belgická
22.–23. 12. /sobota–neděle/ 8.00–18.00 hodin
24. 12.–1. 1. 2019 /pondělí–úterý/ ZAVŘENO
od 2. 1. 2019 dle běžné otevírací doby

Sběrné místo Želivského
22. 12. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
24.–26. 12. /pondělí–středa/ ZAVŘENO
27.–28. 12. /čtvrtek–pátek/ 9.00–17.00 hodin
29. 12. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
31. 12.–1. 1. 2019 /pondělí–úterý/ ZAVŘENO
od 2. 1. 2019 dle běžné otevírací doby

Sběrné místo Dalešická
22. 12. /sobota/ 8.00–12.00 hodin
Ostatní dny zavřeno. (bš)

Objednávání na úřad šetří čas
Elektronické objednání na úřad funguje na
magistrátu v Jablonci nad Nisou už 13 let.
Systém prošel postupným vývojem a od letoš-
ního roku je pro uživatele ještě komfortnější. 

Objednávat se lze přes webové stránky města,
a také z chytrých mobilních telefonů s operač-
ním systémem Android nebo iOS přes aplikaci
Jablonec v mobilu.

Služba se týká oddělení správních agend na
úsecích evidence obyvatel, trvalý pobyt, občanské
průkazy, cestovní doklady a oddělení dopravně
správních agend na úsecích evidence řidičů a re-
gistr vozidel. Jedná se o agendy umístěné v bu-
dově magistrátu města v ulici Komenského.
Objednávání přes web a mobilní aplikaci stejně
jako navazující služby sledování stavu žádostí
nebo aktuální obsazenost přepážek jednoznačně
šetří čas a vychází tak vstříc veřejnosti.

Jak se objednat?
„Po kliknutí na rezervaci termínu se objeví vý-
běr agendy a pak kalendář s termíny,“ popisuje
webmaster magistrátu Petr Vitvar. Termíny jsou
k dispozici vždy 14 dní dopředu. V případě re-
gistru vozidel a řidičů je možné se objednat na
každý den. Pro agendu občanských průkazů
a cestovních dokladů a také pro evidenci oby-
vatel jsou pro elektronické objednávky určeny
dny pondělí, středa a čtvrtek. „Je to proto, aby-
chom umožnili odbavení i klientům, kteří se
dopředu neobjednávají,“ vysvětluje vedoucí
odd. správních agend Vladislava Kakrdová
a dodává, že vedle předem objednaných vyřizu-
jí úředníci samozřejmě i ostatní příchozí. 

Denně jsou schopni na jedné přepážce odba-
vit průměrně 60 lidí, ale není výjimkou ani přes
stovku klientů, když je potřeba. Při objednává-
ní systém požaduje e-mailovou adresu nebo

číslo, na které je možné zaslat potvrzovací SMS
a následně PIN. Ten se po příchodu na úřad za-
dá do terminálu v odbavovací hale. „Je tady po-
třeba počítat s tím, že PIN platí jen 10 minut
před a 10 min po rezervovaném čase, pokud
přijdete později, kód neplatí a musíte čekat,“
upozorňuje Vitvar.

Kolik je tam lidí? nebo Už mám hotovou
občanku?
Pro žadatele o vystavení dokladu je od letoška
nově k dispozici také služba sledování stavu žá-
dostí. Na webu města je možné podle data po-
dání žádosti sledovat, jestli už je žádost vyříze-
na a doklad připraven. Druhou novou službou
pro ty klienty, kteří nejsou objednaní a nechtě-
jí nebo nemohou se dopředu objednat, jsou in-
formace o aktuálním stavu obsazenosti přepá-
žek. (pk)

Foto Jiří Endler
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Primátorem Jablonce nad Nisou je 
Milan Kroupa
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se konalo ustavují-
cí zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad
Nisou. Zastupitelé složili slib a aklamací zvolili
členy rady a primátora města. 

V úvodu ustavujícího zasedání zastupitelstva
všech 30 zastupitelů vzešlých z říjnových komunál-
ních voleb složilo v souladu se zákonem o obcích
slavnostní slib. Ten přečetl dle zvyklostí nejstarší
člen zastupitelstva města, kterým je MUDr. Michael
Vraný (Nová budoucnost pro Jablonec). 

Poté byla zahájena volba členů vedení města
a volba členů rady města. Zastupitelé po proběhlé
diskuzi schválili většinou 17:13 volbu aklamací, tj.
volbu veřejnou. „Aklamací chceme hlasovat, proto-
že schůze je veřejná a lidé mají právo vědět, jak za-
stupitelé hlasují, proto jsme se rozhodli volit veřej-
ně,“ vysvětlil zastupitel Jan Polák z České pirátské
strany. 

Jablonec má nově pět uvolněných 
představitelů
Vedení Jablonce, kde byly dosud čtyři placené
funkce (primátor a tři náměstci), bude mít
v tomto volebním období nově pět uvolněných
představitelů. 

Milan Kroupa v projevu před svým zvolením do
pozice primátora mimo jiné uvedl, že služba lidem
a obci je pro něj nejvyšším posláním, sází na mla-
dé lidi a věří na týmovost. Vyzdvihl také svou důvě-
ru v koaliční partnery. „Jsme jeden tým, tak jsme se
společně rozhodli a tímto směrem půjdeme,“ řekl.
Zastupitelům sdělil, že odstoupí z funkce jednatele
své firmy a bude se zcela věnovat práci primátora.
Primátorem byl ve veřejné volbě zvolen většinou 19
hlasů. 

Náměstkem pro rozvoj se stal se 17 hlasy archi-
tekt Jakub Chuchlík. 

Náměstkem pro ekonomiku a majetek města za-
stupitelé většinou 17 hlasů zvolili Štěpána Matka. 

Osmnácti hlasy byl do funkce náměstka pro ob-
last humanitní zvolen David Mánek. 

Pátým dlouhodobě uvolněným zastupitelem byl
zvolen Petr Klápště jako radní pro územní a strate-
gické plánování a participaci. 

Rada zůstává devítičlenná
Rada města zůstává složena z devíti členů, kte-
rými byli zvoleni vedle pěti uvolněných zastupi-
telů ještě Jan Polák (Česká pirátská strana), Stani-
slav Říha (ANO 2011), Jarmila Valešová (Česká
pirátská strana) a Jan Zeman (ANO 2011). 

Poradní výbory zastupitelstva jsou čtyři
Výbory zastupitelstva jsou iniciativní a kontrolní
orgány. Ze zákona vzniká v každé obci finanční
výbor a kontrolní výbor. 

Je věcí každého zastupitelstva, zda si zřídí i výbory
pro další oblasti své činnosti. Oproti pěti výborům
v minulém volebním období budou nově čtyři. Za-
stupitelé schválili zřízení výborů: finančního, kontrol-
ního, pro hospodaření s majetkem města, pro územ-
ní plánování a rozvoj města. Všechny čtyři výbory
mají 11 členů, jejich personální složení je uvedeno
na webu města. Dopravní výbor nebyl ustanoven. 

Aplikace Lepší Jablonec se zkušebně
rozjede v prosinci
Jablonec nad Nisou využívá od roku 2015 apli-
kaci Lepší místo jako nástroj pro komunikaci
s občany zejména v oblasti hlášení poruch, ne-
pořádku ve městě aj. 

Aplikace si rychle získala své příznivce, ročně
magistrát eviduje a vyřídí téměř 300 tipů. Jelikož od
září letošního roku převzala aplikaci Lepší místo ji-
ná společnost, zvyšují se i náklady na její využívá-
ní. Rada města rozhodla z důvodů finančních
i z důvodů dalšího rizika nečekaných změn a pří-
padných negativních dopadů na uživatele, tedy ob-
čany města, že Jablonec nad Nisou bude poskytovat
tuto službu ve vlastní režii. Služba Lepší Jablonec
bude fungovat prakticky na stejném principu jako
aplikace Lepší místo. Uživatel, stejně jako dosud,
vyfotí nedostatek (rozbitou lavičku, díru v chodní-
ku aj.) a on-line zašle prostřednictvím aplikace na
magistrát. V aplikaci ve svém mobilním telefonu či
v počítači bude moci sledovat stav zaslaného tipu.
Služba Lepší Jablonec bude integrována do aplika-
ce Jablonec v mobilu. Pro uživatele bude zdarma.
Ostrý start je naplánovaný na leden, podrobné in-
formace pro uživatele přineseme v lednovém čísle
Jabloneckého měsíčníku. (mh)

■ Gratias Tibi Ago
V úvodu slavnostního večera ke 100. vý-
ročí vzniku republiky 29. října v Měst-
ském divadle v Jablonci nad Nisou
předal primátor města Petr Beitl oce-
nění dvěma dlouholetým pracovnicím
magistrátu. Medaili Gratias Tibi Ago jako
výraz poděkování za práci pro město si
odnesla Alena Nožičková, dlouholetá
vedoucí stavebního úřadu, a Marcela
Gottwaldová, dlouholetá vedoucí mat-
riky. Obě ženy spojily s městem Jab-
lonec celou svou profesní kariéru,
návrh na ocenění dalo vedení města
v návaznosti na ukončení vedoucích
funkcí obou žen a jejich odchod do dů-
chodu. 

Alena Nožičková
Paní Alena Nožičková, vedoucí staveb-
ního úřadu, vykonávala svoji práci pro
město a úřad téměř tři desítky let. Svoji
profesní kariéru spojila prakticky zce-
la s městem Jablonec nad Nisou a na
úřad nezanevřela ani v dobách změn
a fluktuací. Na uvedeném oddělení pů-
sobila celý svůj profesní život (od roku
1981) a svým přístupem se podílela na
vytváření pozitivního obrazu jablonec-
kého magistrátu. 

Marcela Gottwaldová
Paní Marcela Gottwaldová, vedoucí od-
dělení matriky a ověřování, vykonáva-
la tuto práci pro město a úřad téměř tři
desítky let. Na uvedeném oddělení pů-
sobila celý svůj profesní život (od roku
1976) a svým přístupem k občanům se
podílela na vytváření pozitivního obra-
zu magistrátu vůči veřejnosti. 

Eva Rydval
Ocenění Gratias Tibi Ago jako poděko-
vání za reprezentaci Jablonecka na po-
li kultury letos v říjnu převzala i dlou-
holetá aktivní členka SPS Janáček Eva
Rydval. Medaili převzala u příležitosti
uvedení společného projektu SPS
Janáček a sboru z partnerského města
Zwickau Oratorium Jan Hus v Měst-
ském divadle v Jablonci. (mh)

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou se konalo ve čtvrtek 15. listopadu 2018. Zastupitelé složili slib a aklamací
zvolili členy rady a primátora města, kterým se stal Milan Kroupa (ANO 2011). Foto Petr Vitvar

Foto Martin Kubišta

Foto Martin Kubišta

Foto archiv Evy Rydval
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Foukané ozdoby v radničním parteru
Módním trendem Vánoc 2018 je údajně du-
ha, to znamená, že na letošní sváteční vý-
zdobu můžete použít všechny možné barvy,
a to dohromady. 

Interiéroví stylisté zase tvrdí, že do vánočních
trendů směřují vlivy z módních mol, kde domi-
nuje bílá, tkaniny s kovovým efektem a stříbrné
detaily. A vrcholem jsou prý ozdoby z peří.
V každém případě by stromky i věnce měly být
bohatě nazdobené. Materiálem letošní sezony je
dřevo a sklo, plast s jeho negativním vlivem na
planetu je nevítaný. Doporučované jsou kombi-
nace starých vánočních ozdob s něčím novým. 

A právě tradiční skleněné foukané ozdoby
nabízí například jablonecká firma Goja, která
zdobí letošní vánoční stromek v radničním par-
teru. Vznikla v Jablonci v roce 1945 z předvá-
lečné firmy Knobloch Berger, jež vyráběla pů-
vodně ozdoby z papíru. Po válce se v ní objevil
Luděk Kulhánek a začal se skleněnými ozdo-
bami. 

Firma Goja nebo-li Glass Ornaments Jablo-
nec produkuje skleněné, ručně foukané a ma-
lované ozdoby – koule, figurky a špičky. Zatím-
co v osmdesátých letech převládalo v produkci
šest hlavních barev, dnes najdete ozdoby ve dvou
stovkách barevných odstínů. A Goja vyváží do ce-
lého světa – Evropu zastupuje Německo, Švýcar-
sko a Holandsko, z jabloneckých vánočních ozdob
se ale těší také v Austrálii či na Kubě. (jn)

Jan Rác a Petra Vavřichová ukazují vzorky skleněných foukaných ozdob jablonecké firmy Goja, foto Jiří Endler

Primátorský svařák 20. prosince
Ani letos nebude v nabídce adventních akcí
chybět vánoční charitativní sbírka Primá-
torský svařák. Dvanáctý ročník se před rad-
nicí uskuteční ve čtvrtek 20. prosince od 15 ho-
din. Tradiční hrnečky se svařeným vínem či
čajem se budou prodávat za symbolickou
padesátikorunu, ale ti, co chtějí podpořit
dobrou věc, mohou do sbírky přispět vyšší
částkou. 

Akademický sochař Jiří Dostál opět navrhl hr-
nečky s originálním jabloneckým motivem a již
tradičně všichni, kteří si zakoupí hrneček na
Primátorský svařák, přispívají do charitativní
sbírky.

Tentokrát výtěžek podpoří jabloneckou po-
bočku Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením. Získaný příspěvek chtějí členové
využít na rehabilitační pobyt, nákup sportovní-
ho náčiní a na činnost pro své klienty.

„Jsme rádi, že ti, co přijdou a hrneček od nás
zakoupí, jednak přispějí na dobrou době, ale ta-

ké spolu s námi načerpají vánoční atmosféru,“
říká primátor Milan Kroupa.

Loňský 11. ročník se hodně přiblížil rekordu
z předchozího roku, kdy se prodalo 781 hrnků
za 45 273 korun a rozlilo se 230 litrů vína a 15
litrů čaje. (end)

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

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

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

nad Nisou
2012 – 27 041 korun pro Centrum pro zdravotně

postižené Libereckého kraje – Jablonec
nad Nisou

2013 – 34 775 korun pro o. s. Tyfloservis (680
hrnků)

2014 – 37 258 Kč pro Rytmus Liberec, o. p. s.
(728 hrnků)

2015 – 41 251 Kč pro Asociaci rodičů a přátel zdra-
votně postižených dětí, z. s. (743 hrnků)

2016 – 45 544 Kč pro Jablonecký klub onkolo-
gických pacientů JAKOP (831 hrnků)

2017 – 45 273 Kč pro Svaz tělesně postižených
v ČR, z. s. (781 hrnků)

■ Obrazem stavba pavilonu intenzivní medicíny 

Stavba pavilonu intenzivní medicíny pokračuje i v zimním období. Objekt roste, v prosinci stavbaři plánují dokončit monolitické stěny a strop ve
3. patře. Podzemní podlaží jsou vyzděná, začíná se zdít první patro. Okna jsou zabedněná, a vnitřky vytápěné, aby tam stavbaři mohli pracovat. Betonovat bude
možné až do –10 °C.

Foto archiv MMJN

Foto Miroslav GorčíkFoto Petra HybnerováFoto Petra Hybnerová
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Vánoční slavnosti na Mírovém náměstí
19.–22. 12. 2018 /středa–sobota/

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

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

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

Doprovodný program

Středa 19. 12.
10.00 – MŠ Hláska
10.15 – Pod Peřinkou
10.30 – DPS Jablíčko, MŠ Jablůňka
10.45 – MŠ Kapička 
11.00 – MŠ Mechová, Muchomůrka
11.15 – DPS Notička, Žlutá školka

11.30 – MŠ Vratislavice n. N. 
12.00 – DPS Fialenky, ZŠ Ant. Bratršovského
14.00 – Dechový kvintet ZUŠ Železný Brod
15.00 – DPS Skřivánek
15.30 – Brass Quintet Železný Brod
16.30 – Celestýnka 

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

Čtvrtek 20. 12.
10.00 – MŠ Montessori
10.15 – MŠ Pampeliška
10.30 – DPS Žabáček, MŠ Studánka Janov n. N. 
10.45 – DPS Sluníčko, MŠ Motýlek
11.00 – MŠ Mšeňáček
12.00 – DPS Zvoneček, ZŠ Liberecká
13.00 – SPS Izerína
13.30 – Bonus kvartet (Roudnice n. L.

/ Litoměřice)
14.30 – DPS Rolnička, ZŠ Liberecká
15.30 – Mladá dechovka
16.30 – Rychnovské trio
17.00 – Rosex (Liberec)

15.00–18.00 – Primátorský svařák se sbírkou
pro Společnost pro podporu lidí s mentálním
postižením ČR, pobočný spolek Jablonec nad
Nisou

Pátek 21. 12.
10.00 – MŠ Slunečnice
10.30 – rez. Hlasoplet – první část
11.30 – rez. Hlasoplet – druhá část
12.30 – Kvartet trubačů Podkrkonošské

dechovky (Nová Paka)
13.30 – Celestýnka 
14.30 – Dechovka Desenka z Jizerských hor 
15.30 – Harmonia (Tanvald)

16.00 – Pěvecký sbor Ještěd (Liberec)
16.30 – Folklórní soubor Šafrán. Živý Betlém
17.00 – Generace Gospel Choir 

Sobota 22. 12.
10.00 – Pardubičtí pozounéři
11.00 – Pardubičtí pozounéři
12.15 – Pardubičtí pozounéři 

VÁNOČNÍ DÍLNA V EKOCENTRU
20. 12. /čtvrtek/ 9.00–18.00 hodin
21. 12. /pátek/ 9.00–18.00 hodin
22. 12. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
Ve výstavním pavilonu je připravena tvořivá
dílna. Výroba vánočních ozdob tradičními
technikami, výstavka kostýmů adventních
postav a ukázka štědrovečerně prostřeného
vánočního stolu.
Výstavní pavilon S1 – Ekocentrum.

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

Akce v rámci adventu 2018
Statutární město Jablonec nad Nisou ve spo-
lupráci s Eurocentrem Jablonec připravilo
pestrý program na adventní čas. 

I. ADVENTNÍ TÝDEN
1. 12. /sobota/ 17.00 hodin
POŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
A ADVENTNÍ NEŠPORY
Římskokatolická církev zve veřejnost na první
adventní nešpory spojené s žehnáním advent-
ních věnců, které si lidé mohou přinést nebo
předem vyrobit na dílničce v Domě Scheyba-
lových. 
15.30 – dílnička adventních věnců
V prostorách chodby Domu Jany a Josefa V. Schey-
balových bude možnost si pod dohledem lek-
torky připravit adventní věnce pro následující
žehnání. Nutná rezervace míst na tel. 775 585 047.

2. 12. /neděle/ 13.00 – 17.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM, Eurocentrum
Tvořivé dílničky, kde si každý může vyrobit
drobný dárek pro sebe i pro své blízké. Vstupné
je zdarma. www.vikyr.cz.

2. 12. /neděle/ 15.00 a 16.00 hodin
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ, kostel sv. Anny 
Slavnostní zahájení adventu. V 15.00 hodin za-
pálení první adventní svíce, v 15.00 a 16.00 ho-
din vystoupení smíšeného pěveckého sboru
Zničehonic pod vedením Jaroslava Koutského.

2. 12. /neděle/ 15.00–19.00 hodin
SETKÁNÍ S ŘEMESLEM 
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových

Umělecký řezbář Roman Marek předvede své
umění včetně možnosti si práci se dřevem vy-
zkoušet. Akce v rámci výstavy Z voňavého po-
línka.

2. 12. /neděle/ 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Mírové náměstí
Rozsvícení vánočního stromu proběhne jako
již tradičně první adventní neděli. Stejně jako
v loňském roce i letos zazpívá dětský pěvecký
sbor Vrabčáci a hlavní hvězdou na jabloneckém
adventním nebi pak bude Jan Smigmator, čes-
ký král swingu. Pod stromem nebude chybět
ani poštovní schránka na dopisy, kam mohou
děti vhodit svá přání pro Ježíška. Pro dospělé
bude, počínaje první adventní nedělí až do
Nového roku, na náměstí stánek se svařákem,
čajem a dalším občerstvením. www.ejbc.cz.

II. ADVENTNÍ TÝDEN
7. 12. /pátek/ 15.00 hodin
RÝNOVICE SOBĚ!
15.00 – otevření trhu drobných radostí, soused-
ské setkání pro všechny lidi dobré vůle. Spo-
lečenská akce se uskuteční v prostoru Domu
česko-německého porozumění, v prostoru před
sochou Jana Nepomuka a v části místních ko-
munikací Josefa Suka a P. I. Čajkovského.

8. 12. /sobota/ 16.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V KOKONÍNĚ, kulturní dům
Vánoční dílničky + rozsvěcení vánočního stro-
mu s hudebním vystoupením.

9. 12. /neděle/ 14.30–17.00 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ 
Eurocentrum
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Vstu-
penky (50 Kč / 40 Kč) je nutné zakoupit předem
– EC či DDM Vikýř, www.vikyr.cz.

9. 12. /neděle/ 16.30 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
VE MŠENĚ, přehrada – U Prutu
Osadní výbor Mšeno zve na již tradiční 5. roz-
svícení vánočního stromu u přehrady. Vánoční
koledy zazpívá pěvecký sbor Izerína.

III. ADVENTNÍ TÝDEN
15. 12. /sobota/ 19.00 hodin
ČESKÝ ROK
Městské divadlo Jablonec nad Nisou
Scénické zpracování skladby Jaroslava Krčka
u příležitosti 100 let republiky v podání dětí
jablonecké ZUŠ a konzervatoře Praha. Účinku-
jí všechna oddělení sboru IUVENTUS, GAU-
DE!, taneční obor ZUŠ a orchestr Pražské kon-
zervatoře. Projekt podporuje statutární město
Jablonec nad Nisou. Režie: Magdalena Švecová.
Cena vstupenek: 150 Kč, www.zusjbc.cz.
Více na 17. straně.

16. 12. /neděle/ 14.30 hodin
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
ADVENTNÍ POHÁDKA
Kino Radnice
Animovaný dobrodružný film pro diváky všech
věkových kategorií. Veselý příběh o přátelství,
odvaze a radosti z objevování nových věcí.

Foto Ivana Mošnová Foto Ivana Mošnová
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Vánoční bohoslužby v Jablonci /1. 12. 2018–8. 1. 2019/
Ochranovský sbor 
při Českobratrské církvi 
evangelické
Máchova 29, Jablonec n. N., 
www.jednotabratrska.cz 

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

31. 1. /pondělí/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY S LOSOVÁNÍM
HESEL NA ROK 2019
„Hledej pouze pokoj a snaž se o něj.“
Ž 34,15 

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

1. 12. /sobota/ 12.30 hodin
ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA
Adventní koncert – Artefaktum

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

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

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

23. 12. /neděle/ 14.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba
18.00 hodin
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA
NA PŮLNOČNÍ MŠI
Přístupné veřejnosti

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

25. 12. /úterý/ 14.00 hodin
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
Bohoslužba

30. 12. /neděle/ 14.00 hodin
BOHOSLUŽBA VDĚČNOSTI 
ZA UPLYNULÝ ROK

6. 1. /neděle/ 14.00 hodin
BOHOSLUŽBA
Losování biblických textů pro nový rok

Od 20. 12. do 6. 1. 2019
10.00–18.00 hodin
VYSTAVENÝ JIZERSKÝ BETLÉM
Dřevěné sochy v životní velikosti

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

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

25. 12. /úterý/ 10.00 hodin
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA 
NA BOŽÍ HOD

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

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

23. 12. /neděle/ 15.30 hodin
VÁNOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

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

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

9. 12. /neděle/ 10.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Bohoslužba
17.00 hodin – adventní varhanní
koncert P. Tomeš

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

23. 12. /neděle/ 10.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
Bohoslužba

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

Betlém Achátová madona je
vystavován dle rozpisu na webu.

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

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

9. 12. /neděle/ 9.30 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužby
15.00 hodin Bohoslužby s ordinací
laiků – návštěva synodního seniora
D. Ženatého

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

23. 12. /neděle/ 9.30 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dětská vánoční slavnost

24. 12. /pondělí/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY

25. 12. /úterý/ 9.30 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
Bohoslužby s vysluhováním sv. večeře
Páně

30. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY

1. 1. /úterý/ 9.30 hodin
NOVÝ ROK
Bohoslužby s vysluhováním sv. večeře
Páně

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

2. 12. /neděle/ 10.00 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ

9. 12. /neděle/ 10.00 hodin
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
S vysluhováním Večeře Páně

16. 12. /neděle/ 10.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ

23. 12. /neděle/ 10.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Dětská vánoční slavnost

25. 12. /úterý/ 10.00 hodin
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ

30. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BOHOSLUŽBA

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

1. 1. /úterý/ 10.00 hodin
NOVÝ ROK
Bohoslužba

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

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

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

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

23. 12. /neděle/ 
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Rozdílení (lampičky nebo svíčky s sebou)

23. 12. /neděle/
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
14.00 – Rýnovice
9.30 a 18.00 – Jablonec n. N.

24. 12. /pondělí/
ŠTĚDRÝ DEN
VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ
PÁNĚ
13.00 – otevření betlému v kostele

na Horním nám.
16.00 – Jablonec n. N. – dětská
16.00 – Lučany n. N.
22.00 – Rádlo

V době adventní (od 1. 12. do 24. 12.)
se v kostele na Horním náměstí konají
brzké ranní mše sv. ke cti Panny
Marie, tzv. roráty. Tato mše sv. má
v českých zemích tradici již od dob
Karla IV. Bohoslužby pouze při
svíčkách jsou vždy v úterý a v sobotu
(bude upřesněno) v 6 hodin ráno.

25. 12. /úterý/
SLAVNOSTNÍ NAROZENÍ PÁNĚ,
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
00.00 – Jablonec n. N.
00.00 – Rychnov n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

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

27. 12. /čtvrtek/
SVÁTEK SV. JANA EVANGELISTY
16.30 – Jablonec n. N. – nemocniční

kaple
18.00 – Mšeno – Jablonec n. N.

žehnání vína

28. 12. /pátek/
SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK
17.00 – Jablonec n. N.

29. 12. /sobota/
ŠESTÝ DEN V OKTÁVU
NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 – Jablonec n. N.
16.00 – Lučany n. N.

30. 12. /neděle/
SVÁTEK SV. RODINY NAZARETSKÉ
7.30 – Rychnov n. N. – obnova

manželských slibů
9.30 – Jablonec n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

31. 12. /pondělí/
POSLEDNÍ DEN
KALENDÁŘNÍHO ROKU
9.00 – Jablonec n. N. – adorace
16.00 – Jablonec n. N. (Te Deum)

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

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

5. 1. /neděle/
VIGILIE SLAVN. ZJEVENÍ PÁNĚ
8.00 – Jablonec n. N.
16.00 – Lučany n. N.

6. 1. /sobota/
SLAVNOSTNÍ ZJEVENÍ PÁNĚ
Obřad žehnání vody, křídy a kadidla
7.30 – Rychnov n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Nová Ves n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

13. 1. /neděle/
SLAVNOST KŘTU PÁNĚ
7.30 – Rychnov n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Rádlo
18.00 – Jablonec n. N.
Betlém v Jablonci n. N. na Horním
náměstí otevřen dle rozpisu:
24. 12. 13.00–17.30
25. 12.–13. 1. 9.00–17.30

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

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

24. 12. /pondělí/ 9.00 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
Vánoční snídaně

Orantka architekta Josefa Zasche,
detail výzdoby kostela Povýšení

sv. Kříže. Foto Karel Koláček
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

3. 12. /pondělí/ 10.00 hodin
VÁNOCE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 12. /úterý/ 17.00 hodin
BYLO NEBYLO STO LET TOMU
Vyhlášení výsledků 18. ročníku literár-
ní soutěže. V programu vystoupí diva-
delní soubor z DDM Vikýř Jablonec
nad Nisou s představením Stojí hruška.
Hostem akce bude herečka Dana
Černá z Činoherního klubu Praha.

6. 12. /čtvrtek/ 14.00 hodin
LUŽICKÉ HORY
Pravidelné promítání z cyklu Krásy
Čech, Moravy a Slezska.

10. 12. /pondělí/ 15.30 hodin
NEŽ POSTAVÍME SNĚHULÁKA
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám do literárního klubu a přijď 
do audiovizuálního sálu.

11. 12. /úterý/ 17.00 hodin
INSIGHT NA MARSU
Astronomické okénko Martina Gembece.

12. 12. /středa/ 15.00 hodin
ZLATÁ MAKOVICE
a KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI
Vyhlášení výsledků vědomostních
a čtenářských celoročních soutěží. 

18. 12. /úterý/ 14.00 hodin
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
Nahlédněte spolu s certifikovanou tre-
nérkou Jiřinou Ziklovou na možnosti,
jaké skrývá vaše paměť.

18. 12. /úterý/ 17.00 hodin
TRUTNOVSKO
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

Pokračujeme v luštitelských 
a znalostních soutěžích:
O ZLATOU MAKOVICI, 
ZNÁTE-VÍTE-TUŠÍTE
a KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI.

VÝSTAVY

ŠEROSVIT DUŠE MÉ
Své snímky v prostoru schodiště
vystavuje fotografka Janča.

40
Výstava věnovaná budově staré radnice
a 40. výročí její rekonstrukce pro účely
knihovny. Expozice umístěna na chod-
bě k multimediálnímu oddělení.

O svátcích, ale i 31. prosince, je hlavní
budova knihovny uzavřena. Pobočky
navíc i ve dnech vánočních prázdnin. 

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

1. 12. /sobota/
ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ
HUDEBNÍCH KROUŽKŮ
V rámci projektu Tvoříme duší
vystupují v dopoledních časech
ve spolkovém domě děti z hudebních
kroužků a street dance. 
Více informací: B. Formanová.

2. 12. /neděle/ 13.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
Přijďte načerpat vánoční atmosféru
první adventní neděli do Eurocentra.
Připraveny jsou dílny s nápady na vá-
noční dekorace a dárky. Cena dílniček
je od 10 Kč (jeden vikýřácký žeton).
Více informací: A. Tauchmanová. 

3. 12. /pondělí/ 17.00 hodin
TVOŘIVÉ PONDĚLKY
Výroba mýdel všech vůní a barev,
mléčná i čirá. V ceně materiál na tvo-
ření a drobné občerstvení. Cena 150 Kč
za workshop nebo 500 Kč za celý cyklus
tvořivých pondělků. Info M. Šípková.

4. 12. /úterý/ 17.00 hodin
ADVENTNÍ SVÍCEN
Řada výtvarných dílen, které se budou
konat jednou za 14 dní na různé téma.
Cena kurzu je stanovená dle potřebného
materiálu – sledujte, prosím, aktuální
akci. V předvánočním čase si vyrobíte
netradiční adventní svícen za pomoci
dřevěných polotovarů, akrylových barev,
sněžítek, větviček, atd. – cena: 200 Kč.
Více Informací: A. Tauchmanová.

5. 12. /středa/ 9.00 hodin
ČERT A MIKULÁŠ
Do MŠ Rychnov přijedou čert
a Mikuláš a přivezou dětem nadílku.
Bližší info: zaměstnanci Vikýře.

7.–8. 12. /víkend/
PEČENÍ CUKROVÍ
Upečeme si pět druhů cukroví, zahra-
jeme si spoustu her a zároveň navodí-
me vánoční atmosféru. Cena 450 Kč.
Bližší info: P. Zemanová (vedoucí cuk-
rářského kroužku). 

7.–9. 12. /víkend/
VÁNOCE BEZ PROUDU
Pobytová akce v Jizerských horách.
Bližší info: A. Tauchmanová.

8. 12. /sobota/ 14.30 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro všechny zájemce
a natěšené bruslaře konaná ve spolu-
práci se Sport, s. r. o, a HC Jablonec,
děti mají vstup zdarma, dospělí zaplatí
40 Kč, bližší informace: P. Dostál.

8. 12. /sobota/ 16.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
Tradiční akce folklorního souboru
Nisanka. Bližší informace: A.
Francová. Více na 18. straně.

9. 12. /neděle/ 14.30 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ
Mikulášská besídka pořádána DDM
Vikýř ve spolupráci se statutárním
městem Jablonec nad Nisou
v Eurocentru. Hry, kouzelník, zábava
a Mikuláš s čertem a andělem. 
Vstupné 50 Kč/dítě (v ceně je balíček),

40 Kč/dospělý, vstupenky v předprode-
ji v pokladně Eurocentra nebo v DDM
Vikýř v odpoledních hodinách 
pondělí–čtvrtek na recepci. 
Bližší informace P. Dostál.

12. 12. /středa/ 
PŘEDVÁNOČNÍ BUBNOVÁNÍ 
Hudební akce pod vedením lektorky
Martiny Plíškové. Zadáno pro členy
zájmových kroužků osob se zdravot-
ním znevýhodněním a jejich rodiny.
Pořádá Sdružení Tulipán, z. s., pobočka
Jablonec n. N. v rámci projektu S pod-
porou k lepší péči.

13. 12. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VÁNOČNÍ MINIDÁREČKY
Výroba náramků, mýdla, minideskové
hry, zdobení hrnečků atd. Cena 150 Kč,
přihlášky do 10. 12. 
Více informací: A. Tauchmanová.

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

15. 12. /sobota/ 14.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNAJ
V INTEGROVANÉ BOCCIE
Sportovní odpoledne nejen pro handi-
capované, soutěž týmů rodin či přátel.
Závodí se v sále Obecního úřadu
Maršovice. Akce se koná za finanční
podpory Libereckého kraje v rámci
projektu Správná pětka. Více informací
a přihlášky týmů: I. Literová, e-mail:
literova@vikyr.cz.

15.–16. 12. /víkend/ 9.00 hodin
LÁTKOHRANÍ
Víkendový kurz kouzlení s textilními
materiály. Budeme malovat hedvábí,
zdobit látky, šít / tvořit vánoční skřítky,
háčkovat náramky, dělat panenky
z ovčího rouna. Cena: 900 Kč. V ceně
je zahrnuto lektorné, materiály, celo-
denní jídlo. Bližší info: B. Formanová.

16. 12. /neděle/ 15.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ TANEČNÍ
Hudební a zábavné odpoledne se slav-
nostním zakončením Tanečních pro
hendikepované. Předvánoční akce
i celý taneční kurz se koná za finanční
podpory Libereckého kraje v rámci
projektu Správná pětka. Bližší info:
I. Literová. 

17. 12. /pondělí/ 17.00 hodin
TVOŘIVÉ PONDĚLKY
Tvoření obrazů z fotek. V ceně ma-
teriál na tvoření a drobné občerstvení.
Fotky s sebou. Cena 150 Kč workshop
nebo 500 Kč za celý cyklus tvořivých
pondělků. Bližší info: M. Šípková.

18. 12. /úterý/ 17.00 hodin
ZDOBENÉ TRIČKO
Řada výtvarných dílen, které se budou
konat jednou za 14 dní na různé téma.
Cena kurzu je stanovená dle potřebné-
ho materiálu – sledujte, prosím, aktu-
ální akci. Tentokrát budeme zdobit
tričko. Na kurzu budete mít možnost
zdobit světlý textilní materiál pomocí
sprejů, šablon a razítek. Veškerý mate-
riál je v ceně (velikost trička uveďte při
přihlášení) – cena: 200 Kč. 
Více info: A. Tauchmanová.

22. 12. /sobota/
PŘEDVÁNOČNÍ GEOCACHING
Výlet se zdobením stromečků pro
zvířátka a hledáním kešek v Jizer-
ských horách. Přihlášky do 14. 12. 
Více info: A. Tauchmanová.

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

3.–21. 12. /každý všední den/ 
9.00–12.00 hodin
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně. 
Od 3 měsíců s doprovodem. 

2. 12. /neděle/ 
15.00–16.30 a 17.00–18.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Tradiční Mikulášská s Jablíčkem ve
dvou termínech, na které vystoupí ta-
neční skupina X-dance, kouzelník
a Mikuláš, čert i anděl. Lístky v prodeji.

3. 12. /pondělí/ 10.00 hodin
KYBERŠIKANA
Přednáška Jana Melši. Bavit se bude-
me o chování na sociálních sítích, na-
kupování přes internet a riziku počíta-
čových her. 
Povíme si také o kyberoomingu, kyber-
šikaně, sextingu a kyberstalkingu.

4. 12. /úterý/ 10.00 hodin
EMOCE V RODINĚ
Beseda s psycholožkou Lucií Šmahelo-
vou: Jak řešit vzteky u dětí, jak řešit
vzteky u dospělých a vůbec
emoce v celé rodině.

5. 12. /středa/ 10.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ V JABLÍČKU
Mikulášská besídka pro nejmenší děti
v rámci hravého dopoledne, přihlášky
předem.

11. 12. /úterý/ 10.00 hodin
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
Přednáška Červeného kříže o nejčas-
tějších úrazech u malých dětí + prak-
tické ukázky záchrany života a první
pomoci při úrazech.

11. 12. /úterý/ 10.00 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
V JABLÍČKU
Individuální poradenství zdarma.

12. 12. /středa/ 10.00 hodin
HYPERAKTIVITA U DĚTÍ
Povídání nejen o hyperaktivitě, o dneš-
ních dětech, jejich potřebách a jak
zvládat roli rodiče. O tom všem si
budeme povídat s Jitkou Flégelovou.

13. 12. /čtvrtek/ 15.30 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin dětí s diagnostikou
ADHD, PAS – porucha autistického
spektra, logopedické vady.
Předávání zkušeností v příjemném
prostředí, pro děti program.

Mikulášský rej aneb čerta k dětem nepustíme

1. 12. /sobota/ 9.00–11.00 hodin – Sokolovna Kokonín
Dětské centrum NEZNÁLEK, z. s., pořádá akci pro děti, na které jsou ví-
tány děti v maskách Mikulášů, andělů i čertů. Pro všechny děti balíček od
Mikuláše, tvořivá dílnička postaviček z plakátu, písničky pro malé taneč-
nice a tanečníky, soutěže, dětský koutek pro nejmenší. Vstupné 50 Kč.
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■ Jablíčko
– centrum pro rodinu

14. 12. /pátek/ 10.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA PRO
NEJMENŠÍ
Vánoční dílnička pro nejmenší děti
v rámci hudebně výtvarného kroužku
se zpíváním koled. Cukroví vítáno.

16. 12. /neděle/ 10.00 hodin
SCRAPBOOKOVÉ TVOŘENÍ –
KALENDÁŘE, ALBA
Přijďte si vyrobit krásná a osobitá alba
či kalendáře s vlastními fotografiemi
pod dohledem Katky Mouchové-Brá-
zové. Cena 550 Kč. 
Hlásit se můžete na tel.: 605 733 540
do 30. 11. 2018

20. 12. /čtvrtek/ 15.30 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata...? 
Přijďte i s dětmi do Jablíčka 
a podělte se o své radosti i starosti 
s ostatními.

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

Od 23. 12. 2018 do 1. 1. 2019 je
Jablíčko pro veřejnost uzavřeno.

■ ZUŠ
Podhorská 47
466 01 Jablonec nad Nisou,
tel.: 488 880 300, 
mob. 774 762 223

1. 12. /sobota/ 12.30 hodin
BENEFIČNÍ KONCERT 
ARTEFAKTUM 
Vystoupení DPS Iuventus, gaude!
s Ondřejem Rumlem, slovem provází
Bolek Polívka v kostele Dr. Farského. 

5. 12. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
Koncertní sál.

15. 12. /pátek/ 18.00 hodin
ČESKÝ ROK
Vánoční projekt s DPS Iuventus, gaude!
Městské divadlo.
Více na 17. straně.

19. /středa/ 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncertní sál.

■ Kavárna Floriánka
ve Spolkovém domě v Jablonci n. N.

Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin.
Každý den domácí sladkost ke kávě
nebo možnost obědů.

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

3., 10. a 17. 12. /pondělí/
16.30–18.00 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I a II
Základy anatomie, fyziologie, první
pomoc jak v teorii, tak při modelových
situacích v praxi. 
Přihlášky prouskova@cck-jablonec.cz.

7. 12. /pátek/ 12.00 hodin
PRVNÍ POMOC V BĚŽNÉM
ŽIVOTĚ
Zaměřeno na děti. Situace, se kterými
se můžeme potkat opravdu každý den,
drobná poranění, popáleniny, běžné
dětské nemoci. Co zvládneme sami
a kdy je čas povolat lékaře. Přihlášky
předem.

1., 2., 7., 8. a 9. 12.
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
Rekvalifikační kurz pro ty, kteří pracu-
jí s dětmi a mládeží a jezdí s nimi na
pobytové akce a chtěli by vykonávat
funkci zdravotníka na této akci.
Přihlášky předem.
13. 12. /čtvrtek/ 15.00 hodin
VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ VÝKONNÝCH
RAD A VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
OBLASTNÍHO SPOLKU

Projednání činnosti OS ČČK za rok
2018, schválení základního plánu akti-
vit pro rok 2019 a rozpočtu 2019.

18. 12. 2018–4. 1. 2019
VÝLUKA
SENIOR DOPRAVA ČČK
Upozorňujeme všechny klienty naší
senior dopravy o výluce této služby 
v uvedeném termínu. Děkujeme za po-
chopení. Tato služba je určena hlavně
seniorům nad 65 let se zhoršenou mo-
bilitou, dále pak lidem se zdravotním
omezením nad 26 let k přepravě nejen
k lékaři, ale i na nákupy, za kulturou
či za pietou. Vázaná je na smlouvu
a objednání s minimálním rozsahem
dva dny dopředu.

■ Dětské centrum 
Neználek
Sokolovna Kokonín

1. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ REJ ANEB ČERTA
K DĚTEM NEPUSTÍME
Pro všechny děti balíček od Mikuláše,
tvořivá dílnička postaviček z plakátu,
písničky pro malé tanečnice a tanečníky,
soutěže, dětský koutek pro nejmenší,
masky malých Mikulášů, andílků i čer-
tíků vítány. Vstupné na osobu: 50 Kč.

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

HALA bude v době vánočních svátků
zavřena, a to 24., 25., 26. a 31. 12. 2018
a 1. 1. 2019. Ve dnech 22., 23., 27., 28.,
29. a 30. 12. 2018 bude otevřena od
8 do 20 hodin.

FITNESS v městské sportovní hale
bude v době vánočních svátků zavře-
na, a to 24., 25., 26. a 31. 12. 2018
a 1. 1. 2019. Ve dnech 22., 23., 27., 28.,
29. a 30. 12. 2018 bude otevřena
od 8 do 20 hodin.

FLORBAL
15. 12. /sobota/ 8.00 hodin
VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ
Pořádá Florbal Jablonec, z. s., kurt č. 2 a 3.

FOTBAL
1. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V KOPANÉ
Klání ročníku 2009, pořádá FK
Jablonec, z. s., centrkurt.

2. 12. /neděle/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V KOPANÉ
Klání ročníku 2010, pořádá FK
Jablonec, z. s., centrkurt.

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

HÁZENÁ
www.hazenajbc.cz
8. 12. /sobota/ 15.00 hodin
TURNAJ NEJMENŠÍCH
HÁZENKÁŘŮ
Pořádá TJ ELP Jablonec, 
mini+přípravka, centrkurt.

8. 12. /sobota/ 15.00 hodin
ELP JABLONEC 
– TJ SOKOL PRAHA VRŠOVICE
II. liga staršího dorostu, centrkurt.

8. 12. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC 
– LIBEREC HANDBALL
II. liga mužů, centrkurt.

RŮZNÉ
15. 12./sobota/ 13.00 hodin
KRAJSKÁ SOKOLSKÁ AKADEMIE
Pořádá Župa Jizerská, centrkurt.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
8. 12. /sobota/ 10.00 a 13.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– TJ JISKRA NOVÝ BOR
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

9. 12. /neděle/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ 
JUNIOREK A KADETEK 
– KP LIBERECKÉHO KRAJE
Pořádá TJ Bižuterie, kurty č. 1–3.

Stadion Střelnice
Atletická hala
www.atletikajbc.cz
Provoz o vánočních svátcích:
24. a 26. 12. 2017 zavřeno
27. a 30. 12. 2017 9.00–19.00 hodin
31. 12. 2017 8.00–14.00 hodin
1. 1. 2018 zavřeno
od 2. 1. 2018 běžný provoz

1. a 2. 12. /sobota–neděle/ 10.00 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
39. ročník největšího mítinku žactva
v republice, ve třech kategoriích žactva
bude na startu přes pět set závodníků.
V sobotu závody staršího a mladšího
žactva, v neděli klání mladších žáků
v trojboji (50 m, 300 m a plný míč).
Pořádá TJ LIAZ atletický oddíl
za přispění statutárního města Jablonec.

8. 12. /sobota/ 11.30 hodin
MEZIKRAJOVÉ UTKÁNÍ
DRUŽSTEV MLADŠÍHO ŽACTVA
Krajská družstva z krajů:

Královehradeckého, Pardubického, Ús-
teckého, Středočeského a Libereckého

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

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

Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz
BAZÉN
Provoz o vánočních svátcích:
23. 12. zavřeno
24. 12. zavřeno
25. 12. 14.00–20.00 hodin
26. 12. 14.00–20.00 hodin
27. 12. 10.00–21.30 hodin
28. 12. 10.00–21.30 hodin
29. 12. 10.00–21.30 hodin
30. 12. 10.00–20.00 hodin
31. 12. zavřeno
1. 1. 2019 zavřeno
od 2. 1. 2018 běžný provoz

SAUNA
Provoz o vánočních svátcích:
23. 12. zavřeno
24. 12. zavřeno
25. 12. 14.00–20.00 hodin – smíšená
26. 12. 14.00–20.00 hodin – smíšená
27. 12. 10.00–21.30 hodin – muži
28. 12. 10.00–21.30 hodin – ženy
29. 12. 10.00–21.30 hodin – smíšená
30. 12. 10.00–20.00 hodin – smíšená
31. 12. zavřeno
1. 1. 2019 zavřeno
od 2. 1. 2018 běžný provoz

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

Městský zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz
8. 12. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC KOBRA PRAHA
23. kolo, II. liga muži.

12. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– HC RODOS DVŮR KRÁLOVÉ
24. kolo, II. liga muži.

22. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC ŘISUTY
28. kolo, II. liga muži.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Pevné a stálé termíny bruslení
v průběhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin
Bruslení na konci roku:
22. a 23. 12 14.30–16.00 hodin
24. a 25. 12. 10.30–12.00 hodin 

a 14.30–16.00 hodin
26., 27., 28., 29. a 30. 12. 

14.30–16.00 hodin
31. 12. 10.30–12.00 hodin 

a 14.30–16.00 hodin
1. a 2. 1. 2019 14.30–16.00 hodin

Sportovní areál Břízky
lyžařské kolečko Ski klub Jablonec,
www.skiklubjablonec.cz.
V areálu je v zimním období a v přípa-
dě vhodných klimatických podmínek 
upraveno a osvětleno kolečko v délce
cca 2 km. Doba svícení je od setmění
do 22.00 hodin. 
Více na www.skijablonec.cz.

Jablonecká přehrada
31. 12. /pondělí/ 11.00 hodin
SILVESTROVSKÝ BĚH OKOLO TŘÍ
PŘEHRAD
Čtvrtý ročník závodu na 5 km pořádá
Martin Fořt, start u areálu pivovaru
Volt. Prezence 9.30–10.30 hodin. 
Více na www.silvestrovskybeh.cz
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■ Z knihovny 
Petr Nový, Eva Krupková,
Kristýna Fendrichová: 
Zásadský ráj
Příběh českých perliček. Ve spolu-
práci s Muzeem skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou vydala spo-
lečnost Preciosa Ornela krásnou
publikaci o obci Zásada, která má
nejen bohatou historii, ale i sou-
časnost díky výrobě skleněných
korálků. 

„Zásadské perličky jsou známé
po celém světě a v této nové knize
najde zvídavý čtenář spoustu zají-
mavých informací, dobových foto-
grafií provozoven i nádherné
bižuterie,“ říká Zbyněk Duda, ře-
ditel Městské knihovny Jablonec.
Začíst se či si knihu jen prolisto-
vat lze každý všední den ve stu-
dovně v přízemí knihovny od
osmé do osmnácté hodiny.

Čtyřicítka
Je to už čtyřicet let, co byla napo-
sled budova staré radnice rekon-
struována a upravena pro potřeby
knihovny. Výstavu, která připomí-
ná toto výročí, můžete zhlédnout
v přízemí budovy do konce února
2019.

Šerosvit duše mé
Výstava fotografky, vystupující pod
jménem JančaR.art, zobrazuje ni-
terní pocity zahalené do umělec-
kého vyjádření. Fotografie se za-
měřují zejména na pocity prázd-
noty, odcizení a Dasein. Autorka
hledá minimalistickým způsobem
inspiraci v dekorativnosti secese
a pracuje se šerosvitem známým
od starých mistrů, ale zároveň zů-
stává jednoduchá ve svém kon-
ceptu a vtahuje diváky do svého
světa plného jinotajů. 

■ Stručně
Sbírka Pozvedněte slabé
Regionální sbírka Pozvedněte sla-
bé vybírá na předem určené pro-
jekty konkrétních neziskových or-
ganizací. V Jablonci n. N. se bě-
hem letní části vybralo 5 644 Kč.
V zimní části vyrazí 18. 12. do ulic
studenti SUPŠ a VOŠ Jablonec n.
N. a budou prodávat magnetky za
30 Kč. Výtěžek podpoří ROSKU
Jablonec (na zajištění hipoterapie
pomáhající imobilním lidem trpí-
cím roztroušenou sklerózou)
a Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR (na
aktivity sloužící rozvoji osobnosti
mentálně postižených). Rozdělen
bude na jaře 2019.

Jak jste se dostal k víře a k cestě kazatele?
Za dar víry v Boha vděčím asi nejvíce své moravské
babičce Ludmile, která mi pro Něho otevřela oči už
v dětství. Od té doby jsem prostě věděl, že Je, a že Je
tajemně spojen se vším, co je kolem mě, dokonce
i s mou velmi nepatrnou existencí. Odpovědí na toto
vědomí bylo navázání živého vztahu, který se samo-
zřejmě v životě vyvíjí a zraje. Možná, že někde
v tomhle životním rozhovoru a v mém lidském tápá-
ní v otázce, co se životem, aby stál za to, se zrodilo
povolání ke kněžské službě. Velmi konkrétní podobu
nabralo, když jsem se dostal v polovině 90. let do nád-
herného kostela Povýšení sv. Kříže a začal tam pomá-
hat. To místo si o to řeklo, prostě jsem cítil, že je tu pro
mě spoustu práce, že je potřeba, aby někdo pokračo-
val. 

Co si myslíte o dnešní víře, proč k ní lidé mají delší
cestu na rozdíl od let minulých?
Těžko říct, snad je to tím, že se musí k pravdě pro-
kousat obrovskými kvanty informačního balastu, kte-
rý je všudypřítomný a dělá si nárok na celého člově-
ka, na všechny oblasti jeho života. Někdy mám pocit,
že to, jakého mám operátora, pojišťovnu nebo doda-
vatele energií, kde a co nakupuji, nebo čím, kam
a s kým jezdím, je dnes snad ta nejdůležitější infor-
mace o lidském životě. A to samozřejmě není. Slovo
o Bohu bylo prostě odkloněno do privátní sféry, kde
už tolik neruší a spíše v poklidu zapadne do zvířené-
ho prachu lidského konání. Cesta člověka, hledajícího
odpověď na svůj duchovní rozměr života, pak může
být opravdu velmi dlouhá.

Čím to je dáno, že se lidé od víry odklánějí?
To souvisí s tím předešlým tématem, lidem je pod-
souváno, že tohle téma není v životě důležité, ale
okrajové. Něco jako doplněk materiálně uspokojené-
ho a společensky úspěšného života jednotlivce, který
si to vybral, tak jako třeba turistiku, kulturu nebo vče-
laření. Nikdo mu dnes nebrání. Díky za to, ale mnohé
to také více nezajímá a jsou s tím takto hotoví. Ve sku-
tečnosti existuje velmi mnoho důvodů, které si člověk
může vzít jako záminku, proč víru v Boha odmítnout
nebo nahradit nějakou světskou záplatou. Možná, že
křesťané sami jsou bezradní v tom, co dělat v dnešní
době? Možná, že způsob našeho mluvení o Bohu není
aktuálně srozumitelný? Možná je to ale také prostě

tím, že uposlechnout Ježíšovo povolání – Vezmi svůj
kříž a následuj mne! – se zdá mnoha dnešním lidem
příliš těžkou výzvou a prostě se nezvednou? 

V čem osobně je pro vás víra důležitá, co vám v ži-
votě přináší a čím vám dává radost do života?
Řeknu to krátce, věřit Bohu, je pro mě prožívání dů-
věry ve vše, co mě obklopuje, včetně svého života,
i přes „kotrmelce“, které svět i já osobně dělám a za-
žívám. Bůh to stvořil jako velmi dobré a nikdo a nic
mu to nakonec nezkazí, ani „všemohoucí“ lidé ani
obávaná smrt...

Jak vnímáte jiné církve ve městě?
Mám zde v Jablonci až na naprosté výjimky dobrý po-
cit, že umíme vystupovat a spolupracovat v rámci e-
kumeny již mnoho let nikoliv jen jako různá odděle-
ná společenství, ale především jako křesťané v tomto
městě. Velice si toho vážím, všude to takto být nemu-
sí. Platí, že se spolu dokážeme modlit, pořádat různé
akce a také sbírky na podporu dobrých věcí, a to vše

jako ti, které spojuje jeden Pán. Možná je to i tím, že
tady na severu Čech jsme na tom všichni více méně
podobně a případné konfesní šarvátky jsou tu prostě
„mimo mísu“. Pro mě osobně je velkou posilou vní-
mat křesťany z ostatních církví jako spolupracovníky
na jednom díle, a ne se na ně dívat jako na konku-
renci. Vždyť místní „vinice“ je tak rozlehlá a dělníků
tak málo! 

Vánoce jsou časem k rozjímání, časem k zamyšle-
ní? Co byste lidem v době adventu vzkázal a po-
radil? 
Aby ten čas přijali jako obdarování, během kterého se
mohou zastavit a zamyslet, třeba i nad tím, co jim na
tomto období vadí, nebo je dokonce zraňuje a jak to
letos udělat konečně jinak, svobodněji. Když vyne-
cháme byť jen polovinu toho, do čeho nás společnost
tlačí, a soustředíme se na ten dar největší: prostou ra-
dost z narození Spasitele Ježíše Krista, třeba s dětmi
na procházce nebo na Půlnoční…, může být tento čas
sváteční dobou požehnání a obnovy sil.

A jak prožíváte Štědrý den vy?
Asi máte na mysli, jestli jsem s farní, nebo svou rodi-
nou? No, je to tak na půl. Prostě jsem se svou širší ro-
dinou, protože tyto roviny se prolínají. Když mám vše
v kostele na Půlnoční připraveno, jedu na večeři ke
své „pokrevní“ rodině, a pak se zase vrátím na boho-
službu k té širší. Toho dne je to zvláště krásná služba
a mám radost, když je to dobrý den i pro ty, se který-
mi se setkám. Jiří Endler

Karel Koláček 
Vánoce jsou časem k zastavení a zamyšlení

■ Tvář Jablonecka

Pětačtyřicetiletý Karel Koláček je 15 let v kněžské službě ve starokatolické církvi, 
ve farnosti Jablonec nad Nisou a posledních šest let v nedaleké Desné.

Bohoslužby v kostelní zahradě, foto Magdalena Koláčková

O desenské pouti, foto Iva Hermsdörferová
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ZUŠ letos inscenuje Český rok
Scénické zpracování skladby Jaroslava Krčka
Český rok přinese těsně před Vánoci na pó-
dium městského divadla místní základní
umělecká škola. Představení se odehraje
15. prosince od 19 hodin, vstupenky za 150 ko-
run jsou už nyní v předprodeji divadla.

„Letos jsme na tradiční vánoční představení
naší školy připravili scénické zpracování sklad-
by Jaroslava Krčka Český rok, a to k příležitos-
ti 100 let republiky. V režii Magdaleny Švecové
se představí děti jablonecké ZUŠ a studenti
Pražské konzervatoře,“ říká ředitel ZUŠ Jablo-
nec nad Nisou Vít Rakušan s tím, že návštěvníci
divadla uvidí všechna oddělení sboru IUVEN-
TUS, GAUDE!, taneční obor ZUŠ a orchestr
Pražské konzervatoře. 

Autorem Českého roku je Jaroslav Krček,
český hudebník, dirigent, sbormistr a hudební

skladatel, který se hudbě věnuje od svých 14 let,
kdy se naučil hrát na harmoniku a napsal svou
první skladbu Tango pro Věru. Mimo jiné zalo-
žil Krček v roce 1967 taneční soubor Chorea

Bohemica a o osm let později také soubor
Musica Bohemica. 

Jaroslav Krček je autorem rozsáhlých skla-
deb symfonických, komorních i vokálních.
Jako uznávaný autor, dirigent, interpret i hu-
dební organizátor spolupracuje s předními
pražskými orchestry, komorními soubory, scé-
nami i s několika nahrávacími společnostmi.
Jeho hudebně taneční freska Český rok je
ztvárněním lidového kalendáře s jeho tradiční-
mi zvyky a obřady. 

Režie vánočního představení jablonecké ZUŠ
se ujala operní režisérka Národního divadla
v Praze Magdalena Švecová. Ta vystudovala
nejprve hru na housle v Čechách a Rakousku,
nakonec absolvovala operní režii na brněnské
JAMU. Není to její první spolupráce na díle
Jaroslava Krčka, v roce 2003 už režírovala jeho
elektroakustickou operu Nevěstka Raab. (jn)

SPS Janáček bilancuje úspěšný rok
Smíšený pěvecký sbor Janáček má za sebou
rok plný práce a událostí. V roce oslav 100
let vzniku Československa to bylo především
nastudování Oratoria Jan Hus skladatele
Carla Loeweho. 

S nápadem přišlo sdružení partnerských sborů
Sachsenring ze Zwickau a postupně se z něho
vyvinul velký kulturní projekt obou partner-
ských městech. Nastudování trvalo jeden rok
a vyžádalo si dvě společná soustředění ve
Zwickau a Jablonci nad Nisou i další čtyři
zkoušky. 

„Premiéra se konala 26. května 2018 ve Zwickau
v rámci oslav 900. výročí založení města. Stejný
koncert se konal 6. října 2018 v Jablonci nad
Nisou,“ říká Iva Kopáčková, předsedkyně sou-
boru. Na obou koncertech účinkovalo 120 do-
spělých zpěváků a 20 členů dětského pěveckého
sboru ze Zwickau za doprovodu profesionálních
symfonických orchestrů, Filharmonie Plauern
a Praga Sinfonietta. Sóla zpívali prvotřídní só-
listé z Velké Británie, SRN a ČR.

„Provedení oratoria zaujalo celkem 1 000 di-
váků a odborníky, kteří velmi kladně hodnotili
spojení všech sborů a profesionálních hudební-
ků. Janáček tak přispěl do hudební studnice
Jablonce a toto dílo určitě předvede v příštích
letech v ČR i SRN,“ je přesvědčena Kopáčková.

Podzimní sezona přinesla novinky v nově zalo-
žené spolupráci s dětskými sbory. V polovině li-
stopadu se konal koncert Setkání tří generací.
Janáček vystoupil společně s dětskými pěvec-
kými sbory Vrabčáci a Fialenky na slavnostním
koncertu v rámci oslav 100 let republiky.

Advent a Vánoce oslaví SPS Janáček koncertem
s názvem Staročeské Vánoce. Vystoupí s dět-

ským sborem Novovesánek s klasickou Českou
mší vánoční J. J. Ryby. „Koncert se koná v kos-
tele Nejsvětějšího srdce Ježíšova 20. prosince
a mezi překvapení patří netradiční oblečení
zpěváků. Na Štědrý den si někteří členové sbo-
ru zazpívají vánoční mši v katedrále sv. Víta
v Praze,“ informuje dále předsedkyně souboru.

(pk, end)

Světový den památky zesnulých dětí
Mít děti není samozřejmost. V běhu všedních
radostí a starostí si to často neuvědomuje-
me. Zastavme se na chvíli. Zapalme svíčku
a uctěme památku všech dětí a mladých lidí,
kteří odešli z tohoto světa dříve, než stačili
dospět a zestárnout.

Druhá neděle v prosinci je světovým dnem pa-
mátky zesnulých dětí. Tento den spojuje rodiny
a přátele po celém světě. Svíčky se zapalují
9. prosince v 19 hodin místních časů a tvoří vir-
tuální vlnu světla po celé zeměkouli. 

V Jablonci nad Nisou se letos již pošesté,
od 16.30 hodin, v kostele Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova na Horním náměstí, uskuteční vzpo-
mínkový koncert. Vystoupí Dětský pěvecký sbor
Vrabčata pod vedením sbormistra Pavla Žura.
Od 18 hodin pak proběhne mše svatá za všech-
ny zemřelé děti.

V médiích často slyšíme o tragédiích a nemo-
cech, které potkávají děti a mladé lidi. Všichni

se shodují na tom, že nejbolestivěji tyto ztráty
zasahují pozůstalé rodiče. „Jsou zde ale i další
příbuzní a jsou zde i spolužáci, kamarádi, sou-
sedé, kterých se ztráty také bolestně dotýkají.

Po dětech, které předčasně odešly, zůstává
prázdné místo v rodinách, ve třídách, v zaměst-
nání, v sousedství,“ říká Táňa Chmelíková, ko-
ordinátor vzpomínkové akce Zapalme svíčku
v Jablonci nad Nisou.

Stejně jako v předchozích letech i letos pořá-
dá spolek Dlouhá cesta akci Zapalme svíčku.
Na různých místech v naší zemi se 9. prosince
2018 konají otevřená setkání rodin, přátel a ve-
řejnosti. Akce se uskuteční například v Praze,
v Brně, ve Zlíně, v Ostravě, v Plzni, v Hradci Krá-
lové, v Děčíně, v Jihlavě, v Lanškrouně, v Kras-
licích, v Domažlicích, v Pelhřimově, ve Svitavách,
ve Žďáru nad Sázavou a na dalších místech.

Podrobnější informace budou postupně dopl-
ňovány na web www.dlouhacesta.cz. „I vy se
můžete zapojit do podpory tohoto dne – účastí
na setkání nebo připomínkou na nějaké jiné
veřejné akci nebo vzpomínkou doma se svou
rodinou a přáteli. Důležitý je pocit sounáležitos-
ti,“ je si vědoma Táňa Chmelíková. (tch, end)

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou

Foto archiv SPS Janáček

Foto archiv Dlouhá cesta
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Nejen za svatou Kateřinou s Nisankou
Sobota 8. prosince bude patřit tradičnímu
předvánočnímu představení Vánoce s Nisan-
kou, které od 16 hodin naplní jablonecké di-
vadlo zvyky, tanci a písněmi z Podještědí,
Pojizeří a Podkrkonoší v podání folklorních
souborů Nisanka, Nisanka plus a Malá Ni-
sanka.

Letošní 29. ročník adventního setkání se pone-
se v úsměvném, avšak naučném duchu, plném
milého humoru, zastavení a zamyšlení. 

„Předvánoční shon i v dřívějších dobách pat-
řil nakupování, vaření a uklízení. Po nákupech
posílaly ženy, stejně jako dnes, své muže. Co
a v jakém stavu ovšem nakonec přinesli, se di-
váci dozvědí v kramářské písničce Co jsem se
smutnej natěšil. Muži však nedají ženám nic
zadarmo, a tak se v pásmu Kuchařky ukáže, co
si o nich doopravdy myslí. Na scéně divadla se
objeví také typicky bíle oděné postavy s velký-
mi nosy a noži v ruce, které noci upijí, ale dne
nepřidají, tedy Lucie,“ říká vedoucí folklorního
souboru Nisanka Jana Hamplová. 

Jeviště zaplní více než 150 účinkujících všech
věkových kategorií, od 2,5letých dětí z Malé

Nisanky vedené Alenou Francovou a Janou Ha-
najovou doprovázené dětskou kapelou až po
bývalé členy Nisanky říkající si Nisanka plus.
Letošním hostem je folklorní soubor Jitřenka
z Dolní Čermné, který se představí s divadelně-
tanečním pásmem Svatá noc. Přichází Vánoce,
a tak Jitřenka poodkryje, co se vlastně během
této noci přesně stalo. Nisanku doprovodí kape-
la ve složení housle, klarinet a kontrabas pod

vedením Lukáše Fogla s primášem Petrem
Hájkem. O choreografie Nisanky se postará
dvorní choreografka souboru Jana Hanajová. 

„Okolo svátku sv. Kateřiny se dříve konaly
poslední taneční zábavy před nadcházející do-
bou adventu, která tanec, zpěv a celkově zábavu
zakazovala. Proto se také říkalo – svatá Kate-
řina dává housle do komína nebo svatá Kateři-
na zavřela muzikanty do chléva a pověsila
housle do komína. Tyto tancovačky se mnoho-
krát protáhly až do bílého rána a platilo na nich
tzv. ženské právo. Ženy si poroučely sólo, plati-
ly hudbu, vybíraly si tanečníky do kola a plati-
ly za ně útratu,“ představuje další část večera
Hamplová. Nisanka toto téma zpracovala do
pásma nazvaného Na svatou Kateřinu, se kterým
úspěšně reprezentovala Jablonec n. N. začátkem
letošního listopadu na 9. celostátní přehlídce
choreografií folklorních souborů v Jihlavě. 

„Dnešní Vánoce jsou spojené především
s dárky a Ježíškem, a tak nakonec všichni šťast-
ně dojdou do Betléma, předají dary a společně
prožijí Veselé vánoční hody,“ přibližuje Hamp-
lová.

(end)

Zpěv spojí Vrabčáky s Chodúrem
V pořadí již 25. Adventní koncert čeká DPS
Vrabčáci při ZŠ Mozartova jejich příznivce
4. prosince v Městském divadle v Jablonci. 

Zatímco uplynulé dva ročníky se konaly ve
znamení Ledové královny v podání Lucie Pe-
terkové, která večer moderovala, tentokrát ma-
jí organizátoři pro diváky připravené překvape-
ní. Večer nese podtitul Sněhové království
Martina Chodúra, ovšem Sněhové království
bude tématem pouze první části večera. Druhá
část je zatím zahalena tajemstvím a má ji ve své
režii Martin Chodúr, vítěz soutěže Česko Slo-
venská SuperStar z roku 2009, který je v sou-
časnosti uznávaným zpěvákem, skladatelem,
textařem a hudebníkem.

Chodúr vystoupí se svou skupinou Mach5 ve
složení Vlastimil Šída (piano, akordeon), Mar-
cela Božíková (altsaxofon, soprán, saxofon,
příčná flétna, klarinet), Patrik Benek (bicí), Ma-
rián Friedl (kontrabas) a Jan Kyjovský (kytara)
a zazpívá spolu s Vrabčáky.

V rámci adventního koncertu zapějí pod ve-
dením Pavla Žura nejen nejstarší Vrabčáci, ale
i mladší Vrabčata a nejmenší Písklata. „Právě
posledně jmenovaným se od září věnuje
Dagmar Vajdíková, která děti vedle Romany
Halamové doprovodí na klavír. Písklata, složená
z letošních prvňáčků, si s Dagmar Vajdíkovou
připravila krátké pásmo písní. Pro mnohé zpě-

váčky to bude jejich první vystoupení na prk-
nech, která znamenají svět, a o to více se těší,“
říká sbormistr DPS Vrabáči Pavel Žur.

Adventní koncert DPS Vrabčáci se koná za fi-
nanční podpory statutárního města Jablonec
nad Nisou a ve spolupráci s Městským divad-
lem v Jablonci nad Nisou. 

Kromě vlastního adventního koncertu čeká
Vrabčáky v předvánočním čase nabitý program.
Ten začne v neděli 2. prosince, kdy zazpívají
v rámci rozsvícení vánočního stromu na Mí-
rovém náměstí v Jablonci. Již dva dny poté je
čeká zmiňovaný adventní koncert a 6. prosince
vystoupí jako hosté houslisty Pavla Šporcla
v Městském divadle v Jablonci. Do kostela
Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním ná-
městí zamíří děti v neděli 9. prosince, aby tam
zazpívaly předčasně zemřelým vrstevníkům
v rámci akce Zapalme svíčku, a 10. prosince
odjedou zpívat do pražského Divadla Kalich po
boku Petra Bendeho. 

(ims)

Vánoce s Magdalenou a Příběhy o Mariích
I letos potěší své příznivce vánočním před-
stavením Taneční a pohybové studio Magda-
lena (TaPS), a to premiérou tanečního pro-
jektu s názvem Příběhy o Mariích. 

V režii a choreografii Ludmily Rellichové, Mag-
daleny Pupík Rellichové a Marie Herderové

uvidí diváci tančit žáky a studenty TaPS na
hudbu Jana Jiráska a jeho české a moravské li-
dové vánoční písně. Představení je založeno na
propojení historických pramenů původních
textů, hudby čerpající z lidových hudebních ná-
mětů v současném pojetí Jana Jiráska a sou-
časným tanečním vyjádřením.

„Prvotním přínosem tohoto projektu je právě
seznámení žáků a následně veřejnosti s tradicí
a hodnotou české lidové písně. Jde již o třetí
projekt tohoto typu, který jsme realizovali. Oba
předchozí podpořil Státní fond ČR v programu
– podpora vysoce hodnotných neprofesionál-
ních uměleckých aktivit. Současný projekt pod-
pořilo statutární město Jablonec nad Nisou, če-
hož si velmi vážíme,“ zdůrazňuje Ludmila
Rellichová, ředitelka TaPS Magdalena, a dodá-
vá, že projekt má zdůraznit fakt, že česká hu-
dební kultura patří mezi pět nejvýznamnějších
na světě, a jako takovou by ji lidé měli vnímat,
provozovat, hovořit o ní, a to i v širších histo-
rických, společenských a kulturních souvislos-
tech. „Pokud se tato informace projeví v peda-

gogické a umělecké práci s dětským interpre-
tem, je jisté, že zůstane součástí jeho vědění,
protože informace získaná přes umělecký pro-
žitek je pro dítě trvalá,“ upozorňuje Rellichová. 

Vánoce s Magdalenou se odehrají 9. prosince
od 17.00 hodin v Městském divadle v Jablonci.

(end)

Foto archiv DPS Vrabčáci

Foto Jiří Endler

Foto Jiří Endler
Různé obrázky k taneční projekci s vánoční tematikou, které

maluje Eva Loudová, tvoří pozadí jednotlivých vystoupení.



■ Ohlédnutí
Jablonecké seniorky převzaly
cenu Libereckého kraje
U příležitosti Mezinárodního dne
seniorů, jenž se slaví 1. října, oslo-
vil Liberecký kraj ve spolupráci
s Krajskou radou seniorů vybrané
organizace a požádal je o nomina-
ce aktivních seniorů z daného
města. V Jablonci se předávní oce-
nění konalo 4. října v městském
divadle a odneslo si jej pět žen, je-
jichž jména jsou nejen seniorské
veřejnosti dobře známá. Blanka
Svobodová a Helena Kominíková
z Klubu jabloneckých seniorů,
Hana Korcinová z Dia club senior,
Ludmila Caránková za Seniory ČR
a Erna Kohoutková ze Svazu tělesně
postižených. Oceněná byla přede-
vším jejich nezištná pomoc vrstev-
níkům, dlouholeté vedení klubové
činnosti, příprava volnočasových
aktivit, pozitivní důstojný přístup
ke stáří a lidskost. Hostem byl zpě-
vák Bohuš Matuš, který přispěl ke
slavnostní atmosféře celého odpo-
ledne. Ceny všem zmíněným pře-
dávali zástupci Libereckého kraje
a statutárního města Jablonec nad
Nisou. Oslava aktivních seniorů se
během října konala také v České
Lípě, v Semilech, v Turnově a v Li-
berci. 

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

Informace k prosincovým aktivi-
tám získáte v kanceláři volnoča-
sových aktivit, tel. č. 728 616 492,
e-mail: volnocasoveaktivity@cen-
trumjablonec.cz, v recepci spolko-
vého domu nebo na www.centrum-
jablonec.cz sekce Aktivity seniorů
– Programy ve spolkovém domě.

Letošní aktivity CSS pro seniory
jsou vždy zaměřené i na význam-
ná výročí naší země. V pátek 26.
října se konal tradiční koncert ke
Dni vzniku samostatného česko-
slovenského státu, letos s význam-
ným stoletým podtextem. Jako host
vystoupila sopranistka, sólistka Di-
vadla F. X. Šaldy v Liberci paní
Věra Poláchová Kavanová, kterou
doprovodil klavírista Jiří Horčička.
Společně vybrali skutečně krásný
a pestrý český repertoár ze zná-
mých oper a operet. 

Pod hlavičkou Klubu jablonec-
kých seniorů byly připravené tvo-
řivé dílničky, kde vznikaly látkové
panenky, každý kus byl skuteč-
ným originálem. Panenky pak
klub pošle do několika nemocnic
na dětská oddělení a také do
Afriky. Několik panenek připravily
i seniorky z KS Novoveská. 

Klub seniorů Boženka
Klub seniorů Boženka má opět
prostor na stránce Senior plus a je-
ho jméno – Boženka – je dané tím,

že sídlí v ulici Boženy Němcové ve
Mšeně. Klub seniorů existuje již
řadu let a v celém objektu jsou
takzvané sociální byty pro seniory.
Nejedná se tedy o žádný penzion,
domov důchodců nebo pečovatel-
ský dům. K dispozici má prostorné
místnosti s vlastní kuchyňkou a ta-
ké malou tělocvičnu, ve které si
senioři utužují pohyblivost a zdra-
ví. V klubu se schází zpravidla ve
středu odpoledne, ovšem i další
dny v týdnu jsou využívané pro
klubovou činnost a přátelská sou-
sedská setkávání. V minulých
dnech zazimovali své hezké za-
hrady, uklidili záhonky a truhlíky.
Zde stojí za zmínku velký podíl ak-
tivit paní Boženky Reicherové, bez
které by zahrada nebyla tak krás-
ná a stále svěží. V letošním létě
každé její zalévání bylo velkým
přínosem a díky ní například slu-
nečnice vyrostly do pětimetrové
výše. Senioři také několikrát na
zahradě grilovali, což se vždy set-
kalo s dobrým ohlasem. Posedět
spolu, popovídat si a shrnout život-
ní zkušenosti, je vždy lákavé. Čle-
nové klubu se rovněž těší na
Vánoce, které slaví společně, a pak
už opět na jaro a léto. (vt)
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„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu – tel. 774 722 945
5. 12. /středa/ 
Adventní výlet za betlémem. 
Info a přihlášky u vedoucí klubu. 

6. 12. /čtvrtek/ 
Adventní setkání členů klubu –
velký sál CSS. Info a přihlášky
u vedoucí klubu. 

11. a 18. 12. /úterý/ 10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – velký sál CSS.

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

Dia club senior
informace u vedoucí klubu – tel. 724 206 367
4. a 11. 12. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičení v bazénu.

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

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel. 723 510 256
1. 12. /sobota/ 8.57 hodin 
Vánoční trhy v Heřmanicích –
sklárna, rozhledna, Kodešova
skála, Peklo odj. vlak. nádr.

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

12. 12. /středa/ 14.00 hodin
Posezení u vánočního cukroví, 
Marek Řeháček představí své
nové knihy – velký sál CSS. 

27. 12. /čtvrtek/ 8.00 hodin
Vánoční návštěva pražského bet-
léma u kapucínů a výstava histo-
rických i současných betlémů
v ambitech kláštera františkánů
odj. linkový bus z AN v 8.00 hod. 

TJ KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu – tel. 728 366 951
Program naleznete na
www.centrumjablonec.cz v sekci
Aktivity seniorů – Kluby seniorů –
KARDIO Jablonec.

KS při ČSŽ
Informace u vedoucí klubu – tel. 605 535 987
3. 12. /pondělí/ 
Autobusový výlet do Polska –
Kudowa Zdroj, spojený s návště-
vou divadla v Hradci Králové. 
Bližší informace a přihlášky 
do 30. 11. na tel. 483 313 677
nebo 602 630 913.

Oceněné seniorky, foto CSS

Koncert ke státnímu svátku, foto CSS

Látkové panenky, foto CSS KS Boženka, letní zahrada, foto CSS



(20)

jablonecký měsíčník prosinec 2018

Nová výstava Z voňavého polínka…
Šikovné ruce lidových řezbářů, truhlářů i te-
sařů dovedly vykouzlit nejen spoustu užiteč-
ných a potřebných věcí, ale i věci krásné
a pro radost. Jejich práci a umění předsta-
vuje výstava v Domě Jany a Josefa V. Schey-
balových. Chybět nebude ani vánoční atmo-
sféra, protože jedním z typických výrobků
lidových řezbářů jsou betlémové figurky. 

Dřevo je jedním z nejstarších materiálů, které
se člověk naučil zpracovávat. Zejména v oblas-
tech s hlubokými lesy provázelo dřevo člověka
celým jeho životem, od kolébky a první hračky
až po truhlu posledního odpočinku. Práce tesa-
řů, truhlářů a řezbářů neunikla ani národopis-
ci Josefu V. Scheybalovi a díky jeho detailním
kresbám můžeme dodnes obdivovat bohaté
tvarosloví venkovských i městských roubených
staveb a jejich dřevěných oken, dveří, pavlačí
a lomenic i lidového nábytku. To, že dřevo bylo
nedílnou součástí života venkovanů, zachycuje
ve svých pamětech i písmák z Pasek nad Jize-
rou František Karel Pacholík. 

„Jeho záznamy jsou unikátní jak svým obsa-
hem, tak i autentickým nářečím. Byl to navíc
vynikající vypravěč a pozorovatel života kolem
sebe. Díky němu se dovídáme o běžných staros-
tech obyvatel Podkrkonoší a podává svědectví
o tradicích třeba právě kolem Vánoc,“ vysvětlu-
je Petra Handlířová z Jabloneckého kulturního
a informačního centra. Prostřednictvím obrázků
národopisce Josefa V. Scheybala, autentických
předmětů z rukou lidových řezbářů a truhlářů
i zápisků Františka K. Pacholíka se do časů na-
šich prababiček může přenést každý návštěv-
ník výstavy. Vánoční atmosféru určitě navodí

dvojice andílků kolébajících Ježíška v pohyb-
livém betlémě P. Metelky z Jablonce nad Ji-
zerou. 

„Vedle různých typů betlémových figurek
z podkrkonošského regionu jistě návštěvníky
zaujme ukázka figurky v různý stádiích výroby,
kterou si budou moci i vzít do ruky. Ve čtyřech
fázích mohou obdivovat zručnost a představi-

vost řezbáře při výrobě postavy pastýře z lipo-
vého špalíčku,“ přibližuje Handlířová. 

Výstava vznikla ve spolupráci s Památníkem
zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou,
Vlastivědným muzeem pro Vysoké nad Jizerou
a okolí a Muzeem Českého ráje v Turnově. Pří-
stupná bude v Domě Scheybalových do 9. břez-
na 2019. (ph)

■ Novinky z Jabloneckého kulturního a informačního centra

Vycházejí Jablonecké maličkosti
Osm let jsem si vytvářel onu podivuhodnou
sbírku křížků, soch, nápisů na fasádách,
ozdob či neobvyklých skal. Maličkosti do ní
přibývaly zprvu pomalu, později rychlostí až
nečekanou. Byly jich najedou desítky. Sám
jsem při tom sbírání maličkostí ušel dlouhou
cestu za poznáním… 

To byla ukázka z úvodu knihy Jablonecké
maličkosti, která vychází po téměř třech letech,
kdy se čtenáři Jabloneckého měsíčníku mohli
každý měsíc seznamovat s příběhy povětšinou
nepříliš známých, ale zajímavých míst na úze-
mí města Jablonce nad Nisou. Obálku knihy
zdobí fotografie tzv. Jablonecké paní od Jiřího
Kovanice. 

Kniha obsahuje příběhy více jak dvou desítek
zajímavostí, často doplněné o nové poznatky,
objevy či vzpomínky jabloneckých pamětníků.
Jabloncem čtenáře provádí publicista a novinář
Marek Řeháček, jehož texty ilustrují kresby
Petra Ferdyše Poldy a historické fotografie Jab-
lonce nad Nisou vybrané sběratelem Petrem
Kurtinem. 

Kniha vychází ve spolupráci s Jabloneckým
kulturním a informačním centrem, o. p. s.,
a bude slavnostně představena dne 12. prosin-
ce 2018 v 18.00 v budově ZUŠ v Podhorské uli-
ci 47 (velký sál). Publikaci bude možné na mís-
tě pořídit za zvýhodněnou cenu a nechat si ji od
autorů podepsat. (mř)

Potěšte své blízké originálními dárky 
z Jablonce nad Nisou
Přijďte si do Domu Scheybalových pro inspi-
raci a tipy na vánoční dárky. 

V nabídce máme knižní novinky s regionální
tematikou, hrníčky, trička bavlněná či funkční
s originálními autorskými kresbami Miloslava

Jágra a ak. soch. Jiřího Dostála, drobné upo-
mínkové předměty, kalendáře a jiné. Milovníky
nápojů z hroznů jistě potěší Korálkové víno,
které pro Jablonec nad Nisou exkluzivně při-
pravili vinaři z Domu vína a které zakoupíte
pouze v jabloneckém infocentru. Když korálko-
vé víno… pak určitě i skleněné zátky s měst-
ským erbem v dárkovém balení a Korálkovou
čokoládu!

To vše a mnoho dalšího nakoupíte v infor-
mačním centru v Domě Scheybalových od pon-
dělí do pátku v době od 9 do 17 hodin, v sobotu
od 10 do 13 hodin. Pracovníci Jabloneckého
kulturního a informačního centra touto cestou
přejí vše dobré v roce 2019. (hh)

Foto archiv JKIC

Foto archiv JKIC
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■ Došlo do redakce

Poznámka k Názorům zastupitele
Jakuba Macka
Zmíněné referendum k hernám, které jste ini-
cioval, jsem spolu s 80 % účastníků podpořil ja-
ko etické, byť pro městskou kasu nepříznivé.
Problémem určitě budou ilegální herny a herny
v okolí města. Vaše nadšení k prodloužení
tramvajové linky na Dolní náměstí ale nesdílím
a domnívám se, že by rovněž zasloužilo refe-
rendum. Zatím nebyla ani svolána schůze ob-
čanů, kterých se přímo dotýká. 

Referendum by mělo položit tyto otázky: 
1. Kolik občanů tramvaj často využívá. 
2. Pro jakou část z nich znamená zkrácení ces-

ty a naopak — otázka se týká obyvatel vnitř-
ního města. Domnívám se, že to je 50 na 50 %. 

3. Mohou uživatelé MHD při přepravě do Li-
berce přestoupit u lázní ev. gymnázia, je
možné přizpůsobit tomuto tratě? 

4. Jak pociťují obyvatelé středu města důsledky
koncentrace podstatné části jablonecké dopra-
vy na kruháč U Zeleného stromu. V expono-
vaných hodinách je téměř nepřetržitý provoz
ulicemi 5. května – Pražská – Budovatelů.
Enormní hluk a množství spalin výfukových
motorů zabraňuje větrání okny v letních mě-
sících zvlášť vhodné. 
Zde jsme u podstaty problému:

a) Další zvýšení hlučnosti podél prodlužky. Názor
pana ředitele, který mi jednou sdělil, že tram-
vaje budou nehlučné, nesdílím. Neuvažuji totiž
hlukový průměr, tj. rozložení hlukových nára-
zů na delší časový interval, ale zvukové nárazy
hlavně v nočních hodinách.

b) Kolapsem bude přejezd ul. Budovatelů
u Merkuru. Za tramvají jedoucí kolona aut
se zastaví stejně jako protijedoucí auta a ur-
čitou dobu budou v chodu mimo provoz.
Množství exhalátů se značně zvýší (pochopi-
telně i hlučnost), 6krát za hodinu se součas-
ně zpomalí doprava. 

Stojí za tyto potíže (nepřímo vedoucí k opět-
nému vylidnění středu města) sporné výhody?
Vysoké vynaložené náklady budou přínosem
pro podnikatele stavby, projektanty a hlavně
přinesou diskuzní slávu městským radním.
Humbuk s touto akcí bude úměrný výši utrace-
ných peněz a bude možná znamenat přínosy
v blízkých volbách. Pozdě zjištěná negativa již
budou anonymní. Zde musím vzpomenout, ja-
kou slávu přinesla Standovi Pěničkovi výstavba
nové nemocnice, na kterou získal jako poslanec
peníze, stejně jako na opravu divadla a mnoho
dalších akcí v celém volebním obvodu? Všech-
no se zapomene, zůstanou pouze dobré nebo
špatné výsledky. Mezi potřebnými je p. Mac-
kem rovněž zmíněná přístavba nemocnice.
Dále jsou možná mnohá zlepšení ve vzdělání,

podpory výzkumu v místním průmyslu tak, aby-
chom nebyli pouzí montážníci. Pozitivní příklad
viz. Jablotron. Hodně by také ulehčilo našemu
„kruháči“ odstranění nesmyslného zabloková-
ní ulice u starých lázní a přeložka tramvajové
linky do proluky za školou přes Nisu — rozhod-
ně obtížné, ale dopravně velice přínosné. Berte
to, prosím, jako názor prostého občana. 

Miloslav Bečka

Výjimečné léto a mnoho odpadků
Letošní léto bylo výjimečné nejen počasím, ale
i množstvím odpadků ponechaných v okolí na-
šich krásných přehrad. Teplé večery úplně lá-
kaly k pikniku venku do pozdních večerních
hodin. A ráno nás pak bolely oči z té spouště,
která tam zůstala. Dokonce se tento neblahý jev
dostal až do novin, kdy o plážích plných odpad-
ků psali novináři, jak jsou lidé neukáznění.
Město se sice snažilo pláže denně uklízet, ale
byl to boj s větrnými mlýny. Dokonce ze zátoky
zvaná Cikánka vytáhli osm velkých pytlů od-
padků, mimo jiné i matrace a kočárky. 

Proč si po sobě nedokážeme uklidit? Jedna
slečna, co po vytažení svačiny z obalu plast vy-
hodila za sebe na trávník, mi řekla, že to dělají
všichni, tak proč by to ona neměla dělat. Jak se
to stalo, že nová generace nevidí negativní do-
pady odhazování odpadků? Že se plýtvá kvůli
nim na mzdy těch, co to musí uklidit, přitom by
pro ně bylo mnoho jiné užitečné práce? Že když
to nikdo neuklidí, že kolem toho odpadu bude-
me chodit desetiletí (plast se rozkládá dle typu
30–100 let, plechovka 15 let, sklo téměř nikdy)?
Že když to nikdo neuklidí, že se to větrem nebo
vodou dostane jinam do přírody, kde to škodí
rostlinám i živočichům, že jsou pak plné oceá-
ny plastu? 

Osvěty o odpadech, o třídění odpadů, o nega-
tivech plastu se píše a mluví téměř denně ve
všech možných plátcích a médiích. Děti se
o tom ve školách učí a mají různé interaktivní
semináře o odpadech. A stejně to je nedostaču-
jící, stav je neuspokojivý. 

Přitom stačí:
Abychom se všichni trochu snažili, odpadky

nevyhazovali, kdekoliv nás napadne. Když si
něco někam doneseme, tak bychom měli být
schopni si to také odnést (v okolí přehrady je
nejvyšší koncentrace košů v celém městě).

Abychom odpad třídili důsledně, protože ve
směsném odpadu se papír zašpiní a sklo rozbi-
je, a tím je pak nelze vytřídit a znovu využít. 

Aby nám město dalo možnost třídit bioodpad,
i těm, co nemají vlastní zahradu – ideální cestu
vidím v komunitních kompostérech.

Abychom šli další generaci příkladem, byli
pro ně pozitivním vzorem.

Abychom si neříkali: „Už jsem stará, mně je
jedno, co bude za 20–30–50 let.“

Abychom nebyli lhostejní k odhazování odpad-
ků v okolí – s klidem těmto lidem říct, že odhazo-
vání odpadků není v pořádku, že nám to vadí.

Abychom se v co největším počtu zapojovali do
velkých uklízecích akcí (např. v rámci akce Ukliď-
me Česko na Celosvětový úklidový den 15. 9. 2018
se zapojilo téměř 10 tisíc lidí z celé České repub-
liky a uklidilo se 118 tun odpadu). Kromě nutné
očisty našeho životního prostředí vidím ideální
výchovný – motivující počin této akce.

Abychom se snažili primárně náš odpad sni-
žovat jednoduchými dennodenními úkony, ja-
ko vzít si vlastní tašku na nákup, vlastní pytlíky
na zeleninu, ovoce i pečivo – není důležitý ma-
teriál (papír, plast, látka), důležité je vše použí-
vat opakovaně.

Aby nám různá restaurační zařízení podáva-
la nápoje a jídlo do opakovaně používaného ná-
dobí a ne do jednorázového (vítám zákaz jed-
norázového plastového nádobí, brček, tyček na
balonky a uchošťourů – je to první vlaštovka,
snad se přidají ostatní kontinenty, hlavně
Amerika a Asie), včetně kelímků na kávu a jiné
teplé nápoje, které jsou z kompozitních materiálů,
nerecyklovatelné a velmi obtížně rozložitelné.

Není to nereálné, abychom žili ve vysoce vy-
spělém světě a přitom v souladu s přírodou.
Nemusíme se vrátit na stromy, aby to tak bylo.
Chraňme si náš klenot, naši přehradu upro-
střed města, naše lesy. Nebuďme lhostejní k od-
hazování odpadků do přírody. 

Veronika Kaššovicová, Mšeno

Veřejné záchodky
Do redakce JM došel dotaz ohledně veřejných
záchodků na autobusovém nádraží, ve kterém
se paní Benešová ptá: „Prosím, jak dlouho bude
zavřené WC na autobusovém nádraží? Je ostu-
dou, že v tak velkém městě si cestující nemůže
důstojně zajít na WC a musí hledat alternativní
prostory.“ 

O reakci jsme požádali Michala Hanče, pro-
vozně technického ředitele holding BusLine:
„Vzhledem k akutní nutnosti rekonstrukce toalet
na AN v Jablonci nad Nisou budou toalety sku-
tečně uzavřeny nejpozději od 1. 11. 2018, a to
z technických důvodů. Vzhledem k restrukturali-
zaci naší společnosti, která prochází tak jako celá
autobusová doprava v ČR nelehkým obdobím,
již neuvažujeme o dalším otevření veřejných zá-
chodků v režii naší společnosti. Dané prostory
budou nabídnuty k provozování externím sub-
jektům. Pokud by město Jablonec nad Nisou mě-
lo zájem o provozování veřejných záchodků na
autobusovém nádraží, rádi s ním vstoupíme do
jednání o podmínkách.“

Dotaz na plán zimní údržby
V minulém čísle JM vyšla tradiční příloha
Plán zimní údržby. Do redakce přišel dotaz
ohledně možné změny, na který odpověděl
Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy komu-
nikací a Milan Nožička, jednatel TSJ, s. r. o.

Dotaz Zbyňka Budínského: Dobrý den, již dva-
krát jsem upozorňoval na to, že v Plánu zimní
údržby, který pravidelně zveřejňujete v Jablo-
neckém měsíčníku, jsou uváděny ulice Křiš-
ťálová a část ulice Na Šumavě jako trasy s II. po-
řadím důležitosti. Tzn. v plánu jsou uvedeny
modře. Nic proti tomu, aut zde parkuje v zim-
ních měsících přibližně 50. Jejich uživatelé ma-
jí naději, že po ukončení spadu sněhu budou
uklízeny tyto ulice do 12 hodin. Bohužel, jako
v jediných dvou ulicích v celém Jablonci nad
Nisou, pokud bude postupováno striktně podle
tohoto plánu, budou automobilisté ještě 36 ho-

din čekat na to, až technické služby uklidí sníh,
případně závěje v Březové nebo Švédské ulici.
Ty jsou totiž zařazeny do III. pořadí důležitosti.
Jsou označeny v plánu žlutě. Myslíte, že by se
s tím v Plánu zimní údržby konečně dalo něco
dělat, aby v sezoně 2019–2020 na mapě Jablon-
ce nad Nisou byly provedeny malé barevné ko-
rekce? 

Odpověď Pavla Kozáka a Milana Nožičky: K Plánu
ZÚ 2018–2019 v souvislosti s tímto dotazem sdě-
lujeme: Pozemní komunikace – ulice Na Šumavě
je v technologii chemického posypu II. pořadí
v délce 277 m a v technologii inertního posypu
v délce 207 m. Důvodem této technologie jsou
primárně základní škola, školní jídelna a zdra-
votnická zařízení, které se zde nachází. Druhá
zmiňovaná pozemní komunikace – ulice Křišťá-
lová, je v technologii chemického posypu. Důvo-

dem této technologie je její malý průjezdní profil
a parkující vozidla. Dle vyjádření Technických
služeb Jablonec, s. r. o., se zde nevejde, respekti-
ve neprojede traktor s radlicí. Takto je sice užší,
ale alespoň se díky chemii netvoří velké závěje.

Pozemní komunikace – ulice Březová je úsek
v technologii chemického posypu I. pořadí a úsek
v technologii inertního posypu. Ještě upřesňuji,
že zmiňovaný čas 48 hodin neznamená, že se za-
hájí zimní údržba po této době, nýbrž do 48 ho-
din po ukončeném spadu sněhu. Čili provádí se
průběžně. Případné připomínky, dotazy k pro-
vádění jsou na Technické služby Jablonec nad
Nisou (TSJ, s. r. o.) – Dispečink zimní údržby
TSJ, s. r. o., Jablonec nad Nisou, Souběžná 7, tel.
483 369 926, (na čísle je záznamník hovorů).
Krizový telefon je na čísle 775 790 315. Dispe-
čerská služba je zajištěna nepřetržitě 24 hodin
denně jedním až dvěma dispečery.



(22)

jablonecký měsíčník prosinec 2018

Textil u Eurocentra

a dárek pro Vás
získáte zdarma pfii nákupu zboÏí s.Oliver v min. hodnotû 1 500,– Kã. Platí do vyprodání zásob.
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 550 Kã, PROTIPOÎÁRNÍ

od 2 500 Kã, BEZPEâNOSTNÍ – sleva
dvefie folie od 730 Kã, posuvné, shrnovací.

POUZDRA od 4 500 Kã. OKNA dvefie plast –40 %. 
Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA. 

Vchodové dfievûné dvefie –20 %,
v˘prodej nov˘ch dvefií + obloÏek od 500 Kã, 

BAZAR, v˘fiez zárubní.
POSEZENÍ PRO RADOST

âT PÁ SO 15–20, v˘teãná káva, vína, TOâENÉ PIVO,
Domácí: limonády, ãaje, nakládan˘ hermelín, utopenec, 

R¯NOVICKÁ 31 Tel 604 404 861
www.dverehybner.cz 

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE,
dekoraãní techniky, mramory, batiky, malba bytÛ, 

firem, ‰kol, zdravotnick˘ch zafiízení atd.
R. First, 607 886 687, 483 714 042

e-mail: first.r@centrum.cz

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

www.abcremesla.cz, tel.: 724 026 747

TANEâNÍ KURZY – JARO 2019
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.

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
P¤EJE ·ËASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE!!! 

certifikované brzdové centrum ATE-super ceny 
antikorozní nástfiik podvozku a dutin zn. DINITROL
pneuservis – pfiezouvání pneu, prodej nov˘ch pneu

ve‰keré opravy osobních a dodávkov˘ch 
vozidel, spolupráce s poji‰Èovnami

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

Letní 22, Jablonec nad Nisou-Kokonín

REINSTAL – PAÎOUT: 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

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

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ 
impregnace kÛÏe, úklid domácností

Tel.: 777 302 666, www.ok-uklid.cz

NAJLA – orientální studio s tradicí
www.studio-najla.cz

sídlo 28. fiíjna 23
CHCE· b˘t ZDRAVÁ, KRÁSNÁ, SEBEVùDOMÁ, 
PLNÁ ÎENSKOSTI, ÎIVOTNÍ SÍLY A ENERGIE?
Pak jsou na‰e kurzy urãeny právû pro TEBE!

ZÁPIS DO KURZÒ PRÁVù BùÎÍ!
Registrace na e-mail: najla@studio-najla.cz

parkování v místû

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

DARUJTE VZDùLÁNÍ âI ZÁÎITEK v Educe!
Dárkové poukazy na jarní semestr v jazykovém 

kurzu (AJ, NJ, ·J, IJ…), v˘Ïivové a psychologické
semináfie ãi workshopy pfiírodní kosmetiky 

– k vyzvednutí do 21. 12.
5. 12. Já ho pfietrhnu, aneb nic na nûj neplatí!

7. 12. Workshop pfiírodní kosmetiky
15. a 19. 1. Novinky v mzdovém úãetnictví

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

EDUCA – vzdûlávací centrum, 
Ml˘nská 46a, Jablonec nad Nisou, 466 02

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

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY pro RD i firmy
– na klíã – dotace, tel.: 737 248 336, www.asola.cz
CZ Patriot s. r. o., Opletalova 9, Jablonec n. N.

NE¤E·TE P¤ECHOD NA DVB-T2
Namontujeme vám satelit na 2 televize 

jen za 300 Kã! Tel.: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

MÓDNÍ ATELIÉR ALICHI
Pro nadmûrné, nekonfekãní i normální velikosti: 

halenky, ‰aty, kabáty za bûÏné ceny.
Budova Jablonexu, Palackého 41

Tel.: 777 457 024
www.alichi.cz, e-mail: alichi@email.cz

Otevfieno: ãtvrtek 14–16, ostatní dny dle dohody

V¯KOPOVÉ PRÁCE, 
v˘kopy izolace kolem domÛ,

venkovní dlaÏby – Ïula, zámková apod. 
tel. 739 135 056

DÁRKOV¯ OBCHOD SMETANKA
Smetanova 6 (proti spolkovému domu)

nabízí dárkové zboÏí, svíãky, v˘robky z ovãí vlny,
m˘dla, kofiení. Pfiijìte a urãitû si vyberete.

BRA·NÁ¤STVÍ A OPRAVA OBUVI
se nachází v dárkovém obchodû. Opravujeme batohy,

kabelky apod. NOVù také ODùVY.
tel. 728 822 109

SALON SWEET
PÛjãovna svatebních a spoleãensk˘ch ‰atÛ,

najdete nás v ulici Jungmannova 7 
v Jablonci nad Nisou. Na zkou‰ku ‰atÛ se 

objednávejte na tel. 728 331 125
Ceny od 500 korun. 

PÒJâENÍ DODÁVKY
pÛjãuji dodávku Peugeot Boxer, loÏná plocha 2,5 m, 
dodávka má taÏné zafiízení, pÛjãovné od 500 korun.

Dále nabízím stûhovací a vyklízecí práce.
Pro dal‰í info volejte 724 770 011

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

a natûraãské práce. Kalkulace a poradenství zdarma
www.interierynovotny.cz, tel. 604 503 848

DOPRAVNÍ SPOLEâNOST KALENSK -̄TRANS, S. R. O.
pfiijme fiidiãe mezinárodní dopravy. 

PoÏadujeme:
*fiidiãsk˘ prÛkaz sk. C, E *profesní prÛkaz 

* kartu do digitálního tachografu *praxi *spolehlivost
Nabízíme:

*nov˘ vozov˘ park
*mûsíãní pfiíjem 35–40 000 Kã *tfiináct˘ plat

*pfiíspûvek na dÛchodové pfiipoji‰tûní
*pfiíspûvek na dopravu na pracovi‰tû
*stabilní pfiepravy a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

Pfiijmeme AUTOMECHANIKA 
osobních vozidel do znaãkového 

autoservisu v Jablonci nad Nisou.
PoÏadujeme: vyuãení v oboru nebo praxe min 2 roky.

Termín nástupu: ihned nebo do domluvû
Kontakt: Autocentrum FICS s. r. o., 

Îelivského 1, 466 05 Jablonec nad Nisou, 
tel. 606 728 215, e-mail: ucto@fics.cz

Nabízíme kompletní vedení ÚâETNICTVÍ 
ãi DE, mzdové agendy a ve‰ker˘ch pfiiznání 

pro S. R. O., OSVâ, SVJ vã. el. podání. 
ZamûstnancÛm nabízíme jednorázové 
ZPRACOVÁNÍ DA≈OVÉHO P¤IZNÁNÍ. 

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

V¯KLAD KARET – odpovûdi na va‰e otázky 
Celá âR po telefonu, osobnû v Praze

info mob. 777 878 822 
www.abracadabra.cz

MUDr. Hana Tauchenová
MUDr. Vratislav Prejzek, s. r. o.

Novû otevfiená ordinace 
ENDOKRINOLOGIE

se zamûfiením na poruchy ‰títné Ïlázy. 
I bez doporuãení praktického lékafie.

KOMENSKÉHO 4847/15, JABLONEC NAD NISOU
484 801 330 
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také zasílat na e-mail: rasinova@mestojablonec.cz. Do vyčerpání zásob je Jablonecký měsíčník k dispozici ve Vnitřním informačním centru jabloneckého magistrátu.

PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ MECHANIZACE

MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY,
KŘOVINOŘEZY 

A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 604 324 433 www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMŮ A PRÁCI 
S MOTOROVOU 
PILOU16 

let na trhu16 
let na trhu

PILA SERVIS 
Jablonec n. N.

ul. Vysoká 
(naproti železářství AMAT)

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

...blíÏí se Vánoce
a JeÏí‰ek pr˘ dorazí jen tam,
kde ho pfiivítají v nové ko‰ili,
svetru ãi kalhotech... 

Jsme tu pro Vás a pfiejeme
pohodové Vánoce.


