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Vážení spoluobčané,
je tu opět čas ohlédnout se za právě uplynulým
rokem. Myslím, že se v něm mnohé podařilo.
Zatímco první plnohodnotný rok 2007 byl plný
hledání a příprav, ten loňský už lze charakteri-
zovat jako období pilné a systematické práce
i prvních významných a konkrétních výsledků. 

Udrželi jsme vyrovnaný rozpočet a nezadluži-
li se. Ba právě naopak. Poctivě a efektivně platí-
me úvěry z let minulých. Podařilo se předložit
mnoho projektů směrem k Evropské unii, z nichž
některé již realizujeme. Jako příklad za všechny
mohu jmenovat zateplení ZŠ Pasířská, venkovní
sportoviště tamtéž či hřiště v Zeleném údolí. Na
schválení čeká třeba projekt přestavby staré
hasičské zbrojnice a nový kamerový systém
města.

Úspěchem je též vytvoření I. komunitního plá-
nu, který doposud město nikdy nemělo. Vý-
znamné pro další práci je i schválení několika
zásadních koncepcí – rozvoje a činnosti městské
policie v letech 2009–2011, územně energetické
a dopravní infrastruktury, rovněž i dalšího tema-
tického integrovaného plánu rozvoje města. 

Nesporný posun jsme zaznamenali také v řešení
městské dopravní situace. Sem zcela určitě patří
schválení varianty výstavby „dlouhého tunelu“ pro
křižovatku ulic Palackého a U Přehrady, která vze-
šla při veřejném projednávání od samotných občanů. 

Ano, jsou zde dosud i nevyřešené problémy
a není jich málo. Tím nejpodstatnějším je cena
tepla. I přesto, že se v této topné sezóně sníží, ne-
můžeme být se stavem centrálního zásobování
teplem dlouhodobě spokojeni. Je třeba takových
opatření, abychom cenu nejen udrželi, ale dlou-
hodobě stabilizovali. Toho lze dosáhnout napří-
klad postupnou modernizací celého systém či
efektivním doplněním další energetickou alter-
nativou. Problémem je i bytová výstavba na Do-
lině a částečně i na Horní Proseči. Nutná je pře-
stavba elektrické sítě celého města, stav silnic
a chodníků není všude uspokojivý, nezbytné
jsou rekonstrukce mateřských škol atd., atd.
Hodně je toho nutné ještě udělat a já pevně vě-
řím, že se nám to společně podaří. 

Dovolte mi na závěr poděkovat vám všem.
Pracovníkům celého městského úřadu, ale hlav-
ně všem občanům tohoto města, jimž není lho-
stejný běh událostí. Těm, kteří se aktivně účast-
ní veřejných projednávání a přispívají svými
myšlenkami. Všem, kteří spolupracovali na vy-
tvoření komunitního i integrovaného plánu
a nehleděli na svůj čas. Také díky jim jde
Jablonec správnou cestou.

Petr Tulpa
starosta města
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IPRM vznikal v roce 2007 a už tehdy byl velmi dis-
kutovanou otázkou. Tvořen byl současně s dalšími dů-
ležitými dokumenty města – se strategickým a akčním
plánem. A tehdy padaly otázky, zda je nutný ještě plán
integrovaný. IPRM však byl a je hlavně vhodný. Už
tehdy odborníci tvrdili, že jeho vhodnost zaregistruje-
me v okamžiku, kdy se objeví výzvy jednotlivých ope-
račních programů a město bude v předstihu už tím, že
bude mít své projekty detailně připravené. Což se
ukázalo právě v závěru loňského roku. Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 1. výzvu v Integrova-
ném operačním programu, a to na revitalizaci veřej-
ných prostranství a regeneraci bytových domů. Město
už mělo připravený a prodiskutovaný projekt parku
Nová Pasířská, vyšlý z veřejných projednávání s obča-
ny, i projekt Tyršových sadů. Na listopadových pro-
jednáváních pracovní skupiny „Veřejná prostranství
a doprava“ s občany se pak už diskutovalo o ostatních
veřejných plochách vytipované konkrétní zóny. Ta je
vymezená ulicemi Skřivánčí, Vodní, Havlíčkova, Ná-
dražní, U Balvanu, Poštovní, Liberecká, Polní, U Nisy,
Na Můstku, Plynární, Na Výšině a Pasířská. Pracovní
skupina „Bytové domy“ pak projednávala způsob po-
dávání projektů do integrovaného programu města
vlastníky bytových domů.

Dobře zpracovaný integrovaný plán rozvoje totiž
přehledně ukazuje, jak se budou uceleně řešit nejzá-
važnější problémy pomocí promyšleně provázaných
projektů města, podnikatelů a neziskových organiza-
cí. Navíc projekty, které budou vybrány ze schvále-
ných integrovaných plánů, dostanou ke svému bodo-
vému hodnocení deset procent navíc. „Bonifikován
není individuální projekt, nýbrž jeho strategické zamě-

ření a vzájemné vazby. Tím je zajištěno, aby města
a další subjekty připravovaly projekty řešící nejpalči-
vější problémy a naplňující celkovou strategii rozvoje
města i regionu,“ vysvětlovalo Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR. 

Ve schváleném Integrovaném plánu rozvoje města
z roku 2007 byly například zahrnuty i projekty na za-
teplení plášťů hned dvou základních škol, a to v Libe-
recké a Pasířské ulici, jejichž celkové náklady byly
vyčísleny na 76 milionů korun. Díky pečlivě zpracova-
nému projektu se už na zateplení ZŠ v Pasířské pra-
cuje. Právě tento projekt byl jedním z loňských nejús-
pěšnějších. Žádost byla podána do 1. výzvy v rámci
Operačního programu Životní prostředí na období
2007–2013 v říjnu roku 2007. Projekt na rekonstrukci
Základní školy na Žižkově Vrchu, jehož garantem je
starosta Petr Tulpa, řeší dodatečné zateplení objektů
školy, střešních konstrukcí, výměnu oken, izolace pro-
ti zemní vlhkosti a přídavné souvrství střech. Celkové
náklady projektu po vysoutěžení dodavatele stavby se
rovnají částce 54,3 milionů korun, přičemž dotace ze
státního rozpočtu a z Evropské unie činí 23,8 milionu
korun a město se podílí částkou 30,5 milionu. Konečný
verdikt o přidělení dotace byl vynesen na konci ledna
2008, tedy tři měsíce po předložení žádosti. Dokončení
rekonstrukce školy je stanoveno na konec srpna 2009. 

Podobně rychlý průběh měla i tvorba IPRM vybra-
né zóny revitalizace veřejných prostranství a regene-
race bytových domů v rámci 1. výzvy ministerstva pro
místní rozvoj v Integrovaném operačním programu.
Doufejme, že i tento projekt bude obdobně úspěšný
jako Základní škola Pasířská.

(fr)

IPRM – Integrovaný plán 
rozvoje města
Pojmy, které byly v posledních dvou měsících minulého roku často skloňovány,
nejsou možná mnohým příliš jasné. Tak tedy v krátkosti – Integrovaný plán
rozvoje města je souborem projektových záměrů podpořitelných z fondů
Evropské unie a naplňujících hlavní rozvojové cíle města. To říká definice
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

■ Dvě otázky 
pro starostu 
Petra Tulpu

Proč je IPRM pro lokalitu
Žižkův Vrch a okolí tak důle-
žitý?

Protože právě díky zpracované-
mu integrovanému plánu, který
jsme podali na ministerstvo pro
místní rozvoj, máme větší šanci
dosáhnout na evropské peníze.
Pokud se nám je nepodaří získat,
pak určitě některé projekty z inte-
grovaného plánu také zrealizuje-
me. Nebudeme se však do nich
moci pustit v takové šíři, jelikož fi-
nanční možnosti města jsou ome-
zené. 

Ale pokud budeme úspěšní ve
výzvě do Integrovaného operační-
ho programu ministerstva, pak je
velká šance, jak by obyvatelé do-
mů ve vymezené lokalitě s částeč-
nou vlastní finanční spoluúčastí
mohli opravit balkony, střechy,
výtahy nebo chodby svých domů,
vyměnit okna či zateplit domy.
Město by pak mělo možnost opra-
vit větší množství chodníků, zvýšit
počet laviček či veřejného osvětle-
ní, vybudovat spojovací cesty ne-
bo schodiště, na které jinak těžko
najde v rozpočtu peníze. 

Byly ve hře ještě jiné lokality?
Proč byla vybrána právě tato?

Uvažovali jsme ještě o sídlišti
Na Šumavě nebo o mšenském.
Podmínky k vytipování vymezené
zóny však byly velmi přísné a nej-
více jich splňovala právě vybraná
lokalita Žižkův Vrch a okolí. Na-
příklad území vybrané městem
pro realizaci IPRM v Integrova-
ném operačním programu Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR ne-
smělo být shodné a ani se zčásti
překrývat s územím, kde by revi-
talizace veřejného prostranství
mohla být ve stejných letech pod-
porována ze strukturálních fondů
nebo národních dotací. Do tohoto
projektu jsme navíc zahrnuli také
rozšíření městského kamerového
systému.

(fr)

Foto Otokar Simm

Foto Otokar Simm



(3)

jablonecký měsíčník / leden 2009 názory

Projekt tvořený
s veřejností

Příprava Integrovaného plánu
rozvoje města vybrané zóny na re-
vitalizaci veřejných prostranství
a bytových domů probíhala v rám-
ci 1. výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj ČR v Integrovaném operač-
ním programu. Pracovaly na ní
dvě skupiny (Bytové domy a Veřej-
ná prostranství a doprava) a žá-
dost na ministerstvo musela být
vytvořena, projednána s obyvateli
a odevzdána během necelých tří
měsíců. Byl též ustanoven tzv. Ří-
dicí výbor a manažer IPRM. Usta-
novení řídicích struktur a výběr
zóny schválila v listopadu 2008 ra-
da a zastupitelstvo města. 

Výzva ministerstva byla určena
městům nad 20 000 obyvatel kro-

mě hlavního města Prahy. Každé
z měst mohlo podat jen jeden inte-
grovaný plán pro vytipovanou
souvislou zónu. Ta musela splňo-
vat hned několik charakteristik
a zejména velmi přísná kritéria.
Na jejich základě byla vybrána zóna
„Žižkův Vrch a okolí“, vymezená
ulicemi vyjmenovanými na před-
chozí straně. V případě, že uspěje-
me, bude následně možné předklá-
dat žádosti o dotace Evropské unie
na revitalizaci veřejných prostran-
ství až do výše 85 % a regeneraci
bytových domů do výše 40 %. 

Vymezená lokalita byla rozděle-
na do tří částí a v každé z nich by-
li pozváni občané mající zájem
diskutovat a přispívat svými nápa-
dy na vylepšení okolí svého bydliš-
tě. Zdaleka se jich nedostavilo to-
lik, kolik jich má anonymní připo-
mínky, ale ti, co přišli, měli sku-

tečný zájem a přínosné nápady.
Jejich souhrn byl pak pečlivě zapra-
cován do konečné žádosti IPRM.

Ani v tomto okamžiku úloha ve-
řejnosti neskončila. Konečná žá-
dost byla představena občanům na
projednávání 16. prosince. Po za-
pracování konečných připomínek
byla žádost předložena 18. prosin-
ce městským zastupitelům, kteří ji
na svém posledním jednání v roce
2008 schválili. A hned další den,
v pátek 19. prosince, jsem ji osob-
ně předložila na Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR v Praze.

Konkurence je opravdu vysoká,
soutěžíme společně s dalšími 41
městy z celé České republiky, roz-
hodnutí bychom měli obdržet nej-
později do konce března. V sou-
časné době nám všem, tedy městu
i občanům, nezbývá nic jiného,
než čekat na rozhodnutí, zda se
svou žádostí uspějeme a budeme
se moci pustit do jednotlivých pro-
jektů a předkládat tak žádosti o ne-
malé dotace z EU. Přejme si všich-
ni, aby tato alternativa nastala. 

Iveta Habadová
manažerka IPRM

Můžeme získat 
peníze

V rámci Integrovaného plánu
rozvoje měst je možné získat pení-
ze na úpravu veřejných prostran-
ství. Považuji to za významnou
možnost zlepšení stavu a nápravy
alespoň části letitých problémů.
Zatímco Žižkův Vrch byl od počát-

ku navržen jako sídliště a má svou
logiku, zbylé části kolem ul. Bu-
dovatelů a Liberecké a oblast Nové
Pasířské vznikly vybouráním části
města a kompletním předěláním
uliční sítě. Málo se přitom respek-
tovaly přirozené vztahy, kudy, kam
a jak potřebují lidé chodit. Oblast
je dnes plná vyšlapaných cestiček,
zpustlých dětských hřišť, přerostlé
zeleně a parkovat není kde. Řada
letitých problémů je zřejmých. Ale
lidé, kteří tam žijí, znají svou ob-
last přeci jenom lépe. Bylo důleži-
té se s lidmi setkat a společně se
pobavit o problémech i o priori-
tách. Pak vznikne i kvalitnější za-
dání pro projektanty. Nikdo není
vševěd. Zlepšit snad bude možno
mnohé, ale ani měšec EU nebude
bezedný, a tak někde budeme mu-
set určit hranici, na co případné
peníze z EU dáme a co budeme
zlepšovat až někdy příště. 

Lukáš Pleticha
místostarosta

■ Komentáře a názory

Horké téma 
současnosti 

Jak je obecně známo, hlavním
dodavatelem tepla v Jablonci nad
Nisou je Jablonecká teplárenská
a realitní, a. s. (dále JTR). Jejím ma-
joritním vlastníkem je společnost
MVV Energie CZ, s. r. o. Stejně je
tomu i ve společnosti Teplárna
Liberec, a. s. Ve vedení obou těch-
to výrobců tepla pracují titíž lidé.
Tomáš Balcar, který je ředitelem
JTR, je zároveň místopředsedou
představenstva v Liberci. Cena
tepla v obou městech je prakticky
totožná, liší se zcela nepatrně.
Zatím poslední novinkou je to, že
Liberecká teplárna i JTR od ledna
snižují ceny tepla. Jako jediní do-
davatelé energie – dodavatelé elek-
třiny i plynu avizují pro rok 2009
další zvýšení cen.

Potud tedy shody. Jinak je ale
vše jinak. Ve dvou městech vzdále-
ných od sebe 12 kilometrů komu-
nální politici stejné pravicové stra-
ny mávají sice týmiž idejemi, ale
„jedni hot a druzí čehý“. Pro-
sincový Jablonecký zpravodaj, kte-
rý mnoho občanů stále mylně po-
važuje za městský zpravodaj, ve
svých „Glosách“ tepe současné ve-
dení města za zvyšování cen tepla.

Ano, ve volebním programu byl uve-
den slib, že cena tepla se nebude
zvyšovat a že zástupci města do-
hlédnou na to, aby společnost ne-
zvyšovala náklady, které mohou
ovlivnit, a svůj zisk. To bylo a je pl-
něno. Slib byl dán v období, kdy
cena těžkého topného oleje sice
mírně kolísala, ale celkově byla sta-
bilní. Od podzimu 2006 do září 2008
tato cena stoupla téměř o 150 %. Je
zřejmé, že takové zdražení vstupu
nemohla JTR vyřešit jinak, než pro-
mítnutím do ceny. Stejně tomu by-
lo v Liberci i v jiných teplárnách.
Na základě této skutečnosti autoři
článku tvrdí, že centrální zásobo-
vání teplem nemá budoucnost. 

Ani v Liberci nevládne nadšení
nad cenou tepla. Vysoké ceny sa-
mozřejmě nemá rád nikdo. Ale ve-
dení města, zejména primátor
Kittner, který je významným čle-
nem oné velké pravicové strany,
stojí pevně na straně výrobců tep-
la. Dokázal to v podvečerní besedě
v lokální televizi RTM dne 4. pro-
since. Pan primátor výslovně uve-
dl, že cena tepla v Liberci je při-
měřená a obdobná cenám v jiných
regionech, např. v Brně, kde radni-
ci ovládá levicová koalice.

Uvědomuje si totiž, že cena tep-
la je přímo závislá na ceně těžké-
ho topného oleje, která se zase od-
víjí od ceny ropy. Když stoupá,

musí růst i cena tepla a naopak.
Primátor si uvědomuje nezastupi-
telnost centrálního zásobování
teplem z důvodu strategické bez-
pečnosti, jak ji deklaruje nejen
současná vláda, ale i její odborný
poradce ve věci energetiky, tzv.
Pačesova komise. Chápe i to, že
teplárenství je veřejnou službou.
Teplárenské společnosti mají po-
vinnost připojit k rozvodné síti
i poslední panelový dům či jiný
objekt, který o to požádá, bez o-
hledu na to, zda je to pro ně eko-
nomické nebo ne. Proto nemohou
konkurovat těm, kteří si vybírají
„třešničky z dortu“ a nabízejí jiná
řešení tam, kde je to výhodné bez
ohledu na zhoršení situace všech
ostatních odběratelů. 

Dvě blízká města, jedna velká
pravicová politická strana, stejné
ideály, tytéž problémy, ale zcela
opačný přístup. Nebo že by se ná-
zory na tento problém měnily pod-
le toho, kde ona politická strana
vyhrála nebo prohrála komunální
volby? To ani nechci domyslet.
Inu, jak říká jeden náš významný
politik, zřejmě jde o „velké, ale
opravdu velké nedorozumění“. Ke
škodě nás všech uživatelů centrál-
ního tepla.

Eduard Hrdina

■ Došlo do redakce

Foto Otokar Simm

Foto Otokar Simm
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Tentokrát výjimečně na této stránce ne-
představujeme dalšího člena městského za-
stupitelstva. Cílem našich otázek se stal muž,
s nímž jsme již v měsíčníku rozmlouvali
a kterého většina Jablonečanů delší čas zná.
Vždyť již druhý rok stojí v čele našeho města,
jež v jednom rozhovoru přirovnal k velké lo-
di, kterou se nyní snaží kormidlovat, což
rozhodně není jednoduché. 

Na otázku, jak se má ke konci roku, podě-
koval za optání a sdělil, že to docela ujde. Až
na vybídnutí, zda by nechtěl poněkud rozvi-
nout lakonické konstatování z úvodníku to-
hoto čísla měsíčníku, o mnoha akcích, které
v uplynulém roce proběhly, stal se trochu
sdílnější. 

Nechtěl byste doplnit třeba pár slov o kul-
tuře a sportu? 

Jablonec byl v loňském roce na kulturní
i sportovní akce nesmírně bohatý. Na některých
jsme se přímo podíleli prostřednictvím „Pro-

jektu Jablonec nad Nisou 2008“ (velikonoční
a podzimní slavnosti, vánoční trhy, Nisa – řeka,
která nás spojuje, Jablonecké kulturní léto), ji-
né jsme zaštítili (Tanec, tanec…, Festival zá-
kladních uměleckých škol Libereckého kraje),
dalším jsme věnovali finanční dar. Sem patří
například Mistrovství Evropy ve fotbale do 21 let
nebo Jablonecký oštěp, který byl prvním po-
olympijským mítinkem zlaté Báry Špotákové.
Společně jsme si připomněli i velká historická
výročí, jimiž bylo bezpochyby dvousté výročí
povýšení vsi Jablonec na městys a obdobné vý-
ročí narození prvního starosty města Josefa
Pfeiffera. Oboje jsme také zaznamenali na oje-
dinělé medaili, kterou nyní postupně oceňuje-
me třináct významných osobností města. Sna-
žíme se samozřejmě kulturu i sport ve městě
podporovat i po stránce materiální. Opravili
jsme palubovku v Corny městské hale, podklad
zimního stadionu a tak dále… To jsem nevy-
jmenoval zdaleka všechno.

Já vím. Co tedy z jiné oblasti. Například
hodně diskutovaná je bezpečnost města.

Letos by se měla uplatnit nová, zastupitel-
stvem schválená koncepce rozvoje a činnosti
městské policie. Jen velmi krátce – jde o zave-

dení nového městského kamerového systému,
který doplní „Varovný informační systém
ochrany obyvatel“. MP by měla posílit o sedm
strážníků a připravit společně s Policií ČR pro-
jekt „Okrskář“. Zároveň očekávám schválení
projektu rekonstrukce staré hasičské zbrojnice
ve prospěch městských strážníků a krizového
řízení, jehož náklady přesahují sedmdesát mili-
onů korun. 

Dalším tématem je školství, zdravotnictví
a volný čas.

To je naše priorita. I nadále chceme v rozpo-
čtu města zachovat více jak 60 milionů pro roz-
voj mateřských a základních škol. Každý rok
poskytujeme městské nemocnici finanční dota-
ci, v roce 2008 to bylo necelých 13 a v roce 2007
celých 15 milionů korun. 

Zrealizovat by se letos měl již schválený vol-
nočasový park za ulicí F. L. Čelakovského.
Popisovat další projekty by bylo na dlouhé po-
vídání.

Věčným problémem Jablonce je doprava.
Co nám o ní můžete povědět?

To je pravda. Několik základních kroků k je-
jímu zkvalitnění jsme už udělali. Rozhodli jsme
o variantě tzv. dlouhého tunelu v oblasti Vrch-
lického sadů, zaměřili se na rekonstrukci ulice
Podzimní, rozhodli o výstavbě dvou okružních
křižovatek (Tovární / Liberecká, Pražská / Tur-
novská) i o humanizaci Podhorské a Pražské
ulice. Schválili jsme koncepci dopravní infra-
struktury a chceme realizovat městský cyklotu-
ristický okruh. Před námi jsou další dvě důležitá
rozhodnutí – rekonstrukce současného autobu-
sového nádraží v návaznosti na zajištění nové
vlakové zastávky Jablonec n. N. – střed a úprava
plochy před hlavním vlakovým nádražím
v souvislosti s jeho kompletní rekonstrukcí. Zá-
roveň chceme, aby se dokončila úprava komu-
nikace z Liberce do Jablonce přes Kunratice,
a to v co nejkratším možném období.

A co „horká témata“ – byty, odpady, teplo?
To vážně nejde vysvětlit jedním odstavcem.

O teple jsem pár slov napsal v úvodníku. Tady
spolupracujeme s Okresní hospodářskou ko-
morou v Jablonci, která k tematice pořádá se-
mináře a poskytuje i odborná posouzení. Ceny
odpadů držíme dva roky na stejné úrovni, město

vkládá do tohoto systému již 6,5 mil. korun.
Pokud někde navýšili cenu odpadů, učinili tak
z vlastní iniciativy. Bytová politika je oříšek. Na
jedné straně chceme byty stavět, k tomu nás
přivádí zájem podnikatelských subjektů, demo-
grafický nárůst počtu obyvatel, zájem o lokalitu
Jablonce, na straně druhé narážíme na územní
problémy a odpor místních obyvatel. Nic ne-
chceme lámat násilím, ale bytový rozvoj město
potřebuje. 

Co nás čeká nového v roce 2009? Čím se
bude Jablonec prezentovat?

Město Jablonec nad Nisou získalo v roce 2008
několik zajímavých cen – Město přátelské  ro-
dině (1. místo v ČR v kategorii měst od 10 001
do 50 000 obyvatel), Město příznivé pro podni-
kání (2. místo v Libereckém kraji) a Město
vhodné pro spolupráci v Euroregionu Nisa (1.
místo v Euroregionu v kategorii cestovního ru-
chu). Rádi bychom tento trend ještě zvýšili.
Chceme se zapojit do projektu Místní agenda 21,

kde jedním z bodů je i větší zapojení veřejnosti
do rozhodování o městě formou veřejných dis-
kusí a projednávání. Rádi bychom připravili
partnerskou smlouvu s německým Kaufbeure-
nem. V červenci budeme spolu s Libercem hos-
tit světovou olympiádu mentálně postižených
Global Games. 

A co nás, občany, čeká významného v tom-
to roce, co pocítíme na vlastní kůži?

Čeká nás přestavba středu města, oblast bý-
valé prodejny Jabloň se promění během dvou
let ve výstavní obchodní centrum. V roce 2009
budeme mít problémy s dopravou na Dolním
náměstí, protože započne výstavba polyfunkč-
ního domu v Lipanské ulici. Na Ovocný trh pře-
vedeme městské trhy od Jabloně. Je tam parko-
viště, dostatek prostoru i WC. Obnovovat se budou
zanedbané parky, rekonstruovat letní kino a já
bych byl moc rád, kdyby se povedla i rekon-
strukce jablonecké smuteční síně.

Vaše slovo na závěr?
Přeji všem úspěšný rok 2009.

Petr Tulpa

Přeji všem dobrý rok

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v lednu
94 let
Krupková Marie 
a Marková Zdenka

93 let
Klust Vincenc a Svoboda František

91 let
Friedrichová Marie

90 let
Bikár Martin, Černá Božena,
Ducháčková Zdenka
a Rukavičková Anna 

85 let
Hamariková I., Lanková I.,
Lásková K., Maturová M.,
Melšová V., Pečínka M., Pilná V.,
Píšová Z., Richtrová E.
a Švejdová M.

80 let
Bernatová M., Čermák O., Dlask M.,
Dočekal B., Fišerová M., Hadrich F.,
Hlaváčová M., Hrubá K.,
Hujerová B., Jelínková E.,
Kopalová E., Kopecký J., Koucký B.,
Kurfiřtová E., Matějková M.,
Muzikářová E., Neuman K.,
Palasová K., Salabová E., Šťastný J.,
Štěpánová V., Veiss S., Vošvrdová
M. a Wirnitzerová M.

75 let
Bobková M., Frantál Z., Havelka J.,
Hrabánek J., Jungmannová J.,
Kňourek V., Korbelová J.,
Krejzová H., Malina C., Müller H.,
Raděj V., Splítek M., Stibor J., 
Šůrová S., Urban W., Vlasák V.
a Žur J.

70 let
Čechák F., Červený S.,
Daníčková M., Duda R., Feixová J.,
Halbichová R., Hradecký M.,
Karafiát J., Klucký Z., Kottová Z.,
Koudelková L., Krejčík J.,
Olenovčin Š., Patočka S.,
Pleinertová J., Podroužková L.,
Pošík P., Reicherová B., Valešová B.
a Zascheová A.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

Pokud si nepřejete být v Jablonec-
kém měsíčníku zveřejněni, můžete
napsat do redakce JM nebo
zavolat na telefonní č. 483 357 292,
H. Roudná (vždy do 10. dne
předchozího měsíce).

■ Vítání dětí
Sobota 13. prosince 2008  
Nicol Humburgerová, Robin Král,
Antonín Havel, Roman Švarc,
David Řezníček, Nikola Nováková,
Aneta Lenčéšová, Anna Doležalová,
David Nosek, Nela Hornová,
Lucie Džobáková, Adam Hubáček,
Adam Šarközi, Barbora Matějková,
František Jehlička, Matěj Petrák,
Jan Zemánek, Miroslav Nýdrle,
Lukáš Langer, Štěpán Horák,
Lucie Šilhánová, Tadeáš Krejčí,
Jiří Klika, Matyáš Klepl,
Sofie Šafaříková, Štěpán Klein,
Jakub Šnajdr, Vojtěch Tůma,
Viktor Oravec a Kristián
Milan Hádek.

Kalmanach
2008/2009
Kruh autorů Liberecka sdružující
literáty, publicisty, výkonné uměl-
ce a literární vědce, vydal již šesté
číslo literárního sborníku. Tento-
krát je Kalmanach zaměřen napří-
klad na „osmičková“ výročí, na dění
v Liberci po příjezdu „spřátele-
ných“ vojsk, připomíná i slavnou
výstavu bižuterie Jablonec 68. K za-
jímavostem patří i část věnovaná
autorům z polské části Euroregionu
Nisa. Nový Kalmanach seženete
v Městské galerii MY. 

Základní škola 
pomáhá mateřské
MŠ Motýlek ve Střelecké ulici ne-
má ve své blízkosti žádné veřejné
dětské hřiště a je obklopena znač-
ně frekventovanou Pražskou ulicí.
O to jsou vycházky s dětmi nároč-
nější na bezpečnost dětí. Přesto, že

k objektu patří velká zahrada, kte-
rou kolektiv MŠ využívá téměř
denně pro pobyt dětí venku, přiví-
tali zde všichni s radostí možnost
užívání nového dětského hřiště
patřícího k ZŠ v Pivovarské ulici.
Kolektiv učitelek a dětí děkuje ře-
diteli ZŠ Lubomíru Mlejnkovi za
jeho vstřícnost a nabídku.

Město zřídilo 
novou společnost
Jablonecké informační centrum se
od 1. ledna 2009 stává součástí no-
vé, městem zřízené, organizace
„Jablonecké kulturní a informační
centrum, o. p. s.“ Tato společnost bu-
de provozovat „Městské a regio-
nální turistické informační cent-
rum“. V budoucnu jí ještě přibude
připravovaný „Dům Jany a Josefa
V. Scheybalových“ a „Centrum
ekologické výchovy“. Nová společ-
nost bude provádět osvětu v oblas-
ti kultury, historie, památkové pé-
če i ekologie, organizovat kulturní
a společenské akce, pořádat tema-
tické výstavy, vydávat knihy a mno-
ho dalšího. 

V Liberci přestávají 
kouřit
Nekuřácké restaurace, které vznik-
ly v Liberci a kromě posezení v ne-
zakouřeném prostředí lidem také
radí, jak přestat kouřit, už přivedly
do Centra léčby závislosti na tabá-
ku (CLZT) první klienty. Slabosti
pro cigarety se chtějí zbavit hlavně
muži středního a vyššího věku, a to
nejen ze zdravotních, ale i spole-
čenských či finančních důvodů.
Uvedla to lékařka centra Milada

Šípková. V Liberci funguje už de-
sítka restaurací, ve kterých se dlou-
hodobě nekouří. Do projektu „Li-
berecké nekuřácké restaurace“ se
zařadily čtyři, zájemců o začlenění
do této sítě ale přibývá. V roce 2009
se spolupráce mezi nekuřáckými
restauracemi a Centrem léčby zá-
vislosti na tabáku rozšíří i do Jab-
lonce nad Nisou. Projekt vedle
CLZT podporuje také Všeobecná
zdravotní pojišťovna a Nicorette.

Na svařák stáli lidé
frontu
O hrnečky s horkým vínem, které
čepovali ve středu 17. prosince na
náměstí starosta a místostarostové,
byl opravdu značný zájem. Svěd-
čilo o tom to, že hned po zahájení
prodeje se u stánku na Mírovém
náměstí vytvořila dlouhá fronta.
Hrnek, tentokrát s věží radnice, byl
druhým z celkově čtyř, které měs-
to chystá ještě na další dva roky.
Motivem roku 2007 byl kostel sv.
Anny, na příštích budou věže staré
radnice a kostela Nejsvětějšího
srdce Ježíšova.
Z prodeje hrnečků se svařákem
bylo získáno 16 150 korun, které
město předá Diakonii Českobratr-
ské církve evangelické.

Od nového roku poukázky
Na základě změny zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, určuje
od 1. 1. 2009 plátce dávky, tj. oddělení sociálních dávek MěÚ Jablonec n. N.,
způsob výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí
a mimořádné okamžité pomoci tak, že nejméně 35 % přiznané dávky bude
poskytováno ve formě poukázky opravňující k nákupu zboží ve stanovené
hodnotě. Více na straně 6.

Povinná výměna
občanských průkazů
V listopadovém měsíčníku, v den-
ním tisku i v televizi, následně
i rozesláním osobních dopisů
MVČR byli občané upozorněni na
poslední možnost provedení vý-
měny občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů. To se týká
občanů narozených po 1. 1. 1936.
Některé úřední dny převyšoval
počet klientů na agendě občan-
ských průkazů čtyři stovky. Za
bezproblémové odbavení patří dík
pracovnicím oddělení správních
agend. Nicméně stejně se nepoda-
řilo provést výměnu u všech výše
uvedených držitelů občanských

průkazů. Od 1. 1. 2009 budou ob-
čanské průkazy bez strojově čitel-
né zóny neplatné, a proto bude
nutné jejich dodatečnou výměnu
posuzovat jako přestupek, za který
bude uložena pokuta. 

Požádat o půjčku 
lze do konce ledna
Všem zájemcům o půjčku z Fondu
na zlepšení úrovně bydlení na
opravy nebo rekonstrukce nemo-
vitostí na území města Jablonce
nad Nisou připomínáme, že po-
sledním dnem pro podání žádosti
je 30. leden 2009. Více informací
najdou zájemci na webových

stránkách města v modulu životní
situace – finance. Lze je též získat
na telefonním čísle 483 357 537.

Občané by měli 
ořezat větve
K tomu, aby byl pro vozy svážející
komunální odpad zajištěn průjezd
ulicemi, musí mít vozovka mini-
mální šířku 3,5 m a výšku 4 m.
Vyzýváme proto občany, aby zajis-
tili ořez zeleně (stromy, keře) za-
sahující z jejich pozemků do veřej-
ných komunikací. 
V současnosti se jedná zejména
o ulice Jahodová, Dubová a Tyr-
šova stezka. 

Foto Petr Vitvar



Personální inzerce 
Rada města Jablonec n. N. v působnosti zřizo-
vatele organizace Centrum sociálních služeb
Jablonec nad Nisou, p. o. vyhlašuje výběrové
řízení na místo

ŘEDITEL 
Centra sociálních služeb Jablonec nad Ni-
sou, p. o.

Náplň práce: řízení a vedení organizace Cent-
rum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, praxi ve
vedoucí pozici, orientaci v problematice posky-
tování sociálních služeb dle zákona 108/2006
Sb. o sociálních službách výhodou, znalost pro-
blematiky řízení příspěvkových organizací vý-
hodou, organizační, komunikační a řídící
schopnosti, znalost projektového řízení výho-
dou, koncepční, analytické myšlení, uživatelská
znalost práce s PC, odpovědnost, flexibilita, roz-
hodnost. 
K přihlášce přiložte písemnou koncepci řízení
Centra sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.
o. (max. 2 strany A4). 
Nabízíme: zajímavou, zodpovědnou, pestrou
a odbornou práci, motivující finanční ohodno-
cení. 
Nástup: dle dohody.
Informace: tel. 483 357 249, 
e-mail: mickova@mestojablonec.cz.
Přihlášky do 15. ledna 2009.

Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsí-
ců), lustračním osvědčením, ověřeným dokla-
dem o dosaženém vzdělání, písemnou verzí
koncepce a případnými referencemi zasílejte
na adresu Městský úřad, personální úsek,
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozice

PRACOVNÍK ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné
vzdělání nebo střední vzdělání s maturitou.
Další požadavky: dobrá orientace v právních
předpisech týkajících se živnostenského podni-
kání, zákona na ochranu spotřebitele a kontro-
ly, znalost správního řádu výhodou, bezproblé-
mová komunikativnost, samostatnost, odpo-
vědnost, flexibilita a kreativita, schopnost jed-
nat s lidmi, psychická odolnost, znalost práce
na PC (Word, Excel, internet).
Nástup: dle dohody, nejpozději 1. 4. 2009. 
Informace: vedoucí živnostenského úřadu, 
tel. 483 357 740, 
e-mail: prchalova@mestojablonec.cz
Přihlášky do 15. ledna 2009.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání
a případnými referencemi zasílejte na adresu

Městský úřad, personální úsek, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou.

MANAŽER PRO KOORDINACI RODINNÉ
POLITIKY
10. platová třída 
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání humanitního zaměření.
Další požadavky: praxe v sociální oblasti vý-
hodou, výborná znalost německého jazyka,
zkušenosti se zahraničními projekty, kontakty
na přeshraniční spolupráci výhodou, znalost
projektového řízení, komunikativnost, samo-
statnost, organizační schopnosti, flexibilita,
znalost práce s PC (Word, Excel, internet), píse-
mná vize rodinné politiky města – max. 2 stra-
ny A4.
Náplň práce: koordinace prorodinných aktivit,
spolupráce na prorodinných aktivitách v rámci
mezinárodních projektů, vytvoření koncepce
rodinné politiky města.
Nástup: dle dohody
Informace: kancelář místostarosty, 
telefon 483 357 170, 
e-mail: radka.baloghova@mestojablonec.cz.
Přihlášky do 15. ledna 2009.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsí-
ců), ověřeným dokladem o dosaženém vzdělá-
ní, písemnou verzí vize a případnými referen-
cemi zasílejte na adresu: Městský úřad, perso-
nální úsek, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec
nad Nisou.
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Část dávek formou 
poukázek

Od 1. ledna 2009 bude plátce dávky pomo-
ci v hmotné nouzi – příspěvku na živobytí
a mimořádné okamžité pomoci dle zákona
– vyplácet nejméně 35 % přiznané částky ve
formě poukázky k nákupu zboží ve stanove-
né hodnotě.

Stejně tomu bude i v Jablonci nad Nisou. Od
počátku příštího roku tedy bude platit, že
v Jablonci se budou dávky vyplácet ve dvou for-
mách: peněžní (složenkou či platbou na účet)
a nejméně 35 % její výše formou věcnou, tedy
poukázkami. 

Náklady na poukázky hradí stát, a to z fi-
nančních prostředků získaných příslušným or-
gánem pomoci v hmotné nouzi formou dotace
poskytované podle zvláštního právního předpi-
su. Měsíční výše výplat touto formou je v Jab-
lonci nad Nisou odhadována na cca 200 tisíc
korun a poukazována bude zhruba dvěma stov-
kám klientů. 

Dodavatelem poukázek pro MěÚ Jablonec
nad Nisou bude firma Accor services CZ, s. r. o.
vybraná na základě doporučení některých dal-
ších měst regionu, která s ní již spolupracují,
mají dobré zkušenosti a jsou velmi spokojená.
Poukázka bude v Jablonci směnitelná napří-
klad v jednotlivých obchodech a stáncích Pe-
kařství Šumava, v prodejně potravin Hruška,
Albert, COOP či POMI Market, v řeznictví
a uzenářství Procházka či Jan Papánek. 

Za poukázky je možné nakupovat potraviny,
v žádném případě jimi nelze platit za alkohol. 

(fr)

Nový správce městských
bytů
Novým správcem městských bytů se od
1. ledna 2009 stává Městská správa nemovi-
tostí Jablonec nad Nisou, s. r. o. Sídlí v budově
jablonecké radnice na adrese Mírové náměs-
tí 3100/19, 467 51 Jablonec n. N. Vchod do

kanceláře správce je proti České pojišťovně. 
Majitelem a pronajímatelem městských bytů
zůstává i nadále město Jablonec nad Nisou.
Změnou správce nedochází ke změně nájem-
ních smluv ani ke změně práv a povinností me-
zi pronajímatelem a nájemníky. 
Úřední hodiny
Pondělí od 8 do 17.30, úterý a čtvrtek od 8 do
15.30 hodin, středa od 8 do 17 a pátek od 8 do
14.30 hodin. Polední přestávka každý den od 12
do 12,30 hodin. 
Telefon: 483 300 639, 483 300 640, 
fax: 483 300 641. 
Kontakty v případě havárií mimo úřední ho-
diny: 724 675 831, 724 675 832, 
e-mail: zajicek@msnjablonec.cz, 
kopacikova@msnjablonec.cz, 
jeglova@msnjablonec.cz.

Jan Černý 
jednatel

Nové předpisy 
na registrech vozidel
Příspěvky do garančního fondu

Novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla zavádí od
1. ledna 2009 povinné příspěvky do garanč-
ního fondu a zvyšuje vymahatelnost zákona. 

Od 1. 1. 2009 budou vlastníci a provozovatelé
vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení,

hradit za každý den, kdy nemají vozidlo pojiš-
těno, příspěvek do garančního fondu České
kanceláře pojistitelů (ČKP). Sazba příspěvku se
bude podle druhu vozidla pohybovat od 20 do
300 Kč denně. Zároveň připomínáme, že od
ledna 2009 je jediným platným dokladem
o povinném ručení zelená karta. Ta musí být
pojistníkem (tj. tím, kdo povinné ručení uza-
vřel) podepsána, jinak je neplatná.

Poplatky na podporu sběru, 
zpracování, využití a odstranění
vybraných autovraků

Žadatel o registraci použitého vybraného vo-
zidla (motorové vozidlo kategorie M1 nebo N1
anebo tříkolové motorové vozidlo s výjimkou
motorové tříkolky) do registru silničních vozi-
del je kromě správního poplatku za registraci
vozidla v dosavadní výši nově povinen zaplatit
také poplatek na podporu sběru, zpracování,
využití a odstranění vybraných autovraků. Po-
platek se platí při první registraci použitého vy-
braného vozidla v České republice. Pokud je již
vozidlo v ČR registrováno, platí se poplatek při
první přeregistraci vozidla.

Poplatek je stanoven podle plnění mezních
hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu
s právními předpisy Evropských společenství
ve výši:

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot
emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot
emisí EURO 1,

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot
emisí podle písmene a) nebo b).

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují
minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

Trvalé vyřazení vozidla z registru
silničních vozidel

Nově obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností rozhodne o trvalém vyřazení motorového
vozidla a přípojného vozidla z registru i v pří-
padě, že zanikl účel jejich využití.

(jp)

Foto Otokar Simm
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Městská policie klade důraz na prevenci
V rámci prevence kriminality vyvíjí Městská

policie v Jablonci nad Nisou různé aktivity. Pat-
ří mezi ně například pořádání besed v mateř-
ských a základních a nově i ve středních ško-
lách. Pro rok 2009 jsou přichystány fotografické
a výtvarné soutěže pro žáky základních škol,
připravují se též besedy pro seniory. Strážníci
chtějí všem zúčastněným vysvětlovat problema-
tiku bezpečného chování a poskytnout jim řadu
zajímavých a užitečných rad pro řešení běž-
ných i krizových situací.

Jaké besedy se pro jednotlivé cílové skupiny
připravují?

Děti předškolního věku
Zimní a letní příběh – Panda Fanda a Pří-

hody želvíka Toníka
Záměrem je naučit děti bezpečnému a ohle-

duplnému chování, a to jak v běžných životních
situacích, tak při svých hrách a při pohybu
v dopravě. Dále se seznámí s nebezpečími, kte-
rá jim hrozí při styku s cizími zvířaty a s ne-
bezpečnými předměty.

Žáci základních škol – 7. ročník 
Téma: Městská policie – její význam a úkoly
Žáci se seznámí se strukturou městské poli-

cie a jejími úkoly, dozví se, jaké jsou rozdíly
mezi organizační strukturou a úkoly Policie ČR
a městské policie. Součástí besedy jsou ukázky
výstroje a výzbroje. Mimo jiné je žákům vy-

světlována problematika bezpečného chování
a pojmy, jako veřejný pořádek, sprejerství, van-
dalismus apod. Připravuje se také uspořádání
fotografické a výtvarné soutěže.

Studenti středních škol
Téma: Kompetence městské policie
Záměrem besedy je zvýšení právního vědomí

studentů středních škol. Přiblížení kompetencí
městských strážníků, které mohou být uplatňo-
vány vůči narušitelům veřejného pořádku.
Patří sem např. oprávnění požadovat vysvětlení,
požadovat prokázání totožnosti, předvést osobu
a zákaz vstupu na určená místa. Jde též o při-
blížení povinností a práv osob, proti kterým
jsou tato oprávnění využívána.

Senioři 
Téma: Bezpečně doma i v ulicích
Záměrem je poučit seniory o jejich zranitel-

nosti. Budou jim zejména poskytnuty informa-
cí o tom, jak se chránit před okradením, jak
předcházet riziku přepadení, jak se vyhnout
podvodu, kterak zabezpečit svůj majetek a jak
se chovat v silničním provozu.

(jr)

Finanční prostředky z EU a ČR získává pro
jabloneckou radnici oddělení dotací. Jedná
se jak o velké investiční akce, tak o tzv. měkké
projekty podporující zejména příhraniční
spolupráci s partnerskými městy. Vedoucí
oddělení, Iveta Habadová, nám prozradila,
že se v loňském roce podařilo získat dotace
v celkové výši 66,2 mil. Kč.

Mezi úspěšné jablonecké projekty financo-
vané z dotací patří např. regenerace histo-
rického centra města, stavba Spolkového do-
mu či areálu Eurocentra. Na jaké projekty se
vám podařilo získat finanční prostředky
v roce 2008?

Z dotací ČR bych ráda uvedla rekonstrukci jí-
delny a spojovacího krčku v ZŠ Mozartova, pře-
stavbu hřiště u ZŠ Pasířská, sanaci vlhkosti
v kostele sv. Anny či nákup kompostérů pro in-
dividuální kompostování. V případě dotací EU
se jednalo o zateplení ZŠ Pasířská, obnovu ale-
jí v ulicích Opletalova a Široká, Sportovní hry
mládeže partnerských měst 2009, územně ana-
lytické podklady a rozvoj volnočasových aktivit
v lokalitě ulice F. L. Čelakovského ve Mšeně.

Liší se od sebe dotace z rozpočtu ČR a z EU?
Pokud ano, v čem konkrétně?

Žádosti o dotace z ČR bývají jednodušší,

i když se v některých případech jedná o milio-
nové částky. Přílohou takové žádosti zpravidla
bývá pouze investiční záměr akce. V případě
žádostí o dotace z EU se jedná o velmi podrob-
né žádosti včetně příloh, jako jsou projektové
dokumentace, pravomocné územní rozhodnutí
a někdy i stavební povolení, studie proveditel-
nosti, analýzy výnosů a nákladů, energetické
audity apod.

Vaše oddělení získává finanční prostředky
pro městský úřad. Pomáháte i jinde, např.
jednotlivcům či jiným institucím? 

Ano, poskytujeme bezplatné konzultace fy-
zickým osobám, podnikatelským subjektům,
nevládním neziskovým organizacím či jiným
institucím. Zjišťujeme, zda a z jakého dotační-
ho programu je na projekt možné získat dotace.
Budoucího žadatele nasměrujeme na základě
vyplnění jednoduchého projektového listu
k potencionálnímu poskytovateli dotace, který
rovněž poskytuje své konzultace zdarma.
Pokud jde o složitý proces administrativy, tj.
zpracování žádostí o dotace z Evropské unie či
České republiky, zpracování monitorovacích
zpráv, vyúčtování projektů apod., vykonáváme
tuto činnost výhradně pro městský úřad.

(kh)

Kdo pro Jablonec získává peníze

Informace o MHD
Od ledna budeme jezdit za víc
Vzhledem k posunu termínu využití bezkon-

taktních čipových karet „Opuscard“ na 1. 4.
2009, budou zatím v prodeji pouze papírové
jízdní doklady. Jejich cena byla schválena ra-
dou města 12. 6. 2008. Čipovou kartu nahradí
oboustranná jízdenka pro dvě jízdy prodávaná
v arších po deseti kusech, kdy jedna jízda vyjde
na 12 Kč, což odpovídá současné ceně jednotli-
vé jízdenky. 

Od 1. 1. 2009 bude stát základní jízdenka 30
minutová nepřestupní 14 Kč (zlevněná 7 Kč),
60 min. přestupní 20 (10 Kč), jednodenní pře-

stupní 38 (19) Kč. Nově se zavádějí týdenní jíz-
denky pro kategorii cestujících: žáci, studenti
a senioři. Kompletní ceník MHD platný od 1. 1.
2009 najdete na www.csadjbc.cz.

Výměna stávajících jízdenek bude provádě-
na v předprodeji v Pražské ulici od 29. 12. 2008
do 31. 3. 2009 od pondělí do pátku v době od
7 do 17 hodin.

V zimě opět do Hrabětic
Od 25. 12. 2008 do 29. 3. 2009 bude o víken-

dech a o školních prázdninách v provozu linka
Jablonec n. N. – Hrabětice – Bedřichov – Jablo-
nec n. N. Jízdní řád bude obdobný jako v minu-
lých letech, nově bude tato linka označena čís-
lem 21.

Spoj s odjezdem z Pražské v 7:45 jede přes
Bedřichov do Hrabětic, spoje s odjezdy v 9:20,
10:50 a 12:40 jedou přes Hrabětice do Bedři-
chova.

Autobusem na J50
V neděli 11. ledna se koná Jizerská padesát-

ka. Společnost ČSAD Jablonec nad Nisou a. s.
zajišťuje přepravu autobusy z Jablonce n. N. do
Bedřichova. Odjezdy z Pražské v 6:15, 6:45,
7:00, 7:15, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:45 a dále dle
jízdního řádu linek MHD 1 a 21.

Po ukončení závodu bude z Bedřichova od
11:33 do 16:33 zajištěna doprava do Jablonce
v intervalu 30 minut a dále dle jízdního řádu li-
nek 1 a 21.

Foto Otokar Simm

Foto archiv MP
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Z jednání zastupitelstva a rady
20. listopadu a 4. prosince 2008

Od jedenácti do pěti musí být klid
Městské zastupitelstvo schválilo vydání obecně zá-

vazné vyhlášky č. 3/2008 o ochraně nočního klidu,
která nově vymezuje noční klid v době od 23. hodiny
do 5. hodiny ranní. V této době nařizuje každému za-
mezit šíření technického hluku, tj. například používá-
ní sekaček, pil a jiných zahradních nebo stavebních
strojů. Upravuje zejména projevy lidského hlasu
a hudby, které mohou, ale nemusí, nutně souviset
s produkcí některého nočního podniku a nebo pořá-
dané akce. Vyhláška také omezuje používání pyro-
techniky a pyrotechnických efektů. 

Procesně je upraven také postup při udílení výjimek
a jsou určena rámcová pravidla pro jejich vydávání,
kdy je jedním z principů zejména zájem města na
pořádání obecně prospěšných, kulturních a společen-
ských akcí. Stálá výjimka pak platí pro výstražné sig-
nály složek integrovaného záchranného systému. Vy-
hláška také počítá s každoročními oslavami Nového
roku a upravuje dobu trvání nočního klidu tak, že
v noci z 31. 12. na 1. 1. každého roku je noční klid po-
sunut od 2. do 6. hodiny dne 1. 1. daného roku.

Porušení této obecně závazné vyhlášky je přestup-
kem postihovaným dle přestupkového zákona. 

První komunitní plánování se rozeběhne
naplno

Jednadvacet zastupitelů schválilo na listopadovém
jednání I. komunitní plán rozvoje sociálních služeb
města Jablonec nad Nisou. Jednotlivé pracovní skupi-
ny na něm intenzivně pracovaly od loňského února.
Vznikl tak strategický plán, který stanovuje priority
a cíle rozvoje sociálních služeb na období 2009–2011. 

Cílem plánu je zajistit optimální a dostupnou síť so-
ciálních služeb, která odpovídá zjištěným místním
potřebám obyvatel. Vzhledem k významu tohoto stra-
tegického dokumentu připravila řídící skupina 3. li-
stopadu ve Spolkovém domě workshop, na kterém byl
I. komunitní plán rozvoje sociálních služeb předsta-
ven zastupitelům, vedení městského úřadu a členům
komise humanitní péče. Jako host se zúčastnil odbor-
ný konzultant celého procesu PhDr. Michal Polesný
z Centra komunitní práce Ústí nad Labem.

Hmatatelným výsledkem komunitního plánování je
například Katalog sociálních služeb, jehož elektronic-
ká podoba je na webových stránkách města, přičemž
tištěná se připravuje. 

Město dá peníze na obnovu dětských hřišť
Zastupitelům byl předložen k projednání návrh po-

stupné obnovy a údržby dětských hřišť a sportovišť

v majetku města. Město vlastní více jak stovku těchto
ploch, které jsou často v neuspokojivém stavu. Nevy-
hovující jsou jak herní prvky, tak i oplocení a povrchy
jednotlivých ploch. 

Dětská hřiště pro menší děti má ve správě oddělení
životního prostředí, sportoviště pro větší děti spravuje
oddělení technické obsluhy a bytů. Svým souhlasem
s koncepcí obnovy dětských hřišť a sportovišť na roky
2009–2011 zastupitelé rozhodli o přidělení finančních
prostředků na obnovu hřišť z rozpočtu města po dobu
příštích tří let. Konkrétně se jedná o částku 4,5 milio-
nu korun každý rok (3 mil. pro oddělení životního
prostředí a 1,5 mil. pro oddělení technické obsluhy
a bytů).

Poplatek za likvidaci odpadu se nemění
Již jednou jablonečtí radní jednali o cenách za na-

kládání s komunálním odpadem pro občany na rok
2009. Na prosincovém jednání zvolili městští radní ze
tří možných první variantu. Ta počítá s cenou pro ob-
čany města Jablonce n. N. na rok 2009 stejnou jako
v roce 2008. Město přitom bude nakládání s odpady
dotovat částkou 6,404 milionů korun. 

Ve druhé variantě byly ceny oproti roku 2008 navý-
šeny pro občany o 14 %. Město by dotovalo nakládání
s odpady částkou 3,5 milionů korun. Podle třetí varianty
by občané zaplatili o 7 % více než letos a město by vy-
dalo z rozpočtu částku 5 miliónů korun. 

Starosta Petr Tulpa se zúčastnil jednání
městské rady v Kaufbeuren

Na zahraniční cestu se ve dnech 16. a 17. 12. vydal
starosta Petr Tulpa. Jeho cílem bylo německé město
Kaufbeuren, kam jej pozval tamní starosta Steffan
Bosse. 

„Pan Bosse vyjádřil přání, aby se jablonecký starosta
představil kaufbeurenským radním a zároveň, aby
v rámci rady proběhla i prezentace Jablonce nad Ni-
sou,“ řekla k cestě Kateřina Hujerová, pracovnice pro
vnější vztahy oddělení pro komunikaci s veřejností.
Jako dar s sebou Petr Tulpa vezl pamětní medaili
„Otce města“ v měděném provedení. Podobná akce se
konala na jablonecké radnici v září, kdy německý sta-
rosta Bosse představil jabloneckým radním město
Kaufbeuren. 

Zveme na lednové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční

ve čtvrtek 29. ledna od 9 hodin ve velké zasedací síni
jablonecké radnice. Informace o projednávaných bo-
dech najdete na www.mestojablonec.cz.

■ Z krajského 
zastupitelstva

Krajské volby v říjnu 2008 při-
nesly po čtyřech letech obměnu
zastupitelů v zastupitelstvu Li-
bereckého kraje. Jablonec získal
pro toto volební období poměrně
silné zastoupení. Pět zastupitelů
z našeho městského zastupitel-
stva usedlo i do lavic zastupitel-
stva krajského. Jsou to Petr Beitl
(za ODS), Karel Dlouhý (ODS),
Taťjana Nováková (KSČM), Lu-
káš Pleticha (SOS) a Pavel Žur
(SLK). 

Z Jablonce či Jablonecka však
pocházejí i další zastupitelé a rov-
něž radní. Z nich uveďme, že
z Jablonce je radní pro zdravot-
nictví Pavel Novák (ČSSD), půvo-
dem Jablonečan je rovněž radní
pro sociální věci a menšiny Pavel
Petráček (ČSSD). Úzký vztah k Jab-
lonci má i radní pro ekonomiku,
investice, správu majetku a územ-
ního plánování Zdeněk Bursa
(ČSSD), jinak ze Zásady.

Krajské zastupitelstvo má zase-
dací dny v úterý od 14 hodin. Rov-
něž jeho jednání jsou veřejná.
V roce 2008 proběhla již dvě zase-
dání. Dne 28. listopadu se usku-
tečnilo ustavující shromáždění,
které zvolilo především hejtmana,
krajské radní, Radu regionu sou-
držnosti NUTS II severovýchod
a určilo počty členů výborů. 

Druhé, již řádné zasedání kraj-
ského zastupitelstva, proběhlo 16.
prosince 2008. Zde bylo hlavním
bodem jednání schválení rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2009. 

Termíny dalších jednání zastu-
pitelstva v I. pololetí tohoto roku
byly stanoveny na 27. 1., 24. 2., 31.
3., 28. 4., 26. 5. a 30. 6. 

Další zasedání nás tedy čeká 27.
ledna. Zde by hlavním bodem mě-
la být volba členů výborů zastupi-
telstva. Bude se jednat o výbor fi-
nanční, výbor kontrolní, výbor pro
výchovu, vzdělávání, zaměstna-
nost a sport, výbor dopravy, výbor
hospodářského a regionálního roz-
voje, výbor rozvoje venkova, země-
dělství a životního prostředí, výbor
zdravotnictví, výbor sociálních vě-
cí, bezpečnosti a problematiky
menšin a výbor kultury, památko-
vé péče a cestovního ruchu. 

A protože není od věci vědět,
k čemu je kraj dobrý, co dělá,
o čem rozhoduje a zejména, co to
znamená pro Jablonec, budeme
vás na tomto místě informovat
o významných krocích zejména
ve vztahu k našemu městu.

Lukáš Pleticha

Foto Jiří Jiroutek
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Žáci Základní školy Arbesova ve
Mšeně navazují na vlastní projekt
z let 2005–2006 nazvaný „Archi-
tektura v krajině Jablonecka“. Ten
slouží výuce regionálních dějin (na-
jdete ho na webových stránkách
www.krajinazaskolou.cz).

Náš soubor srovnávacích foto-
dvojic chceme doplnit zpracová-
ním dalších témat. Protože jsme
kromě Jablonce obsáhli i Mšeno,
Jablonecké Paseky a Rádlo, nabízí-

me možnost spolupráce i dětem
ostatních základních škol na Jab-
lonecku. Rádi bychom zmapovali
historicko-architektonický vývoj
a proměny okolních obcí.

Přijďte se podívat na práci krouž-
ku Historického semináře, který
působí na naší škole a můžeme se
domluvit na společných aktivi-
tách. K dispozici vám bude nejen
stávající projekt, ale také kniha
„Krajina za školou“ a panely, které

tvořily součást velké výstavy „Pro-
měny Jablonce nad Nisou“. Vysta-
veny byly v Eurocentru a po celý
měsíc též na Novoměstské radnici
v Praze. 

Další spolupráci chystáme s Mu-
zeem skla a bižuterie, archivem či
s audiovizuálním střediskem Měst-
ské knihovny. Na přednášky k nám
zveme zajímavé hosty, pamětníky
i sběratele. Jsme také přihlášeni
do připravovaného projektu, který

je rozšířen o spolupráci s Českou
televizí. Děti si tak vyzkoušejí ne-
jen práci s fotoaparátem, ale i s ka-
merou. Naším záměrem je vytvořit
pásmo vhodné pro seniory a děti
z dětských domovů. 

Pokud vás naše informace za-
ujala, kontaktujte nás na adrese
hankasamkova@centrum.cz. 

Hana Samková 
ZŠ Arbesova 

Žáci ZŠ Arbesova mapují proměny obcí

Základní školy
Pro rodiče a budoucí prvňáčky
ve školním roce 2009/2010 otev-
řou dveře jablonecké základní
školy.

14. ledna /středa/

Svobodná ZŠ Jablonec n. N.,
Rybářská 35
Čas: 8–17 hodin

15. ledna /čtvrtek/

ZŠ Jablonec n. N. – Kokonín,
Rychnovská 216 
Čas: 13–17 hodin
Všechny budovy.

ZŠ Jablonec n. N., 
Pasířská 72
Škola se sportovním zaměřením
(na 1. stupni se sportovními pří-
pravkami a na 2. stupni se spor-
tovními třídami – atletika, lední
hokej). Neopomíjí ani kvalitní
vzdělávání žáků. Nabízí i širokou
škálu zájmových mimoškolních
aktivit.
Čas: 10–17 hodin

ZŠ Jablonec n. N. – Mšeno,
Mozartova 24 
Další termíny: středa 21. a úterý
27. ledna.
Čas: 15–17.30 hodin

19.–23. ledna /pondělí–pátek/

ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76 –
třídy s výukou Montessori
Čas: 13–17 hodin
Ve čtvrtek 22. ledna mohou rodiče
navštívit školu od 8 do 17 hodin
a podívat se na ukázky výuky.

20. ledna /úterý/

ZŠ Jablonec n. N., 
Liberecká 26
V čase od 13 do 14.30 hodin je mož-
né zúčastnit se výuky v 1. třídách.
Čas: 13–17 hodin

ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15
V průběhu prohlídky školy můžou
účastníci získat veškeré informace
o činnosti a provozu školy od jed-
notlivých učitelů. V 15 a 16 hodin lze
nahlédnout do výuky v 1. a 3. třídě.
Čas: 15–17 hodin

22. ledna /čtvrtek/

ZŠ Jablonec n. N. – Mšeno,
Arbesova 30
Čas: od 16 hodin

ZŠ Jablonec n. N. – Rýnovice, 
Pod Vodárnou 10
Čas: 14–18 hodin

ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76
Čas: 13–17 hodin
Obě budovy – 5. května 76 a Sokolí 9.

27. ledna /úterý/

ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43
Čas: 15–18 hodin
Budova D ve Švédské 12 (objekt
bývalých jeslí).

Základní katolická škola,
Saskova 34
Čas: 8–16 hodin
Obě budovy – Saskova 34 a Hásko-
va vila.

Střední školy

7. ledna /středa/

Gymnázium U Balvanu 16,
Jablonec n. N. – osmileté studium
Informace: www.gymjbc.cz 
Čas: od 16 hodin

9. a 10. ledna /pátek a sobota/

Vyšší odborná škola mezinárod-
ního obchodu a Obchodní aka-
demie, 
Horní náměstí 15
Pro zájemce je připravena expozice
profilových předmětů, prohlídka
budovy školy a informační bloky
vedení školy (každou celou hodi-
nu). 
Informace: www.vosmoa.cz. 
Čas: 9. ledna od 14 do 18 hodin,
10. ledna od 10 do 14 hodin

14. ledna /středa/

Gymnázium U Balvanu 16,
Jablonec n. N. 
– čtyřleté studium
Informace: www.gymjbc.cz 
Čas: od 16 hodin

28. ledna /středa/
Střední průmyslová škola
technická
V tento den probíhá v odpoledních
hodinách výuka a návštěvníci mo-
hou vidět, jak se ve škole učí.
Čas: 14–18 hodin
Budova A v Belgické ul. (bývalý LIAZ)
a budova B na Horním náměstí.

11. února /středa/
Gymnázium U Balvanu 16,
Jablonec n. N.
Konzultační odpoledne k přijímacím
zkouškám „Nebojte se gymnázia“.
Informace: www.gymjbc.cz
Čas: od 15 hodin

Přijďte se podívat do škol

Foto Jiří Jiroutek

... a dnesDobrá Voda včera...
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
2.–4. 1. /pátek–neděle/ 20 hodin
5.–7. 1. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK
Parta středoškoláků ve víru hudby
a tance. Český dabing.

2.–4. 1. /pátek–neděle/ 17.30 hodin
5.-7. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
HLÍDAČ Č. 47
Drama o vášni a zločinu v zasněžené
horské vesnici.

8.–9. a 11. 1. /čtvrtek–pátek a neděle/
17 hodin!
12.–14. 1. /pondělí–středa/ 20.15 hodin! 
SNĚŽENKY A MACHŘI 
PO 25 LETECH
Opět na horské chatě, opět mnoho 
nezapomenutelných chvil. 

8.–9. a 11. 1. /čtvrtek–pátek a neděle/
19.15 hodin! 
12.–14. 1. /pondělí–středa/ 17 hodin! 
AUSTRÁLIE
Velký příběh o nenávisti a lásce,
přátelství a intrikách. 

10. 1. /sobota/ 18.45 hodin
Giacomo Puccini
LA RONDINE (Vlaštovka)
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

15.–21. 1. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Rodinný film, dospělá romance
a pohádka o Červené Karkulce.

15.–21. 1. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
LABYRINT LŽÍ
Akční špionážní thriller v režii R. Scotta.

22.–23. 1. /čtvrtek–pátek/
25.–28. 1. /neděle–středa/ 18 a 20 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Animovaná komedie pro celou rodinu.
Český dabing.

24. 1. /sobota/ 18.45 hodin
Christoph Willibald Gluck
ORFEO ED EURIDICE 
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

29. 1.–4. 2. /čtvrtek–středa/ 17.30 hodin
PO PŘEČTENÍ SPALTE
G. Clooney a B. Pitt v černohumorné
špionážní komedii bratří Coenových.

Slavnostní zahájení filmového klubu
Projekt 100 2009 
29. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
REQUIEM ZA SEN
30. 1. /pátek/ 20 hodin
SEDM SAMURAJŮ
31. 1. /sobota/ 19.30 hodin!
UPÍR NOSFERATU 
31. 1. /sobota/ 21.15 hodin! 
NOSFERATU – FANTOM NOCI
1. 2. /neděle/ 20 hodin
FARMA ZVÍŘAT
2. 2. /pondělí/ 20 hodin
PSYCHO 
3. 2. /úterý/ 20 hodin
ANTÉNA 
4. 2. /středa/ 20 hodin
NĚCO Z ALENKY

Víkendová promítání pro děti
3.–4. 1. /sobota–neděle/ 16 hodin
JAK STAŘEČEK MĚNIL 
11. 1. /neděle/ 15.30 hodin!
BUDULÍNEK
17.–18. 1. /sobota–neděle/ 16 hodin
KUŤÁSEK A KUTILKA
25. 1. /neděle/ 16 hodin
VLÁČEK KOLEJÁČEK
31. 1.–1. 2. /sobota–neděle/ 16 hodin
MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI

V sobotu 10. a 24. 1. přímé přenosy
z Metropolitní opery v New Yorku –
filmová představení se nekonají!

Kino Junior
2.–4. 1. /středa–neděle/ 18 hodin
NÁVRAT ČÁPŮ
Příběh o hledání kořenů i sebe sama.

2.–4. 1. /středa–neděle/ 20 hodin
ONI
Psycho-horor s neošizenou porcí poctivé
hrůzy.

5.–7. 1. /pondělí–středa/ 17.30 a 20 hodin
KRÁLOVA PŘÍZEŇ
Sestry Anna a Mary Boleynovy v boji
o království.

8.–11. 1. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
DOKAŽ TO!
Taneční film o cestě mladé krásky za
štěstím. 

8.–11. 1. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
12.–14. 1. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
NEBEZPEČNÝ CÍL
Remake thajského akčního dramatu
o nájemném zabijákovi.

12.–14. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
ČESKÁ RAPUBLIKA
Zábavný nekonvenční dokument
o české hiphopové scéně.

15.–18. 1. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
SOBÍK NIKO
Malý sobík se s kamarádkou veverkou
vydává na cestu za svým otcem.

15.–18. 1. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
19.–21. 1. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
ANGLICKÉ JAHODY
Osudový milostný příběh mladých lidí
z horkého srpna 1968. 

19.–21. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
CHAOTICKÁ ANNA 
Mystický film kultovního španělského
režiséra Julia Medema.

22.–25. 1. /čtvrtek–neděle/ 17 hodin! 
TEMNÝ RYTÍŘ
Batmanův boj se zločinem je čím dál
tím riskantnější.

22.–25. 1. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
TOKIO!
Tři krátké fantastické filmy volně
inspirované Tokiem.

26.–28. 1. /pondělí–středa/ 18 hodin
REPO: GENETICKÁ OPERA
Opravdu „jiný“ film od režiséra SAW
série. 

26.–28. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
MEZI ZDMI
Etnicky pestrá střední škola na paříž-
ském předměstí a Zlatá palma
v Cannes. 

29.–1. 2. /čtvrtek–neděle/ 17 hodin!
LETOPISY NARNIE: PRINC KASPIAN
Sourozenci Pevensiovi opět v Narnii.

29.–1. 2. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
SESTRA
Film na motivy románu Jáchyma
Topola s hudbou Psích vojáků.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

4. 1. /neděle/ 19 hodin
NOVOROČNÍ PŘEDSTAVENI 
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí n. L.
LOUSKÁČEK
Na špičkách do světa kouzel a Vánoc.
Baletní představení, které patří do kle-
notnice „bílé klasiky“. 
Příběh o sváteční atmosféře Štědrého
večera.

11. 1. /neděle/ 15 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Tradiční setkání dětských pěveckých
sborů Jablonecka. 
Účinkují: DPS Vrabčata, Vrabčáci, Písk-
lata, Zvoneček, Rolnička, Sokolíček,
Skřivánek, Fialenka, Smržováček,
Anima Saxí, Jablonecká píšťalka,
Komorní soubor ZUŠ Jablonec n. N.
Host: DPS Výšinka Liberec

12. 1. /pondělí/ 19 hodin
SKLENKA SHERRY
Divadlo Na Jezerce Praha
Hrají: Z. Kronerová, J. Hrušínský,
T. Němcová, M. Šplechtová/V. Jeníková
a další. 
Tragikomický příběh o hledání pravdy
a obyčejných životních hodnot. 

13. 1. /úterý/ 19 hodin
MILÁČEK
Městské divadlo Mladá Boleslav
Hrají: P. Mikeska, J. Kovalčíková j. h.,
R. Teprt, K. Frydecká a další. 
Paříž konce 19. století. Sladká doba
nevázané zábavy, kabaretů a barových
tanečnic. 

15. 1. /čtvrtek/ 19 hodin
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa
MARTIN KASÍK – klavír
Program: J. L. Dusík – Grand duo pro
harfu a klavír, B. Smetana, J. H.
Trneček – Fantasie pro harfu na sym-
fonickou báseň Vltava, L. Janáček –
V mlhách, E. Granados – Španělský
tanec atd.

18. 1. /neděle/ 15 hodin
JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Divadlo Malé(h)ry
Hrají: D. Zbytovská, B. Seidlová,
N. Zbytovská
Dvě neposedné ježibaby Rozára
a Bumbára by tuze chtěly ženicha!
Zkoušejí kouzelná zaklínadla, kterými
by si toho pravého přičarovaly. 

21. 1. /středa/ 19 hodin
JUMPING DRUMS
I. Batoušek, K. Pražáková, I. Čalová,
R. Batoušek, H. Čechovský
Koncert z cyklu Setkání s hudbou růz-
ných žánrů. 
Pět bubeníků hrajících na 40–90 bubnů
a perkusí. 

22. 1. /čtvrtek/ 19 hodin
SVOU VLASTNÍ ŽENOU 
Divadlo Letí Praha
Hraje P. Smolárik
Strhující životní příběh kontroverzního
německého transvestity Lothara
Berfelda alias Charlotty von Mahlsdorf. 

26. 1. /pondělí/ 19 hodin
TERASA
Divadlo Bez zábradlí Praha
Hrají: J. Carda, K. Brožová,
R. Hrušínský, D. Morávková a další. 
Jedna z nejúspěšnějších komedií pře-
lomu 20. století. Madelaine odchází od
svého milence a prodává luxusní byt
s terasou. 

27. 1. /úterý/ 19 hodin
TRISTAN A ISOLDA
Divadlo ABC Praha
Hrají: J. Prachař, Z. Kajnarová, H. Čer-
mák, R. Novák a další. 
Jedna z nejslavnějších keltských
legend o osudové a zapovězené lásce
na život a smrt. 

PŘIPRAVUJEME
3. 2. /úterý/ 19 hodin
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr
DFXŠ Liberec.
Romantická opereta. 

6. 2. /pátek/ 20 hodin
IV. REPREZENTAČNÍ PLES 
V DIVADLE

VÝSTAVA
Ve foyeru divadla, přístup vždy hodinu
před začátkem každého představení.

VÁCLAV NOVOTNÝ
Sever Čech ve fotografii
Vernisáž v pondělí 12. ledna v 17 hodin.

■ Kostel svaté Anny
V lednu bude z technických důvodů
zavřeno.

Upozornění pro předplatitele
Ve dnech 12.–16. ledna prodloužení
abonentek stávajícím předplatitelům. 
Od 19. do 23. ledna prodej abonentek
novým zájemcům.

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na zajímavá představení

Newyorská Metropolitní opera v Jablonci nad Nisou
10. 1. /sobota/ 18.45 hodin
LA RONDINE
24. 1. /sobota/ 18.45 hodin
ORFEO ED EURIDICE 
Kino Radnice nabízí divákům neobvyklý zážitek z přímých pře-
nosů operních představení. Diváci si mohou v kině vychutnat
úžasné detailní záběry, které by v samotné opeře nikdy neviděli.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 16. 1.
MILOSLAV KALÍK
Fotografie
Výstava k nedožitým 80. narozeninám
jabloneckého fotografa krajináře.
JOSEF V. SCHEYBAL
Kresby
Výstava k nedožitým 80. narozeninám
jabloneckého kreslíře krajináře.
Z cyklu Kreslíři krajináři – část první. 

22. 1.–20. 2.
JIZERKY MÝMA OČIMA
Jiří Bartoš / Wolfgang Ginzel /
Bohumil Jakoubě / Miloslav Kalík /
Miloš Kirchner / Zdeněk Lín /
František Mrva / Jan Pikous ml. /
Jan Veselý / Siegfried Weiss.
Výstava fotografií se koná u příležitosti
zakončení oslav 40. výročí vyhlášení
CHKO Jizerské hory.
Vernisáž ve čtvrtek 22. ledna v 17 hodin.
Úvodní slovo Jiří Hušek, v hudebním
programu vystoupí Petr Linhart
s písněmi z alba Sudéta.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 30. 1.
DAGMAR PIORECKÁ
Tapiserie, malby, kresby

■ Muzeum skla
a bižuterie
HLAVNÍ BUDOVA
U Muzea 4
www.msb-jablonec.cz, tel. 483 369 011
úterý–neděle 9–17 hodin

Stálé expozice
KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA 
České sklo sedmi století.

Tematická výstava 
Do 1. 2. 
TRANSFÚZE
Ilja Bílek, Tereza Chaloupková,
Jarmila Maturová, Jan Surýnek.
Tvorba katedry Užitého umění a designu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27 
tel. 483 310 947
úterý–pátek, 9–12 a 12,30–17 hodin

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

Tematická výstava
Do 9. 1. 
JAK SE RODÍ VEČERNÍČKY
Jak vznikají pohádky.

30. 1.–27. 3.
DŘEVOŘEZBY ČESKÝCH
PANOVNÍKŮ 
Jarmila Haldová

Upozornění
1. a 12.–29. ledna bude galerie zavřená.

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

5. 1. /pondělí/ 10 hodin
SBOROVÁ TVORBA
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

6. 1. /úterý/ 17 hodin
400 LET ASTRONOMIE
Astronomické okénko Martina
Gembece.

13. 1. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA
Beseda s Václavem Vostřákem.

13. 1. /úterý/ 17 hodin
IRISDIAGNOSTIKA
Přednáška a beseda s Romanem
Šmídlem.

20. 1. /úterý/ 14 hodin
EVROPA – KRAJINA MÝTŮ
A LEGEND
Pravidelné promítání.

20. 1. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÉ ŠKOLY
Beseda s Václavem Vostřákem.

27. 1. /úterý/ 17 hodin
S BATŮŽKEM PO MEXIKU
Beseda s cestovatelem Pavlem
Grosmanem.

VÝSTAVA
OČIMA A OBJEKTIVEM
Fotografie Františka Látala ze Zlína.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 1. /sobota/ 20 hodin
FIRST SATURDAY 
ROCKENROLL PARTY
Koncert místní kapely Hound Dogs.

5. 1. /pondělí/ 20 hodin
JOSEF STRAKA – KOSTEL V MLZE
Autorské čtení z nové knihy jablonec-
kého básníka. Úvodní slovo: Jiří Koten.
Hosté: C. Kaplan – bicí, K. Kaplan –
sampler, J. Konvalinka – housle. 

6. 1. /úterý/ 20 hodin
TAJEMNÝ MUSTANG
Promítání a povídání cestovatelky
Radky Tkáčikové o cestě do nepálské-
ho legendami opředeného království. 

8. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný publicista vás opět provede
hudebními novinkami.

9. 1. /pátek/ 20 hodin
WET PAINT
Jablonecká pop-funk-rocková kapela
po roce opět na Rampě.
MEMPHIS
Pop-rock říznutý hudbou Red Hot
Chilli Peppers (HK). Afterpárty.

10. 1. /sobota/ 20 hodin
TANEČNÍ VIDEOSHOW
Rock i pop ze světa i z Čech.
Připravuje pan WS. 

14. 1. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Improvizovaný domácí ateliér.
Pod vedením F. Nováka.

15. 1. /čtvrtek/ 18 hodin
HOSPIC PRO LIBEREC A JABLONEC
Povídání o divadle, novinařině a hospi-
covém hnutí s herečkou L. Krbovou,
novinářem O. Neffem a členy občan-
ských aktivit pro založení hospice. 

16. 1. /pátek/ 20 hodin
ŠVIHADLO
25letá skvělá reggae-dub kapela.
Afterpárty: DJ Hr.Necc a reggae/ska.

17. 1. /sobota/ 20 hodin 
IVAN HLAS TRIO
Ivan Hlas – kytara, zpěv, Jaroslav
„Olin“ Nejezchleba – violoncello, man-
dola, kytara, tamburína, zpěv, Norbi
Kovács – kytara, zpěv.

19. 1. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru, pozorování
noční oblohy. Informace, rady, návody
pro každého.

21. 1. /středa/ 20 hodin
VÁLEČNÝ FOTOGRAF A JAN ŠIBÍK
Dokument o jednom z nejlepších
válečných fotografů J. Nachtweyovi.
Hostem večera snad bude fotoreportér
Jan Šibík. 

22. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
LIBEREC
ve hře Šavlový tanec 007.

23. 1. /pátek/ 20 hodin
FUNK CORPORATION
Desetičlenná funk/soulové kapela
z Turnova. Skladby J. Browna, M.
Parkera, St. Wondera. HIT FAKERS
Taneční reggae a funky rytmy.

24. 1. /sobota/ 20 hodin
REVERSE ART
DJ ISM (UK) a MC Turner (USA) –
Dubstep, DJ’s Leed a Emoon – liquid-
funk, Subdega – raggajungl.

26. 1. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Téma: Nejstarší historie Jablonce.
Uvádí Václav Vostřák.

27. 1. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
I začínající si mohou vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. 

28. 1. /středa/ 19 hodin
V ZŠ Pivovarská
KERAMICKÝ WORKSHOP
Základy točení na kruhu a modelování.

28. 1. /středa/ 20 hodin
ETIOPIE – 2 
Zdeněk Skořepa pokračuje v povídání
a promítání o úchvatné africké zemi. 

29. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
POLOLETNÍ PÁRTY

30. 1. /pátek/ 20 hodin
VOTCHI 
Pražská hard rocková kapela supportu-
jící už i Deep Purple, Whitesnake,
Uriah Heep… Afterpárty.

31. 1. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

7. a 28. /středa/
8. a 29. /čtvrtek/ vždy 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Kurz naplněn, pro další zájemce zahá-
jíme nový v únoru 2009.

Každé úterý v 17.30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE
SLAMĚNKOU

■ EppL club
www.deppl.com 

2. 1. /pátek/
JUST CHILLIN’
Djs 3SKA/Hugo – breakbeat, funky,
bigbeat.

3. 1. /sobota/
READY TO HELL!?
Last Train-hc punx, Assassins-trash
terror punk, Fasteratu-metal punk,
Scalp-crust punk, Hegesh-beer punk.

9. 1. /pátek/
JAH ATOM SOUND 
Djs Dredysmile

16. 1. /pátek/
DEVILZ DANCERZ
Djs Jake, Secvenc, Touchwood, Savik,
hosté drum and bass area.

23. 1. /pátek/
REGGAE & SKA VIBEZ!
Reggae.cz uvádí Swamp safari sound
system reggae, dancehall, ska, rock
steady, dub, reggaeton, r&b, soca.
Selectors: DJ Kaya (Radio 1), DJ
Vincent (Švihadlo, Dub-O-Net), DJ
Hroutil (skaman Nr. 1), DJ Hopi (a. k.
a. Mr. Loverman).

24. 1. /sobota/
HARD CORE
Pyopoesy – metal B. Bystrica,
Pikodeath – thrash-grind core, Lbc,
Wilda Crew – ex Plate of Hate – hard
core, Jablonec n. N.

30. 1. /pátek/
CROSSROAD OF STYLES NIGHT
Djs Glazy, Extatic feat, Zaga muffy.

Tip na zajímavou výstavu

22. 1.–20. 2. – Městská galerie MY 
JIZERKY MÝMA OČIMA
Putovní výstava fotografií deseti známých jizerskohorských kra-
jinářů dorazila konečně do Jablonce nad Nisou. 

Foto Zdeněk Lín
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■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

2. 1. /pondělí/
ZPĚVÁČCI 2008
Vyhlášení soutěže dětských zpěváků
lidových písní v kategorii 10–15let.
Oblastní soutěž se uskuteční 28. 2.
v DDM Vikýř. 

7. 1. /středa/ 17 hodin 
JAK NA STŘEDNÍ ŠKOLU
Přednáška nejen pro studenty 9. tříd ZŠ.

14. 1. /středa/ 16–18 hodin 
ODPOLEDNE DESKOVÝCH HER
Ukázka možností a využití stolních her.

16. 1. /pátek/ 16.15–19.15 hodin 
MANDALY RŮZNÝMI TECHNIKAMI
Výtvarný kurz; přihlášky
M. Tauchmanová do 12. 1.

17. 1. /sobota/ 8 hodin 
VÝPRAVA ZA LEDOVÝMI SKŘÍTKY
Výlet do Turnova a úkoly se zábavou,
přihlášky I. Landová do 14. 1. 

17.–18. 1. /sobota–neděle/ 
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Pro slečny, dívky, dámy. Přihlášky
A. Tauchmanová do 14. 1.

21. 1. /středa/ 8 hodin 
Gymnázium Dr. Randy
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
Okresní kolo kategorie Z5 a Z9.
Přihlášky I. Literová do 9. 1. 

24. 1. /sobota/ 
ŠKOLA KOUZEL
Výuka a nácvik kouzel pro děti od
6 let. Přihlášky P. Dostál do 21. 1.

26. 1. /pondělí/ 
Obřadní síň radnice
Od 15.30 hodin
LITERÁRNÍ ČAJOVNA
S AUTORSKÝM ČTENÍM
Beseda a čtení literárních prací soutěže
Múza 2009.
Od 16.30 hodin 
ANDĚLÉ MEZI NÁMI 
Vyhlášení výsledků 13. ročníku literární
soutěže MÚZA.

27. 1. /úterý/ 8 hodin 
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
V ZŠ Pasířská
Okresní kolo kategorie D. Přihlášky
I. Literová do 15. 1.

28. 1. /středa/ 17 hodin 
MLÁDEŽ V AKCI
Seznámení s evropským programem. 

Každý čtvrtek 15.30–17 hodin 
TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME
Odpolední program pro rodiče s dětmi.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
30. 1. /pátek/ 16.15–19.15 hodin 
MALBA KRYLEM
Výtvarný kurz. 
Přihlášky M. Tauchmanová do 26. 1.

30. 1. /pátek/ 9 hodin 
IQ PARK
Výlet do Liberce. 
Přihlášky P. Dostál do 27. 1.

30. 1. /pátek/ 9 hodin 
CELODENNÍ VÝLET ZA KULTUROU
Výlet do Liberce. 
Přihlášky J. Polanská do 27. 1.

30. 1. /pátek/ 
NÁVŠTĚVA ZOO S PŘEKVAPENÍM
Výlet do Liberce. 
Přihlášky I. Landová do 27. 1.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

7. 1. /středa/ 9 hodin
NOVELA ZÁKONA O DPH
PRO ROK 2009
Přednáší I. Pilařová, auditor a DP,
pořádá Commerce Base s. r. o.
Informace a přihlášky 
na tel. 484 846 220, 602 111 535.

15. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
IDA KELAROVA
DESIDERIUS DUŽDA & JAZZ
FAMELIJA
Koncert mezinárodně uznávané
zpěvačky a její doprovodné skupiny.

17. 1. /sobota/ 20 hodin
PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ
ŠKOLY V JABLONCI N. N.
Hraje Orchestr Ladislava Bareše.
Vystoupí též Hound Dogs, zpěváci
a taneční obor školy.
Předprodej vstupenek: kancelář ZUŠ,
Podhorská 47, tel. 488 880 300.

18. 1. /neděle/ 14 hodin
MLADÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne pro seniory
s domácím dechovým orchestrem.

20. 1. /úterý/ 9 hodin
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FO
A PO 2008
Přednáší I. Pilařová, auditor a DP,
pořádá Commerce Base s. r. o.
Informace a přihlášky 
na tel. 484 846 220, 602 111 535

30. 1. /pátek/ 20 hodin
HASIČSKÝ BÁL 
Pořádá SDH Jablonecké Paseky. 
Předprodej vstupenek v recepci
Eurocentra nebo v hasičské zbrojnici
Pionýrů 7. 
Informace na tel. 605 889 159.

VÝSTAVA

7. 1.–28. 2. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
OBSCURA – FOTOKLUB LIBEREC
Představí se šest fotografů s různou
tematikou autorských děl.
Vernisáž: 7. 1. /středa/ 17 hodin

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům
http://mcjablicko.sdj.cz/ 

8. 1.
SCRAPBOOKING
Výtvarná dílna pro dospělé i děti.

13. 1.
KRÁSNÁ MAMINKA

15. 1.
ZIMA
Tematická dílna.

22. 1.
RODINNÁ AKCE 

29. 1.
KLUB DVOJČAT

Pondělí–pátek /9–12 hodin/ 
Maminky s dětmi.

Pondělí–středa /15.30–17 hodin/
Hravé odpoledne.

Pondělí–čtvrtek /odpoledne/
Jazykové kurzy pro maminky /A, N, S/

Každé pondělí /10 hodin/
Scrapbooking pro každého.

Od 19. 1. permanentky na II. pololetí
– seznam kroužků a programové nápl-
ně na www.jablicko.sdj.cz nebo v MC.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

19. 1. /pondělí/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ŽÁKOVSKÝ VEČER

26. 1. /pondělí/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
KLAVÍRNÍ VEČER 

■ Studio Beruška
Nádražní 8
www.studioberuska.cz 

5. 1. /pondělí/ 9.30–11.30 hodin
PŘEDŠKOLIČKA

6. 1. /úterý/ 14.30–17.30 hodin
KOJENECKÉ CVIČENÍ

8. 1. /čtvrtek/ 17.30–18.30 hodin
GRAVID JOGA 

9. 1. /pátek/ 9.30–12 hodin
KLUB MAMINEK

14. 1. /středa/ 16–17 hodin
PRVNÍ LŽIČKA
Výživa kojenců od 6 měsíců – co, kdy, jak?

21. 1. /středa/ 16.30–18 hodin
LÉČENÍ PŘÍRODOU
Zaměřené na léčbu a prevenci u dětí.

■ Rodinné 
centrum Magnet
28. října 23
www.pritazlivost.com 

Dětský klub Pohádka
So 10. 1. /sobota/ 15–18 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ BAZÁREK 
Odpoledne naplněné hrami a řáděním
pro děti. 
Maminky si mohou vyměnit dětské věci.

24. 1. /sobota/ 15 hodin
ZIMNÍ DRAČÍ POHÁDKA
Loutkové představení pro děti.

Přednášky 
7. 1. /středa/ 19 hodin 
ŽIVOTNÍ PRIORITY? 
Co je v životě důležité?

14. 1. /středa/ 19 hodin 
SMYSL ŽIVOTA
Jaký smysl má život?

21. 1. /středa/ 19 hodin
PROČ MĚ TRÁPÍ? 
Co utrpení má dát a vzít?

28. 1. /středa/ 19 hodin
PROČ MĚ NECHÁPE?
Jak dojít k vzájemnému pochopení?

Prožitkový víkendový seminář
16.–18. 1. /pátek–neděle/ 
VÍM, CO CHCI? 
Jak si udělat jasno v životě. 
Sraz v pátek 16. 1 v 19 hodin.

Tip na zajímavou výstavu

Do 29. března – Oblastní galerie Liberec 
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin
Wilhelm Riedel (1832–1876)
Mimořádná příležitost shlédnout obrazy česko-německého kra-
jináře, příslušníka světově známé sklářské rodiny, který se na-
rodil v Josefově Dole – Antonínově. 
K výstavě byl vydán i obsáhlý katalog.



(13)

jablonecký měsíčník / leden 2009 kam za kulturou v Liberci

■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo

8. 1. /čtvrtek/ do 21.45 hodin
(K10/OB/1)
RIGOLETTO
Opera v originále.

11. 1. /neděle/ od 16 hodin
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

13. 1. /úterý/ do 21.30 hodin 
(0B/6 za r. 2008)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta.

14. 1. /středa/ do 21.45 hodin
(K9/Č/1)
VĚC MAKROPULOS
Komedie o třech dějstvích s přeměnou.

18. 1. /neděle/ do 16 hodin
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

20. 1. /úterý/ do 21 hodin 
(K2/12 za r. 2008)
MARNÁ OPATRNOST
Komický balet.

22. 1. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (SPP)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Slavnostní předpremiéra. 

23. 1. /pátek/ do 21.30 hodin (PŠ)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Premiéra komedie o kouzlech lásky.

25. 1. /neděle/ od 15 hodin (RD/1)
ALADIN A KOUZELNÁ LAMPA
Pohádka s písničkami.
Host: Mladá scéna Ústí nad Labem

27. 1. /úterý/ do 21.30 hodin 
(O/5 za r. 2008)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta.

28. 1. /středa/ do 21.30 hodin (K3/1)
SMRT OBCHODNÍHO 
CESTUJÍCÍHO
Nejslavnější americká hra.

29. 1. /čtvrtek/ (K4/1)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ 
do 21.30 hodin
Komedie o kouzlech lásky.

30. 1. /pátek/ do 21 hodin 
(K5/12 za r. 2008)
DÁMA S KAMÉLIEMI
Balet o dvou jednáních.

31. 1. /sobota/ do 21 hodin
SVĚTEM MUZIKÁLU 
Koncert nejslavnějších muzikálových
melodií. 
Účinkují: Michaela Nosková, Jan Kříž,
Oldřich Kříž, orchestr a balet DFXŠ.

Malé divadlo
13. 1. /úterý/ do 21.30 hodin (K2/1)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

14. 1. /středa/ od 17 hodin
KPLO – popremiérová beseda
Země úsměvů.

16. 1. /pátek/ do 21.30 hodin
(K11/Č/1)
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

19. 1. /pondělí/
Beseda k inscenaci 
VĚC MAKROPULOS
Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

20. 1. /úterý/ do 21.30 hodin (K8/Č/1)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

25. 1. /neděle/ do 21.10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

27. 1. /úterý/ do 21.30 hodin
ZÁZRAK V ČERNÉM DOMĚ
Komedie o dvou dílech.

31. 1. /sobota/ do 21.15 hodin (K6/1)
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

6. 1. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
FLORENTSKÁ RENESANCE II
Přednáška Dr. Tomáše Hladíka
(NG Praha).

11. 1. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
O ŠEVCI MATESOVI
Loutková pohádka pro nejmenší uvádí
divadlo Z PŮDY.

11. 1. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

12. 1. /pondělí/ 19.30 hodin
Terasa
Jazznight a Kalendář Liberecka
OSWALD SCHNEIDER
Skladby pražských Oswald Schneider
mohou zcela jistě ukojit chutě jak
jazzujícím intelektuálům, tak
i tradičním alternativcům.

12. 1. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
MEXIKO – YUCATÁN
O přístrojovém potápění v „cenotech“
(jeskyních) na legendárním poloostro-
vě s Radkem Kotrčem a Josefem
Záhorou.

13. 1. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
HALO?
Telefonní revue s reálnými zvuky
a kvalitním pokrytím – hra o spojení
mezi lidmi.

14. 1. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Hudební sklepy
JIŘÍ KONVRZEK
Solitér písničkářské scény jako host
putovního festivalu Vaška Koubka.

15. 1. /čtvrtek/ 19 hodin
5. abonentní koncert 50. koncertní
sezony komorní hudby
PAVEL ŠPORCL
Houslový recitál „Pocta Paganinimu“.

16. 1. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PEPA BERÁNEK
Člen brněnské Karabiny a folkrockového
Jarmarku v recitálu Ze šuplíku.

16. 1. /pátek/ 19.30 hodin
GULO ČAR
Dokáží rozdivočit publikum během
strhujících koncertů a hudební kritiky,
nadchli tak, že jim přiřkli Anděla
v kategorii World music.

19. 1. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
SLOVENSKO
Slovenský kras, Vysoké Tatry,
historická města, majestátní hrady…
Digitální diashow Martina Loewa.

22. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio 
Kulturní agentura Štěk uvádí
7. VÝROČÍ WOMAN WORLD 
EXPERIMENT
Gabriela Vermelho úžasná zpěvačka
kapely Maraca, Vobezdud – mladý
dívčí smyslbeat a další překvapení.

23. 1. /pátek/ 20.30 hodin
OSLAVA 7. NAROZENIN RADIA BEAT
S KRAUSBERRY
Večer pro posluchače Radia Beat
z Liberecka s volným vstupem.

24. 1. /sobota/ 19.30 hodin
TLESKAČ
Pilsner Ska Orchestra.

25. 1. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

25. 1. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
KRAKONOŠ PÁN HOR
Loutkové představení pro nejmenší
uvádí Divadélko Matýsek.

26. 1. /pondělí/ 19.30 hodin
c. k. Adventura uvádí
IDIE – SIKIM
Přednáší Petr Novotný.

27. 1. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
FREETIME A UQ BAND
I s country vás uvedeme do varu.

28. 1. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
SLÁVEK KLECANDR
Sólový recitál kytaristy skupiny
Oboroh.

29. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PAVLÍNA JÍŠOVÁ A PŘÁTELÉ
První dáma folku spolu s P. Peroutkou
(kontrabas) a J. Malinou (housle).

29. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Intimní divadlo Dáši Bláhové
TĚLO 
Hra je volným pokračováním slavných
„Monologů vagíny“ tentokrát o celém
těle.

12. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KVĚTY

19. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET A XINDL X

VÝSTAVA
JAROSLAV CHMELÍK 
Fotografie z Kamčatky

Tip na zajímavý dárek pro vaše blízké

Krausberry

Věc Makropulos

více na www.saldovo-divadlo.cz
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Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

9.–11. 1. /pátek–neděle/
Pátek 13–21, sobota 7–21 a neděle
7–13 hodin
MEMORIÁL M. KAFKY
13. ročník turnaje dívek
v odbíjené
Krajské výběry.

16. 1. /pátek/ 19 hodin
TJ BIŽUTERIE A – STARÉ
MĚSTO
Zápas v odbíjené mužů.

17. 1. /sobota/ 17 hodin
TJ BIŽUTERIE A – HAVÍŘOV 
Zápas v odbíjené mužů.

24. 1. /sobota/ 7 hodin
X–DANCE CUP 2009 
Taneční soutěž v hip hopu.

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

10.–11. 1. /sobota–neděle/
Sobota od 11, neděle od 9 hodin
PŘEBOR LIBERECKÉHO
KRAJE 
mužů a žen ve vícebojích

17. 1. /sobota/ 13 hodin
JABLONECKÁ HALA
Mezinárodní atletické závody. 

24. 1. /sobota/ 10 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY
JEDNOTLIVCŮ

30. 1. /pátek/ 10 hodin
HALOVÝ VÍCEBOJ ŽACTVA

31. 1. /sobota/ 10 hodin 
KRAJSKÉ PŘEBORY

Lední hokej
Zimní stadion
www.sportjablonec.cz

HC Vlci Jablonec n. N.
II. liga – skupina západ
3. 1. /sobota/ 18 hodin
HC ROUDNICE N. L.

10. 1. /sobota/ 18 hodin
HC BENEŠOV

21. 1. /středa/ 18 hodin
HC DĚČÍN

31. 1. /sobota/ 18 hodin
HC TRUTNOV 

Lyžování

11. 1. /neděle/ 9 hodin
PATRIA DIRECT JIZERSKÁ 50
A JIZERSKÁ 25
42. ročník, přihlášky lze stáhnout
na www.jiz50.cz. 
Závod je zařazen do celosvětové
série 15 prestižních závodů
Worldloppet.

Zimní triatlon

31. 1. /sobota/ 
Tri-club Jablonec n. N. spolu se
Ski klubem a Gymnáziem dr. Randy 
Břízky
JABLONECKÝ ZIMNÍ
TRIATLON

2. ročník, běh – bike – běžky.
Určeno nejen pro zkušené závod-
níky, ale především pro všechny
sportovní nadšence. Přihlášky:
jandera@sportgym.cz, do 21. 1.

Sportovní střelba
Střelecký klub mládeže LOYD
Jablonec n. N.

31. 1. /sobota/ 9 hodin
Sportovní hala ISŠ Bižuterie 
GRAND PRIX Jablonec
nad Nisou 
21. ročník soutěže ze vzduchové
pušky vstoje. 
O pohár starosty města Petra
Tulpy.

Aerobik
TJ Aerobik Elán
Corny městská hala

1. 1. /čtvrtek/ 16–18 hodin
NOVOROČNÍ CVIČENÍ

Cvičení
TJ Sokol Jablonec n. N.
Sokolovna, Fügnerova ul. 5

Pravidelné hodiny

Pondělí
9.30–10.30 – Zdravotní cvičení

seniorek.

18.00–19.00 – Kondiční cvičení
žen.

19.30–21.00 – Florbal muži.

Úterý
9.30–10.30 – Rodiče s dětmi od

dvou let.

16.00–17.00 – „Aby záda nebole-
la“, zdravotní cvi-
čení mužů (dopo-
ručujeme).

17.00–18.00 – Zdravotní cvičení
žen.

18.00–19.00 – Aerobik pro ženy.

19.30–21.00 – Florbal žen a mužů.

Čtvrtek
9.30–10.30 – Zdravotní cvičení

seniorek.

9.30–11.30 – Stolní tenis seniorů
(obsazeno).

16.00–17.00 – Rodiče s dětmi od
tří let. 

– Žákyně 7–11 let.

17.00–18.00 – Předškoláci 4–6 let
– Aerobik ženy 

(volná místa).

18.00–19.00 – Florbal žáci 
(obsazeno).

– Kondiční cvičení
žen.

Pátek
9.30–10.30 – Stolní tenis 

(volná místa).

19.30–20.30 – Zdravotní cvičení
ženy.

Zveme nové členy. Přijďte si za-
hrát stolní tenis (pondělí–pátek
od 15 do 19 hodin, možnost i v so-
botu a v neděli po předchozí do-
mluvě na tel. 604 647 315).

Nabídka sportovních programů

Již před 135 lety byl založen spo-
lek, jehož členové si předsevzali
udržet za své češství a národní
zvyky. 

Vznik jména „baráčníci“ je spo-
jen s názvem hostince v Kolíně,
kterému se říkalo „Baráček“. Tam
byl ustaven první baráčnický spo-
lek. Stát se baráčníkem není tudíž
podmíněno vlastnictvím žádného
domu ani sebemenšího „baráčku“.
Baráčnická idea se velice rychle
rozšířila po celých Čechách. V Pra-
ze sídlí „Veleobec českých baráční-
ků“, níže postavené jsou „župy“
a pod ně spadají jednotlivé „obce“. 

V minulosti působily v okrese
Jablonec nad Nisou tři baráčnické
obce. Bylo to v Alšovicích, v Jab-
lonci nad Nisou a ve Mšeně. V 70.
letech alšovická obec zanikla
a v roce 1987 byla před rozpadem
také obec jablonecká. Proto došlo
na podzim téhož roku ke sloučení
zbytku obce jablonecké s obcí
mšenskou. Ta dodnes působí pod
názvem „Sdružená obec baráčníků

Mšeno – Jablonec nad Nisou“.
Patří pod „V. župu Václava Budovce
z Budova“, jež sídlí v Mladé
Boleslavi. 

Mšenská obec baráčníků byla
založena již 10. dubna 1949,
v tomto roce tedy oslaví šedesát let
svého trvání. V rámci oslav kulaté-
ho výročí plánují baráčníci uspo-
řádat župní sjezd s průvodem, na
kterém by chtěli předvést veřej-
nosti své krásné kroje i obecní
a župní prapory. K tradicím patří
i staročeský tanec „beseda“, který
bude předveden na již tradičním
Staročeském plese. Ten se usku-
teční 28. února na jablonecké
Střelnici.

V současné době sdružuje zdejší
obec na čtyřicet členů, převážně
starších. Každý, kdo by měl zájem
mezi baráčníky přijít, bude srdeč-
ně vítán. 

Konšelé Obce baráčníků 
Mšeno-Jablonec nad Nisou

Baráčníci oslaví šedesátku 
■ Představujeme vám

Spolek baráčníků je vlastenecko dobročinná aktivita,
která spočívá v udržování národních tradic, krojů
a folklóru. Jablonecká obec sídlí ve Mšeně 
v baráčnické rychtě v Janovské ulici číslo 34. 

Foto archiv obce baráčníků
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Milé děti, 
ačkoliv už máme leden, vánoční stromečky u vás doma ještě svítí. To

proto, že Vánoce trvají až do Tří králů. Je to svátek 6. ledna, který připo-
míná tři moudré krále z dalekých zemí, kteří se od andělů dozvěděli o na-
rození Ježíška a přinesli mu drahé dárky. Dnes si to připomínáme, když
po ulicích chodí děti, převlečené za tři krále a vybírají peníze na dárky pro
stejně chudé lidi, jako byl malý Ježíšek, když se narodil.

Dlouho mi ale trvalo, než jsem se dozvěděl, co znamená „Na Nový rok,
o slepičí krok“.

Když si dáte dobrý pozor, zjistíte, že už je o malounko déle světlo, než
tomu bylo před Vánocemi. Jen si ale říkám, když je to takový krůček, proč
to není skřítkův krok?

Ale to nevadí, hlavní je, že dny teď budou už delší a delší a vy budete
mít víc času pohrát si s novými hračkami a taky si pořádně zalyžovat
a radovat se ze zimní nadílky. A teď mě tak napadá, když nemůže být na
Nový rok o skřítkův krok, mohl by to být rok skřítků! Co říkáte? A pro vás,
co si čtou doma nebo ve školce tenhle časopis, to může být Rok skřítka
Pastelky.

Váš skřítek Pastelka.

Postavíme sněhuláka
Oceněné práce za leden
Zuzanka Krevňáková, ZŠ a MŠ Rychnov
Eliška Šimůnková, MŠ Mšeňáček, J. Hory 31
Kamilka Paličová, MŠ Slunečnice, Slunečná 9

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Únor: Dům, ve kterém bydlím
Březen: Jaro je tu
Duben: Naše školka

Únorové obrázky očekáváme v podatelně jablonecké radnice do pátku
9. ledna. Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové
náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N. Obálku nezapomeňte označit heslem
„Skřítek Pastelka“.

Představujeme mateřské školy
MŠ Čtyřlístek ve Švédské ulici

Tenhle hezký název má mateřská školka ve Švédské ulici na sídlišti
Šumava. Dětem tu zajišťují všestranný rozvoj osobnosti a řadu nejrůz-
nějších aktivit. Chodí plavat i na výlety, mají tu flétnový, hudebně-pohy-
bový či dramatický kroužek, v rámci něhož děti nacvičují vlastní vy-
stoupení. Pro rozvoj správné výslovnosti tu také provádějí logopedická
cvičení. Samozřejmostí jsou návštěvy divadla, besídky a tématické akce,
jako třeba předvánoční Týden s anděly, který byl společnou dílnou pro
děti a rodiče.

„Naše mateřinka je zaměřená na rozvíjení dětské osobnosti, vytváření
citlivého vztahu k přírodě, věcem a k lidem prostřednictvím výtvarných
činností a výtvarného umění. Přitom respektujeme věkové rozdíly dětí,“ ří-
ká o koncepci školky její vedoucí Marcela Okálová. Připomíná, že právě
díky důrazu na estetickou výchovu se školní program jmenuje Malovaný
svět. „Naším krédem je přesvědčení, že každé dítě je talentované, každé
v sobě nese svůj úspěch a je na dospělých, aby mu pomohli talent nalézt.
Dbáme přitom také na tradice a vedeme děti k samostatnosti, aby si umě-
ly samy poradit, ale také k respektování druhých a hlavně ke kamarád-
ství, kterého mezi lidmi i dětmi stále nějak ubývá,“ vysvětluje Marcela
Okálová. A na závěr dodává, proč si jejich školka vybrala do znaku právě
čtyřlístek: „To je jednoduché! Kromě toho, že naše školka má čtyři třídy, je
čtyřlístek symbolem štěstí, a to chceme dát dětem do života“.

(red)
Kamilka Paličová

Jablonecké děti malují pro skřítka Pastelku
Výtvarná soutěž pro děti předškolního věku

Eliška Šimůnková

Zuzanka Krevňáková
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V neděli 23. listopadu předal starosta města
Petr Tulpa duchovnímu Českobratrské církve
evangelické Richardu Firbasovi první ze tři-
nácti medailí Josefa Pfeiffera, které byly
uděleny významným osobnostem kultur-
ního a společenského života. 

Tato příležitostná ražba podle návrhu akade-
mického sochaře Jiřího Dostála vznikla v rámci
oslav 200. výročí povýšení Jablonce na městys
(1808) a stejného výročí narození prvního sta-
rosty města (na město byl Jablonec povýšen až
v roce 1866) Josefa Pfeiffera. Udělení medailí
vybraným osobnostem schválila městská rada
na své schůzi 9. října 2008. 

Medaile Josefa Pfeiffera je mimořádná jak
svými parametry (průměr 85 mm, váha ve
stříbře 999/1000 – 300 g), tak svým dvojjazyč-
ným textem, který se objevuje na oficiální
městské ražbě zřejmě poprvé. Stříbrných exem-
plářů je pouhých dvacet a kromě oceněných
osobností jsou určeny pro muzea a archivy.
Měděných bylo vyraženo sto a slouží převážně
jako dar starosty města. Celkový dojem podtr-
huje jak ruční patina z dílny rytce-medailéra
Anselma Roskovce, tak adjustace v pečlivě pro-
vedených kazetách z tvrdého dřeva. K ražbám
je přiložen česko-německý certifikát a oceněné
osobnosti dostávají ke stříbrným medailím
udělovací dekret podepsaný starostou města. 

Na lícní stranu medaile byl zcela jednoznačně
vybrán Josef Pfeiffer, našimi předky nazývaný
„otcem města Jablonce“. Tuto významnou oso-
bu z historie města můžeme také počítat mezi
letošní oceněné, přestože se právě v jejím pří-
padě vloudil na medaili šotek (nezemřel v roce
1867, ale 1869). 

Složitější byla volba druhé strany. Pro návrh
byly nakonec zvoleny dobové pohledy na měs-
to. Jeden z nich, z počátku 19. století, Jiří Dostál
ztvárnil do reliéfu. V úplném středu medaile je
umístěn kostel sv. Anny – původní duchovní
srdce města – obklopený hřbitovem. Je to výraz
sepětí živých (chrám jako pravidelné shromaž-
diště obce) s odpočívajícími předky. Z práce
a odkazu našich předků vyrůstá náš život. Nad
tím je „vhled“ do budoucnosti symbolizovaný
charakteristickými jabloneckými věžemi. Dělení
plochy je částečně čtvercové, což váže na gra-
fické prvky nově zaváděného vizuálního stylu
města. Česko-německé texty na medaili chtějí
připomenout národnostně smíšenou společ-
nost minulosti. Na výrobu medaile, která byla

vyražena v jablonecké České Mincovně, získalo
město částečnou dotaci z Libereckého kraje. 

Výběr osobností, kterým byla medaile uděle-
na, nebyl jednoduchý. Podobné výběry jsou
často problematizovány politickými vlivy, kri-
téria se prakticky nedají předem stanovit a pou-
ze pohled na výsledný návrh dovolí konstato-
vat, jak se výběr podařil. V tomto případě je to
kaleidoskop osobností, které v životě uskuteč-
ňovaly hodnoty důležité pro občanskou společ-
nost. Smyslem medaile bylo ukázat, že město
nejsou jen ulice a domy, ale i jednotlivci.
A přestože většina medailí je udělována in me-
moriam, chtělo město poděkovat těm, kdo pro
jeho rozvoj, obyvatele, jméno nebo pro jiné
skutečnosti s městem spojené něco významné-
ho udělali. Právě osobní rozměr města i historie
je v životě společnosti nejdůležitější a nejzají-
mavější. Toto poděkování je zdůrazněno medailí,
která vybočuje z běžné produkce a je význam-
ným příspěvkem k medailérské tradici města.
Udělené medaile jsou jakýmsi mostem mezi
minulostí, současností a budoucností. 

V oceněných osobách a jejich různorodých
osudech se dnes připomínají jak doby dávno
minulé, tak i hodnoty, které ukazují do bu-
doucnosti, kdy se teprve projeví plody dnes ne-
viditelné práce. Víme, že existují lidé, pro které
je minulost problém. Pro ně máme vzkaz z pe-
ra spisovatele Jana Čepa: „Naše minulost není
nezměnitelná; zůstává dále látkou, z které mů-
žeme ještě něco udělat. Záleží všecko na nás, na
tom, jak naložíme s budoucností, která vtéká
v tuto chvíli do naší přítomnosti.“ 

V následujících dílech nového seriálu před-
stavíme všechny oceněné osobnosti.

(bt)

■ Stalo se

Městská medaile Josefa Pfeiffera
Nový seriál na stránkách Jabloneckého měsíčníku

V předminulém čísle jsme se s Romy rozlou-
čili na počátku 50. let, kdy zde bydleli půl dese-
tiletí a utvořili tady již vlastní komunitu. Většina
Romů sem přicházela „za lepším“; pro národní
výbory to ale „lepší“ nebylo. Ve zprávě z 11. li-
stopadu 1952 se dočteme, že počet usedlých
Romů se v Jablonci odhadoval na 400 a že v po-
sledních měsících vlna nově příchozích Romů
opět vzrostla. A zjistilo se, že je to kvůli Liberci.
Tam totiž začali příchozím Romům říkat, že nový
byt mohou dostat až za dva roky, a tak pokra-
čovali do sousedního Jablonce. Zde prý jim byt
bude přidělen dříve. 

Bydlení bylo i hlavní téma, které národní vý-
bor v Jablonci musel řešit. Zpráva doslova uvá-
dí: „Horší potíže jsou při přidělování bytů.
Dosud se většinou přidělují byty cikánům tak,
aby byli více pohromadě. Přidělení bytů ciká-
nům do domů, kde bydlí necikáni, dělá mrzu-
tosti. Obyčejně okamžitě přijde deputace na
MNV a prohlašují, že jakmile tam budou cikáni
bydlet, oni se z domů vystěhují. V těchto přípa-
dech přesvědčujeme naše lidi o tom, že nám mu-
sejí cikány pomáhat vychovávat. Můžeme říci,
že od roku 1945 se nám částečně převýchova ci-
kánů podařila, ale za cenu určitých obětí a fi-
nančních ztrát. Největší ztráty má Oblastní ko-
munální podnik bytový v Jablonci, v jehož sprá-
vě domů bydlí skoro všechny cikánské rodiny.
Některé rodiny způsobují škody tím, že právě teď
v zimním období štípají a pálí dveře, okna pod-
lahy. Vina je také v některých případech na
OKPB, že cikánské rodiny dostanou přidělený

byt v domě, kde se ještě nachází zařízení po zli-
kvidovaných obchodech, jako například proti
vchodu do kina radnice, a tím jim přímo dává
příležitost.“ Ovšem vzápětí zpráva uvádí, že
„přestože ve zdejším městě je hodně ubytovaných
cikánů, zřídka se stává, že by cikáni prováděli
nějaké krádeže. Máme zde již několik cikán-
ských rodin, které vedou řádný rodinný život
a je zapotřebí, aby těmto rodinám byl přidělen
slušnější byt.“ 

A zatímco národní výboru naříkal, Romové
započali pomalý kulturní a společenský přerod,
dosud největší v jejich dějinách. Oproti cikán-
ským dědinám na Slovensku, které byly vždy
na okraji společnosti za vesnicí, žili najednou
uprostřed města, chodili pravidelně do práce. To

však nebyl žádný zázrak, jak by dnes někteří
možná namítli. Právě kvůli práci, a aby si vydě-
lali na lepší život, sem Romové přicházeli. Praco-
vat chtěli, pracovat se tehdy dokonce muselo. 

Zpočátku měli mnozí z nich ideu, že si vydě-
lají peníze a vrátí se zpět na Slovensko. Jenom-
že tím, jak se začleňovali a zapojovali do pra-
covního procesu, poznávali vymoženosti do té
doby neznámé. Tak třeba oděv: Romové mívali
tradičně pouze jedny šaty pro všechno a kabát
na zimu, jen občas něco svátečního. Ale nyní
mohli mít šaty do práce, na doma, sváteční… 

Velmi zajímavé byly i změny v oblasti stravo-
vání. Tradiční cikánská kuchyně se zaměřova-
la hlavně na maso, pečené či vařené, v různých
vývarech. Nově se Romové stravovali v podni-
cích, v závodních jídelnách nebo na vojně. Po
znali tak běžnou českou kuchyni. Byla rozma-
nitější, byly v ní brambory, knedlíky, rýže a by-
la hlavně pravidelná. Když pak muži-živitelé
začali požadovat totéž i od svých žen, byly z to-
ho nejednou domácí rozbroje. Ženy byly hlav-
ně doma, staraly se o rodiny a většinou byly ne-
vzdělané. Jiné zvyky neznaly.

Tak se Romové, byť často svízelně, začleňova-
li do nové společnosti. Přivykali novým vymo-
ženostem, pravidlům, novému způsobu života.
A zatímco tehdy někteří ještě štípali a pálili ok-
na, dveře, jiní pokročili a pracovali již i jako ři-
diči traktorů, nákladních aut. Pan Kotlár prý
dokonce řídil i jabloneckou tramvaj. 

Lukáš Pleticha, Anna Cínová

Z minulosti jabloneckých Romů – V 

Foto Jiří Jiroutek
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Zajímavosti z Městské knihovny
Víte, co čteme nejraději?

Ať už má každý z nás různý názor na statis-
tická šetření a sestavování žebříčků nejčteněj-
ších nebo nejžádanějších knih, jisté je, že v od-
dělení pro dospělé čtenáře zůstaly Corinne
Hofmanová a Simona Monyová i v roce 2008 na
špici. V naučné literatuře si své prvenství uhájil
opět Jan Kašpar s knihou o Jablonci nad Nisou,
Blanku Matragi však nahradila na druhém
místě Eva Holubová s knihou Pravdu, prosím!
Mezi časopisy svou pozici oproti loňskému ro-
ku neobhájil Cosmopolitan a vystřídal ho týde-
ník Květy. 

V oddělení pro děti a mládež stále vedou Ča-
rodějky W.I.T.C.H. a Asterixova dobrodružství.
Do první trojice se tentokrát probojoval 7. díl
Harryho Pottera. U naučné literatury se v po-

předí zájmu udržel Nick Arnold a časopis TOP
dívky vystřídalo Bravo.

Nejste-li s takovýmto hodnocením spokojeni,
můžete ho svými výpůjčkami změnit. Rádi vás
v knihovně přivítáme! 

Žebříček nejčtenějších titulů za rok 2008

Oddělení pro dospělé čtenáře
Beletrie – C. Hofmann: Bílá Masajka (56 vý-

půjček), S. Monyová: Já o koze, on o voze (51),
S. Monyová: Otcomilky a Střípky z ložnic (48).

Naučná – J. Kašpar: Jablonec nad Nisou (31),
E. Holubová: Pravdu, prosím! (23), První pomoc
(20).

Periodika – Instinkt (304), Květy (288), Do-
mov (271).

Oddělení pro děti a mládež
Beletrie – Čarodějky W.I.T.C.CH. (64), J. K. Row-

ling: Harry Potter a relikvie smrti (35), R. Gos-
cinny: Asterixova dobrodružství 21 (34).

Naučná – A. Mac Donald: Báječná čokoláda
(15), N. Arnold: Nebezpečný let (12), K. Kamp-
werth: Krásná a sebevědomá za 4 (11), Ch. Mac
Nab: Ruční palné zbraně (11).

Periodika – Čtyřlístek (415), Kačer Donald
(269), Bravo (217). 

Literární soutěž skončila

Již poosmé vypsala Městská knihovna Jablo-
nec nad Nisou literární soutěž pro žáky a stu-
denty. Na téma „Tajemná truhla mé fantazie“
došlo 127 prací, které byly rozděleny do tří ka-
tegorií – 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední

školy. Porota hodnotila v každé kategorii práce
z oblasti prózy a poezie. Soutěže se tentokrát
nezúčastnili jen mladí literáti z Jablonecka, ale
i z Jihlavy, Žatce, Plzně či Trutnova.

V kategorii první stupeň ZŠ získala 1. místo
za poezii Kristýna Kourková a nejlepší prózu
napsal Jan Kousal, oba ze ZŠ Na Šumavě. 

Na druhém stupni ZŠ byla jako nejlepší bás-
nířka vyhodnocena Lucie Peštová (ZŠ 5. květ-
na), 1. místo za prózu získala Martina Lejsková
(Gymnázium Dr. Randy).

Mezi středoškoláky si mezi básníky vedla
nejlépe Klára Markovičová (OA Jablonec n. N.)
a mezi prozaiky Šárka Papoušková (Gymná-
zium Dr. Randy). Nejlepší úvahu napsal tento-
krát David Šikola (SOAPA Jablonec n. N.).

(zd, df)

Zábava pro romské děti
Od listopadu 2008 mají romské děti a mlá-

dež z Jablonce nad Nisou zázemí pro volno-
časové aktivity. Občanské sdružení „Romský
život“ zřídilo z vlastních prostředků a za
podpory Kooperativa pojišťovny a. s. nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež. Jedná se
o Klub Khamoro, který najdete v Jungmanno-
vě ulici 8. 

Tři dny v týdnu v době od 14 do 17 hodin se
zde mohou romské děti a mládež věnovat zdar-
ma výtvarné, dramatické, taneční nebo hudeb-
ní činnosti pod dohledem odborně vzdělaných
pracovníků. Od doby založení, tj. od roku 2000,
se činnost této organizace orientuje na proble-
matiku života Romů, a to jak v oblasti sociální,
výchovně-vzdělávací, tak i kulturní. V souvis-
losti s platností zákona o sociálních službách č.
108/2006 Sb. má registrovány služby, mj. právě
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 

V minulosti realizovalo sdružení „Romský ži-
vot“ řadu aktivit, např. festivaly romské kultu-
ry, výstavy, dramatické provedení romské po-
hádky, veřejná vystoupení nebo ojedinělou akci
svého charakteru – oslavu patronky Romů sv.
Sáry. Tím, že se podařilo najít vhodné prostory,
může současně sdružení reagovat na potřeby
komunitního plánování města Jablonec nad
Nisou a Strategii rozvoje Libereckého kraje. 

Volnočasový program dětí a mládeže je třeba
posilovat z řady důvodů, zvláště však proto, že
je součástí socializace jedince a může, i když
jen do určité míry, kompenzovat nedostatky ro-
dinného prostředí a vlivu. Právě romské rodiny
lze často charakterizovat zejména nedostatkem
finančních prostředků, z čehož plyne nemožnost

zajistit mladé generaci plnohodnotný rozvoj,
umožnit jim věnovat se smysluplné činnosti.
Klub Khamoro nabízí kvalitní trávení volného
času jako prevenci kriminality. 

Prosinec ale i tady dýchal vánoční atmosfé-
rou. V sobotu 6. 12. byla pro děti připravena
v době od 14 do 17 hodin mikulášská nadílka.
Romské děti Mikuláše očekávaly a aby viděl, že
si dobroty zaslouží, zpívaly, recitovaly, malova-
ly, tancovaly a povídaly si o tom, jak Vánoce
slavili jejich rodiče a prarodiče. Mikuláš byl ale

zřejmě již unaven, a tak za něj povinnosti pře-
vzal čert. Některé děti, když ho viděly, se zara-
zily a zřejmě si uvědomily hříšky, kterými se
nechtěly chlubit. Možná Mikuláš poslal čerta
do Klubu Khamoro záměrně, aby zapůsobil
preventivně, možná se jedná o starý cigánský
zvyk. Každopádně nelze přehlédnout nápadnou
podobnost mezi čerty a Romy. Černé vlasy, sně-
dá pleť. Že by čerti byli Romové? Čert ví…

Dušan Kotlár
ředitel o. s. Romský život

Foto Dušan Kotlár

Z předávání cen
Foto Jiří Jiroutek

Z předávání cen
Foto Jiří Jiroutek
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Pane Kleine, v Jablonci jste prožil vlastně jen
první tři roky života. Jaké jste si odvezl vzpomín-
ky a kdy jste se sem začal zase vracet? 

Z konce války si toho moc nepamatuji, byl jsem ma-
lý. Snad jen to, že se mi nikam moc jet nechtělo. Jedna
z babiček byla Češka, děda Němec, tatínek Rakušan,
a tak jsme šli do Vídně. Část rodiny ale skončila v teh-
dejší NDR a třeba bratranec musel zůstat tady.
Vyprávění mých příbuzných ve mně ale probudilo už
v mládí touhu vrátit se zpět a všechno tady prozkou-
mat. Jezdit jsem sem začal od konce šedesátých let té-
měř pravidelně. Nebylo to tehdy jednoduché. Řada
mých českých přátel, kteří se věnovali památkám,
mohla začít stavět kariéru až po revoluci.

Vy jste svou profesionální dráhu začínal na dunaj-
ském parníku. Památková péče a ochrana kulturní-
ho dědictví se stala vaší životní náplní až později.

Ano, po maturitě jsem vystudoval v Mnichově his-
torii umění. Už tehdy jsem začal spolupracovat s čes-
kými památkáři a také s jabloneckým kronikářem
Miroslavem Čumpelíkem. Rád vzpomínám, jak jsem
psával příspěvky pro Jizerskou kótu, kterou vytvářeli
Jan Strnad s Petrem Vobořilem. Pro mnichovské Do-
kumentační centrum pro kulturní památky v německy
osídlených oblastech Čech, Moravy a Slezska jsem
zmapoval významné stavby i lidovou architekturu
Jablonecka a Tachovska. Zachytil a popsal jsem asi
čtyři tisíce historických objektů, od božích muk až po
pomníky u cest. Našel jsem tu mnoho lidí, kteří mi
moc pomohli, třeba Václava Vostřáka. 

Při bádání po stavbách jsem přišel i na jiné věci.
S jedním spolupracovníkem jsme objevili společné
prapředky a v přízni jsem zřejmě i s národopisným

badatelem a kreslířem J. V. Scheybalem nebo tajem-
ným doktorem Kittlem. Moje rodina zde žila od třice-
tileté války.

Vytvořil jste také přehled o skvostech jablonecké
secesní architektury nebo o vlivu mnichovských
architektů na stavby v českých zemích. Jak se o va-
ší práci dozvěděli lidé?

Řadu výstav jsem uspořádal v Jablonci nad Nisou –
pět jich bylo v rýnovickém Domě česko-německého
porozumění, nějaké v Městské galerii MY. Viděli je
i Němci a Rakušané. Novou knihu o jablonecké secesi
(Jugendstil im alten Gablonz), kterou jsem napsal
společně s Gabrielou Stumpe, právě vydala Leuteltova
společnost sídlící v Neugablonz.

Leuteltově společnosti jste minulých sedm let
předsedal. Co se vám během té doby podařilo?

Josefodolský rodák, spisovatel Gustav Leutelt, je-
muž učarovaly Jizerské hory, našel teprve dnes řadu
obdivovatelů v Česku. Obec se stará o Leuteltův po-
mník vedle bývalé školy a do pořádku dala i jeho
hrobku na místním hřbitově. Měla by ještě vzniknout
Leuteltova naučná stezka a také snad vzpomínková
místnost. Strašnické divadlo nastudovalo před dvěma
lety – k 60. výročí spisovatelova úmrtí – Leuteltův ro-
mán Druhá tvář. V němčině přitom divadelní drama-
tizace tohoto díla vůbec neexistuje. Událost tehdy při-

vedla do Josefova Dolu zástupce německého a rakous-
kého velvyslanectví. A já jsem si už zvykl slýchat
v Německu nářky, že jsem příliš „pročeský“. 

Stručná biografie 
Dieter Klein se narodil v roce 1942 v Kokoníně,

v roce 1945 vystěhován s rodiči do Vídně. V letech
1971–1978 vystudoval historii umění v Mnichově. Vě-
nuje se památkové péči, sestavil přehled historických
památek a lidové architektury Jablonecka. Donedávna
byl předsedou Leuteltovy společnosti. 

Pomáhá Čechům i Němcům zbavit se vzájemných
předsudků. Žije střídavě ve Vídni a Mnichově a Jablo-
nec zviditelnil ve světě. Byla mu udělena stříbrná me-
daile města Jablonc nad Nisou. (pl)

Dieter Klein 
Muž se srdcem pro Jablonec 

■ Představujeme osobnosti a rodáky

„Nejsou mezi námi žádné rozdíly. Oba národy – Češi i Němci – jsou stejné.
Všude jsou jen lidé chytří s dobrou vůlí, nebo takoví, kteří nechtějí slevit
ze svých předsudků.“ To tvrdí sudetský Němec – kunsthistorik Dieter Klein,
rodák z Kokonína, který vyrostl ve Vídni, vystudoval v Mnichově a od 60. let
minulého století se zabývá péčí o památky na Jablonecku a také narovnáváním
vzájemných křivd. 

■ Krátké zprávy
Karel IV.
a jeho sbírka ostatků svatých – to
je téma přednášky, kterou připra-
vuje na 14. 1. Česká křesťanská
akademie, místní skupina Český
ráj, od 18.15 hodin v aule SUPŠ
sklářské v Železném Brodě.
Přednášet bude Libor Gottfried
z Národního archivu.

Nezmaři
Hudební skupina, která patří ke
stálicím naší hudební scény, vy-
stoupí v pátek 16. 1. od 19.30 hodin
v hudebním klubu Bažina v rych-
novské restauraci Beseda.

Výstava akvarelů 
Ladislava Šikoly se uskuteční od
10. do 23. 1. ve výstavní síni MěÚ
v Rychnově u Jablonce n. N. Ver-
nisáž v sobotu 10. 1. v 17 hodin.
L. Šikola je autorem literárního
cyklu „Kluci 1. republiky“ a je čle-
nem výtvarného klubu a foto-
klubu Jablonec n. N.

Jazzové legendy
vystoupí ve čtvrtek 22. 1. od 19.30
hodin v Klubu ex. Hrát budou
Láďa Žižka – drums, Jaromír Hni-
lička – trumpet, Petr Kořínek – bass,
Milan Kašuba – guitar, Eva Emin-
gerová – zpěv. Dále vystoupí Jazz
H Factor Františka Kozderky.

Já, japonský robot
je název výstavy v Severočeském
muzeu v Liberci, jež prezentuje
autentické hračky ze 70. let 20.
století, zastupující svět japonského
animovaného filmu. Kovové mo-
dely a plastové kity nejrůznějších
robotů, superhrdinů, vesmírných
lodí atd. Výstava trvá do 25. ledna.

Přebytečné šatstvo
můžete přinést do farního šatníku
v ulici Pod Baštou každé pondělí
od 15 do 17 hodin. Oblečení pře-
dávejte v igelitových obalech (ne
v krabicích). Nepřijímají se oděvy
z čistě umělých vláken, péřové
bundy nebo vatované přikrývky. 

Kurz práce na PC
pro pokročilé nabízí Český svaz
žen, o. s. Koná se 19. 1. od 16 ho-
din v budově „B“ Střední průmy-
slové školy technické, Horní ná-
městí 1. Přihlášky přijímá ČSŽ o. s.,
Jungmannova 8, Jablonec n. N.

Svaz důchodců
pořádá svá lednová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spolko-
vém domě. Dne 7. 1. je na progra-
mu zahájení nového roku s hud-
bou, 14. 1. vycházka, 21. 1. měře-
ní tlaku a na 28. 1. je přichystána
beseda s Václavem Vostřákem.

Babí hop
aneb maškarní rej pořádá 6. 2. od
20 hodin v Eurocentru Sdružení
přátel Jabloneckých Pasek. K tanci
a poslechu bude hrát Relax.
Vstupenky I. Tichá, 603 508 349.

Dopravácký ples
V sobotu 7. 2. od 20 hodin se v sále
Střelnice koná 10. Dopravácký
ples. Vstupenky lze zakoupit od 5. 1.
na personálním oddělení ČSAD
v Pražské ulici 14.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Jsem truhlář dobře zavedený
První jména truhlářů z Jablonecka se nám

dochovala z poloviny 17. století. Byli jimi
Kryštof Styber v Kokoníně, Jan Pryller v Jisteb-
sku a Jiřík Hybner ve Mšeně, který jako jediný
z nich vlastnil skromné polnosti. Taktéž ve
Mšeně, avšak k roku 1700, působil Jeremias
Heidrich, na jehož číši hrdě stojí: „Jsem truhlář
dobře zavedený“. 

K roku 1757 máme v kraji doloženo sedm
truhlářských mistrů – pět na smržovském pan-
ství a dva na maloskalském. Do první třetiny
19. století jejich počet stoupl na třiatřicet (pan-
ství Smržovka – čtrnáct, panství Malá Skála –
devatenáct; z toho Jablonec – šest) a na konci
19. století se již v politickém okrese Jablonec či-
nilo úctyhodných dvě stě dvacet firem tohoto
typu. Na Jablonecko jich připadalo sto čtyřicet
čtyři (na samotný Jablonec sedmdesát osm; na
druhé Lučany deset). 

Spor o mšenskou huť
Johann Christoph Schürer von Waldheim

(1654–1727) zdědil mšenský hutní statek v roce

1691. Přestože při křtu syna byla přítomna i no-
vomanželka majitele panství, jeho pozice byla
velmi složitá. Do sporu o dědictví mšenského
statku mezi ním a mladším bratrem Johannem
Georgem, jenž pracoval v syřišťovské sklárně,
se totiž vložil sám hrabě Matthias Wenzel Des
Fours. Dokonce Johannu Georgovi, jenž jej při-
vábil na svou stranu sliby vyšších poplatků ze
mšenského gruntu, vystavěl v Jablonci roku 1699
mlýn (tzv. Feixmühle, viz obrázek vpravo upro-
střed). Huťmistr si na hraběcí praktiky sice stě-
žoval u Krajského soudu v Mladé Boleslavi, ale
vysloužil si jen kontribuci, kterou na něj jeho
opovážlivostí hluboce dotčený Des Fours uvalil.
Schürerovi nezbylo nic jiného, než se podvolit. 

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Zázračné prameny

Sklo s jabloneckou tématikou

Na konci 19. století se staly módní záležitostí
takzvané meteorologické stanice. Byly zřizová-
ny ve všech významnějších městech Evropy,
a tak Jablonec nemohl zůstat stranou. Sloupky
či budky byly vybavovány nejrůznějšími meteo-
rologickými přístroji, které poskytovaly kolem-
jdoucím informace o počasí.

Na území našeho města bývaly takové sloupky
nejméně tři. Jeden z nich stál v městském par-
ku v blízkosti dnešní Fügnerovy ulice. Měl se-
cesní tvar a jeho základnu tvořil osmihranný
žulový podstavec. Na něm stála schránka s růz-
nými přístroji. Z dobového tisku se dovídáme,
jakými aparáty byl sloupek vystrojen: byl zde
mimo jiné polymetr, thermometrograf, normál-
ní teploměr, rtuťový barometr, barograf a ther-
mograf. Skříň byla zasklená, aby bylo možné
základní údaje zvenčí snadno přečíst. Stříšku
tvořila měděná hlavice, na jejímž vrcholu ozna-
čovaly šipky světové strany. Sloupek dal postavit
„Spolek Staroněmců“ (Gesellschaft der Altdeu-

tschen) a 6. listopadu 1910 ho předal „Výsad-
bovému a okrašlovacímu spolku“. Celkové ná-
klady na jeho pořízení činily 3 500 K. Ale již
dlouho předtím, od 1. dubna 1887, byla v Jab-
lonci v provozu tzv. pozorovací stanice.

Další sloupek stál na Dolním náměstí v mís-
tech staré studny, která byla dříve zakrytá a za-
dlážděná. Sloupek obklopovalo šest menších
stromů. Zrušen byl ve 30. letech.

Třetí sloupek se nacházel uprostřed nynějšího
náměstí Boženy Němcové. Po zbourání starého
Feixova mlýna bránil provozu, a proto ho ve 20.
letech přesunuli blíže ke kostelu. Později byl
zlikvidován a zbyla po něm pouze velká žulová
kostka, která tvořila jeho základnu.

Na pohlednici z počátku 20. století vidíme po-
dobný sloupek na Starém trhu, dnešním Mírovém
náměstí. Byly v něm zřejmě hodiny a sloužil i ja-
ko reklamní plocha. Jestli v něm byly umístěny
i meteorologické přístroje, to nám není známo.

Podobné renovované meteostanice stojí dodnes
v Liberci nebo Smržovce. Nám v Jablonci zbyl
pouze žulový, kytičkami ozdobený základový
osmihran v soukromé zahrádce. Původně – po
úpravě městského parku v 70. letech – skončil
v navážce za městskou halou.

Václav Vostřák

■ Z jablonecké minulosti

Meteorologické sloupky

Číše truhláře Jeremiase Heidricha, 1700
Sklárna Mšeno (Grünwald), huťmistr Johann Christoph
Schürer von Waldheim (1654–1727).
Bezbarvé sklo, foukané a malované smalty, výška 11 cm.
Součást stálé expozice muzea.

Feixmühle

Foto Tomáš Hilger
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Hrádek nad Nisou, žst. – Grabštejn – Grab-
štejnský rybník (3,5km) – U 80 dubů (6km) –
Bílý Kostel, žst. (8,5 km) – Lužní důl – Buk
republiky (13,5 km) – Kryštofovo Údolí, žst.
(18,5 km).

Hned u nádraží ČD v Hrádku nad Nisou začí-
ná žlutě značená trasa, která směřuje do Kryš-
tofova Údolí, našeho cíle. Žluté značky odtud
míří do Zahradní ulice a za mírného stoupání
míjejí vpravo městský hřbitov. Vyznačená trasa
se vyhýbá hlavní silnici a zanedlouho nás při-
vede k parkovišti u zámku Grabštejn. Pro-
hlídku si necháme na jindy (sezona začíná
v dubnu) a pokračujeme do podzámčí, kde se
v údolí Václavického potoka nachází někdejší
zámecký Grabštejnský rybník.

Cesta odtud znovu stoupá, překročí silnici
a vstoupí do smíšeného háje zvaného Boreček.
Na křižovatce lesních cest přijdeme k balvanu,
který nese obnovenou tabulku s nápisem „U 80
dubů“. Pamětní kámen a zbytek dubů připomí-
ná osmdesátiny majitele bývalého panství, hra-
běte Eduarda Clam Gallase (1805–1891). Na
odvrácené straně pískovcového kamene najde-
me i pamětní tabulku revírníka Josefa Huba
(1877–1927).

Vlevo od cesty je patrná rozlehlá pískovna, po-
té již brzy klesneme do obce Bílý Kostel. Kolem
železniční zastávky a po staré silnici dosáhneme
v místě zvaném Dubina ústí Lužního dolu. Pro-
chází jím asfaltová silnička, která stoupá nejprve
mírně, v závěru pak strměji až do sedla, kde byl
v roce 1968 zasazen Buk republiky. Kdysi v těch-
to místech rostl prastarý strom, zvaný Eduardův
buk (pojmenovaný po zmíněném hraběti). Od
roku 1891 na něm visel obrázek sv. Eduarda,
avšak v roce 1957 strom vyvrátila vichřice.

Za sedlem (křižovatka značených cest), sil-
nička klesá do Kryštofova Údolí. Jedná se o bý-
valou hornickou obec, těžba rud zde skončila
ale již v polovině 18. století. Díky řadě zachova-
lých a udržovaných domů lidové architektury
dnes patří Kryštofovo Údolí k nejmalebnějším
obcím Liberecka. Na svahu vyniká roubený
kostel svatého Kryštofa s dřevěnou zvonicí.
Projdeme kolem Jírova dřevěného betlému a ji-
stě vyhledáme i malý orloj, který byl v konečné
podobě spuštěn na podzim právě uplynulého
roku. K nádraží to nyní máme asi 20 minut do
kopce, nechme si proto rezervu.

Doporučujeme mapu Hrádecko a Chrastavko,
1 : 25 000 (rok vydání 2001).

(os)

Po stopách hraběte Eduarda
■ Tip na výlet

Již od roku 1761 měl Železný Brod svou
typickou dominantu, která hrdě vévodila na
většině jeho pohlednic. Byla jí tmavá dřevě-
ná zvonice, která na Kostelním vršku nad
Jizerou stála v těsném sousedství barokního
kostela sv. Jakuba Většího, bílé věže márnice
a prvního zděného brodského domu, fary
z roku 1723. Časně ráno 13. května 2007 Brod
o část své dominanty přišel.

Hrozivý požár, který byl hasičům ohlášen
v neděli ve 3 hodiny ráno, přinesl nenahraditel-
nou ztrátu vyčíslenou na osm set tisíc korun.
„Byl jsem z toho v šoku. Shořela nejstarší dřevěná

stavba v Železném Brodě, možná ještě starší než
z datovaného roku 1761,“ konstatoval farář Mi-
roslav Matenko. Uvnitř byly dva zvony, starší
z roku 1497. Z obou zbyla jen roztavená torza
pod ohořelými krovy.

Byla to nehoda? Nebo úmysl? Pověsti se šířily
různé, v lidovém podání vše samozřejmě spíše
ukazovalo na úmysl – fakta však nemohla po-
depřít žádnou z verzí. Jediné, co bylo zcela jas-
né, bylo černé memento tyčící se nad městem.
A s tím se Broďáci nehodlali smířit. Chvíli po
požáru začali místní obyvatelé, ale i turisté, dle
svých možností na obnovu památky přispívat.
Kasička na sbírku se objevila před obchodem
na Malém náměstí a nakonec se v ní nastřáda-
lo 575 tisíc korun. 

Půl druhého milionu na obnovu vyčlenilo ze
svého rozpočtu město, půl milionem přispěl
Liberecký kraj, milion přidalo Ministerstvo
kultury ČR. Záměr města podpořilo i litoměřic-
ké biskupství, které vyslalo na místo neštěstí
stavebního technika diecéze Iva Fiedlera. Ten
odhadl stavbu repliky na půl až milion korun
bez nákladů na výrobu kopie hlavního zvonu. 

Celkové náklady včetně zvonu, který nechala
církev za peníze farníků vyrobit u českého mistra
zvonaře Petra Manouška v Holandsku, se nako-
nec rovnaly milionům třem. Původně bylo v plánu
ohořelé zbytky krovů strhnout a postavit zvoni-
ci znovu. Proti se ale postavili památkáři, neboť
unikátnost stavby spočívala kromě stáří v origi-
nální konstrukci, autorem které byl Johann Georg

Volkert. Vnitřní trámová konstrukce byla zvo-
nonosná a kvůli výrazným otřesům nebyla až
na jednu výjimku spojena s vnějším pláštěm,
který spočíval na konstrukci vnější. 

Rekonstrukce se ujala odborná firma ze Sla-
vonic. Ohořelé zbytky rozebrala, odvezla, očis-
tila a zjistila míru poškození. Pak postavila ve
svém areálu zvonici novou s doplněnými sho-
řelými částmi, znovu ji rozebrala a složila pak
definitivně na Kostelním vršku. V závěru listo-
padu 2008 se vrátila i replika roztaveného zvo-
nu vážící 480 kilogramů. Jeho spodní průměr
má 921 mm, výška je 920 mm, s dřevěnou hla-
vicí téměř 1,5 metru, hlavní tón zní v a1. 

Nový zvon nese nápis: „Na památku zvonu
z roku 1497 zničeného požárem 13. 5. 2007 po-
řízen z darů dobrodinců A. D. 2008.“ Na druhé
straně je jméno zvonu – Svatý Jakub Větší a pod
ním reliéf světce s poutnickou holí. Farníci na
něj vybrali celkem 268 000 korun. Zvon posvě-
til emeritní biskup Josef Koukl, za jehož pří-
tomnosti byl též znovu zavěšen. První zvonění
proběhlo na Štědrý den.

Nyní tedy má Železný Brod zase svou domi-
nantu, sice zatím zářící novotou, ale opět sta-
vebně unikátní zvonicí. 

(fr)

■ Obnovené památky regionu

Brodská zvonice opět stojí

U 80 dubů
Foto Otokar Simm

Foto Jaroslav Janus

Foto Jaroslav Janus Foto archiv
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Vondruška Vlastimil
Letopisy královské koruny
Pokračování příběhů královského
písaře Jiřího Adama z Dobronína.
Příběh se odehrává v ženském kláš-
teře v Doksanech.

Simmel Johannes Mario 
Země zůstane ještě dlouho
mladá 
Soubor povídek, v nichž jde o právo
a bezpráví, hlad a blahobyt, válku
a mír.

Bergan Ronald
Film: velký ilustrovaný průvodce
Kniha mapuje vývoj kinematogra-
fie a definuje žánry filmové tvorby. 

Fuchsová Irena
Když jsem potkal anděla 
Kniha humoristických povídek,
v nichž se pokusíte vyhubit kuřáky,
budete ztrácet nervy s babičkou
a budete utíkat před velkou vodou.

Oddělení pro děti a mládež

Wollardová Kathy
Jak?
Vše, na co chcete znát odpověď. 125
otázek a odpovědí o lidech, zvířa-
tech a celé planetě.

English with Pictures and
Pronunciation
Angličtina s obrázky a výslovností.

Maděra Petr
Houbeles pictus
Rýmovaný atlas hub pro nejmenší
houbaře.

Studovna

Eichler Jan 
Terorismus a války na počátku
21. století
O situaci ve světě z hlediska mezi-
národní bezpečnosti se zaměřením
na globální terorismus a války ve-
dené USA.

Multimediální oddělení

Jerome Klapka Jerome
Tři muži ve člunu
O cestě několika přátel plujících po
Temži a bavících sebe navzájem
nejrůznějšími historkami ze života.

Nová mapa Jizerských hor 
1 : 25 000 
Třetí aktualizované vydání mapy
CHKO Jizerské hory, které připra-
vilo městské informační centrum.
Mapa vyšla koncem listopadu.
Jsou na ní vyznačeny turistické,
cykloturistické a běžkařské trasy
a také cesty doporučené pro vozíč-
káře. Cena 50 Kč.

Nové knihy 
Česká republika, Libor Sváček 
Česká republika ve fotografii – ob-
razová publikace s krátkými texty
v češtině, angličtině, němčině, ruš-
tině, italštině, francouzštině a špa-
nělštině – vhodný dárek pro cizin-
ce. Cena 450 Kč.

Připomínky zašlých časů – 
Pomníčky Jizerských hor, M. Ne-
vrlý, M. Řeháček, O. Simm, J. Pikous 
Kniha s mnoha unikátními foto-
grafiemi a zajímavými texty
o tomto fenoménu Jizerských hor.
Cena 350 Kč.

Oděv a jeho doplněk, A. Křížová,
J. Nová, P. Nový 
Knihu vydalo Muzeum skla a bi-
žuterie k projektu Jablonecké trie-
nále 2008, jako pohled do minu-
losti, současnosti i budoucnosti
„skleněné perle“. Čtenář zde na-
lezne spoustu fotografií z meziná-
rodních sympozií, která se konala
v průběhu trienále, dílka módních
návrhářů, žáků uměleckých škol.
Vše s texty v čj a aj. Cena 400 Kč.

Smrk – Král Jizerských hor, 
Karel Nádeník a kolektiv 
Zajímavá kniha o nejvyšší hoře
české části Jizerských hor. Dozvíte
se řadu podrobností o minulosti
a současnosti, o rozhledně, lidech
a horách, dalekých výhledech.
Zevrubný pohled na život v této
oblasti. Cena 239 Kč.

Nabídka reklamních předmětů 
Potřebujete malý dárek, pozor-
nost, ceny do tomboly atp.? Přijďte
si vybrat z bohaté nabídky drob-
ných upomínkových předmětů
v cenových relacích 20 až 30 Kč.
Mentolové bonbóny, barevné tuž-
ky se zvířátky, píšťalky, přívěsky
na mobil a jiné drobnosti. 

■ Informační centrum

Co nového ve Vikýři
DDM Vikýř, který nyní spadá pod město Jablonec nad Nisou, prošel v roce 2008 řadou
změn. Ať už se jedná o rekonstrukci sklepních prostor, zahradní lanové centrum či
nabídku nových kurzů, návštěvníci se mají v roce 2009 rozhodně na co těšit. Bližší
informace nám sdělila ředitelka Vikýře, Marta Tauchmanová. 

V prosinci roku 2008 prošel Vikýř rekonstrukcí
sklepních prostor. Na co nového se mohou ná-
vštěvníci v novém roce těšit? 

Na jaře 2009 představíme veřejnosti nové prostory,
ve kterých se bude nacházet Informační centrum pro
mládež (ICM). Služby bude poskytovat především mlá-
deži a dospělým zájemcům. Jsme členy Asociace ICM
a centrum ve Vikýři funguje již tři roky. Uživatelům
nabízí informace ze dvanácti oblastí jak v písemné,
tak elektronické podobě. Dále zde mohou návštěvníci
využít připojení k internetu, fax, kopírku, laminování
apod. Kromě ICM se bude v nových prostorách schá-
zet i Mládežnický parlament, který ve Vikýři pracuje
již třetím rokem. Uvolněné prostory bývalého ICM
předěláváme na Klub pro maminky s dětmi. Chceme
tak rozšířit klubovou činnost. 

Prozradila jste mi, že na zahradě vzniklo před
Vánocemi lanové centrum, zřejmě první v Jab-
lonci. Bude jeho návštěvnost nějak omezena nebo
bude přístupné široké veřejnosti? 

Nejedná se o typické lanové centrum, ale jen o níz-
ká lana, která budou přístupná široké veřejnosti. Tato

aktivita doplnila naši nabídku v prostorách zahrady.
Mimo jiné se zde v současné době nachází nízká horo-
lezecká stěna, dřevěné prolézačky a další lezecké prvky.
Je zde možné využít i hřiště na volejbal, basketbalový
koš a pingpongový stůl. Vstup je volný a otevírací do-
ba se odvíjí od provozní doby DDM.

Bilanční otázka na závěr: Co významného se
Vikýři v uplynulém roce podařilo a na co se nejví-
ce těšíte v roce 2009?

Můžeme se pochlubit např. Dnem Země, Šestihodi-
novkou (cyklistický závod pro děti a mládež), soutěží
Zpěváčci s hvězdnou porotou, 10. výročím existence
scénického tance Parau Parau, účastí mažoretek na
Mistrovství Evropy či výstavami keramiky v prosto-
rách radnice, divadla a kostela sv. Anny. Co se plánu
na rok 2009 týká, budeme např. organizovat oslavu
čarodějnic, kterou tradičně připravujeme ve spolu-
práci se Slunečními lázněmi již od roku 1990. Pro
mládež chceme dál rozšířit nabídku činností – určitě
budeme navazovat na adrenalinové víkendy a připra-
vujeme také nabídku na jarní a letní prázdniny. 

(kh)

Foto DDM Vikýř
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P & P interiéry
– plovoucí podlahy Tarkett
– dvefie, zárubnû, kování

SAPELI, MASONITE, TWIN
– dekoraãní samolepící tapety

– rolety a Ïaluzie
– kompletní odborná montáÏ

– renovace dvefií
PraÏská 85, Vrkoslavice, Jbc

inter.pap@volny.cz, tel: 773 566 507

Rekvalifikaãní a poradenské Centrum Ka‰par
Kurzy pro vefiejnost

Pfiíprava dokladÛ pro úãetnictví
a daÀovou evidenci

26. 1.– 5. 2. 2009, 8.30– 12.15,
9.– 19. 2. 2009, 15– 18.30

Zaãínáme podnikat
23. 2.– 5. 3. 2009, 8.30– 12.15

9.– 19. 3. 2009, 15– 18.30
Základy úãetnictví

23. 3.– 30. 4. 2008, 8– 12.30
Kontakt: 603 545 400,

Ka‰parova 73, Liberec Vesec
kurzy@centrum-kaspar.cz,
www.centrum-kaspar.cz

PÒJâOVNA VYSAVAâE NA âI·TùNÍ KOBERCÒ
Na adrese: 5. kvûtna 4

Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 313 363

SNAKESUB s. r. o.
Ochutnávky potápûní, dûtsk˘ klub,
potápûní se Ïraloky ve volné vodû.
Kurz, servis plnûní nonstop atd.
www.ochutnavkypotapeni.cz,

www.snakesub.cz

HUD. ·KOLA BoNi
pfiijímá nové Ïáky

flétna, klavír, klávesy
Kontakt: 723 187 766

Flétnistka Bohumila Nitschová

Prodám
v Jablonci n. N. byt 3+1+L v osobním
vlastnictví,  na ulici BoÏeny Nûmcové

v 6. podlaÏí. Voln˘ okamÏitû.
Cena 1 560 000,- Kã

Info tel.: 603 520 724,
e-mail: milcar@atlas.cz

! NOVù OTEV¤ENO !
CHOCOLATE DREAMS

spousta dobré ãokolády 
‰v˘carské, belgické, italské

bonbóny, ãokolády, bonboniéry
ceylonské ãaje, slad‰í vína, balíãky
po– pá: 9–18 hod.  so: 9–12 hod.

Tel.: 777 295 556
v lednu kaÏd˘ ãtvrtek ochutnávka ãajÛ

Mírové nám. 17, nová obchodní pasáÏ Corso

SALÓN MaKaKo
Kadefinictví, Kosmetika, Manikúra
Pfiíznivé ceny, prodej pfiípravkÛ,

zdarma internet, obãerstvení Nescafé.
Dûtsk˘ koutek se skluzavkou.

NádraÏní 8, hned vedle Soliteru
Zastávka MHD „U Balvanu, Gymnázium“

Více na – www.salonmakako.cz
Tel.: 603 444 977 nebo 488 488 477

PODùKOVÁNÍ
Rád bych podûkoval za vzornou péãi lékafiÛm

a sestfiiãkám z ARA, JIPKY a interního oddûlení
primáfie Jörga Jablonecké nemocnice

JAN STEJSKAL

STUDIO BERU·KA
Kojenecké plavání (od 1 mûs.)

a cviãení (od 3 mûs.).
Páteãní volná herna 9.30–12 hod. Gravidjoga.

Otvíráme 2. pol pro dûti od 3 let:
P¤ED·KOLIâKA, DRAMAËÁâEK, ANGLIâTINA

Kurzy znakové fieãi pro sly‰ící batolata.
Kurzy kojeneck˘ch masáÏí se základy aromaterapie.

Více info tel.: 602 653 287
www.studioberuska.cz

KOSMETICK¯ SALON – Veronika Mílová
Nabízíme: – celkové kosmetické o‰etfiení

– laserová terapie
– masáÏ obliãeje lávov˘mi kameny
– indická antistresová masáÏ hlavy
– manikúra, parafinov˘ zábal rukou
Horní nám. 3, Jablonec nad Nisou
Tel.: 606 202 058, 775 320 161

Zakázkové krejãovství HANAR
– dámské a pánské krejãovské sluÏby,
opravy a úpravy odûvÛ a také sluÏba

„Krejãovství pfiijde k Vám“
Tel.: 724 174 830, www.hanar.cz

PEDIKÚRA
Frydrychová Irena

Liberecká 15
Poliklinika 2

Mobil: 723 744 263

SHAZOVÁNÍ SNùHU-LEDU
Nabízíme shazování snûhu, ledu

a rampouchÛ ze stfie‰ních konstrukcí
Klempífiství – Morávek

Pert Morávek ml. Tel.: 603 332 217

PRODÁM PùKN¯ BYT
v Jbc dr. 3+1+L/78m2 po celkové rekonstrukci.

VOLN¯! Nutno vidût.
Dobrá lokalita. Cena 1 485 000,- Kã

Tel.: 775 103 803

AVON CENTRUM JABLONEC
Palackého 7, naproti letnímu kinu

pfiím˘ prodej zboÏí, katalogy, vzorky, novinky
servis pro AL/AG, registraãní místo

pro nové ãleny
OTEVÍRACÍ DOBA:

pondûlí a pátek 9–12
úter˘, stfieda, ãtvrtek 9–17

Tel.: 777 198 777 
e-mail: katka.avon.jbc@seznam.cz

KAREEMAH
Studio tance, pohybu a relaxace

otevírá od 6. ledna 2009
NOVÉ KURZY bfii‰ních tancÛ

pro ZAâÁTEâNICE 
a speciální hodiny pro TùHULKY

pfiihlá‰ky a info:
www.brisnitancekareemah.cz, 

Mobil: 776 653 153
info@brisnitancekareemah.cz

MALÍ¤SKÉ A NATùRAâSKÉ PRÁCE
– dekoraãní techniky, mramory, batiky 

– malba bytÛ, firem, ‰kol, zdravot. zafiízení atd.
– R. First, 607 886 687, 483 714 042 

e-mail: first.r@centrum.cz

MODELÁÎ NEHTÒ
Jechová Andrea

Liberecká 15
Poliklinika 2

Mobil: 776 611 719

digiTel – prodej, protiúãet, opravy mobilÛ
Záruãní a pozáruãní servis mobilních telefonÛ

Dodavatel PC a digitální techniky
Navigace, GPS moduly, do mobilÛ
Autorizovan˘ servis Sony Ericsson

Business partner Telefonica O2
Terminál SAZKA na prodejnû

Sbûrna a v˘dej FOTOLAB
Po‰tovní 9 /OC EVEKO/

Tel./Fax: 483 313 212, www.mobilepoint.cz

* AEROBIK * PILATES *
* POSILOVÁNÍ *
* STREâINK *

* POWER JOGA *
* STEP AEROBIK *

* BODYFORM *
* AEROBIK SLIDE *

Pod vedením zku‰en˘ch cviãitelÛ

Pravidelné lekce od 5. 1. 
v Mûstské sportovní hale 

za 40,– Kã / hod.
a v tûlocviãnû Z· Na ·umavû 

za 30,– Kã / hod.

Info: 603 812 214

CVIâENÍ 
PRO KAÎDÉHO
CVIâENÍ 
PRO KAÎDÉHO

MÍROVÉ NÁM. 17, JABLONEC N. NISOU, TEL: 777 927 068 

• nové stroje grün sport • klimatizované prostředí
• osobní trenér • speciální hodiny pro ženy každý
čtvrtek a neděli • cena již od 45,– Kč

• nové profi turbosolária • solária nejvyšší kvality 
• kategorie horizontálních i vertikálních solárií  
• cena turbosolárií od 8,– Kč /min 
• prodej solární kosmetiky 
• prodej výživy a sportovního oblečení  

FITNESS – SOLÁRNÍ STUDIO CORSO

„V novém roce v novém stylu“

FITNESS CORSO VÁM NABÍZÍ CVIČENÍ 
NA NEJVYŠŠÍM STUPNI KVALITY 
KAŽDÝ DEN OD 7–21 hodin 

Dvefie, skfiínû, kuchynû, 
stoly, lavice, schody, okna atd.

www.truhlarstvimicek.cz

BOHDALOVICE 77, 468 45 VELKÉ HAMRY
Tel. 608 365 944, 724 092 107

V˘roba, montáÏ a prodej 
saunov˘ch kabin na klíã

www.eurosauna.cz

Od 1. 12. 2008 otevfiená nová vzorkovna.
Pfiijìte se podívat!

Akce na klíč – plesy, konference, školení, 
kulturní akce, firemní setkání, prodejní akce a jiné 

Poskytujeme služby: videoprojekce, 
zvuková a světelná aparatura, tlumočnické služby a další 

Přijímáme rezervace plesů na rok 2010

Informace:
Tel.: 483 711 334, mob: 774 225 527

E-mail: o.basus@eurocentrumjablonec.cz

www.eurocentrumjablonec.cz

EDUCA, Ml˘nská 46a, Jablonec n. N., 
tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288
www.educa-jbc.cz
info @educa-jbc.cz

ZÁPIS DO KURZÒ ZAHÁJEN
JAZYKY, PC, ÚâTO

NOVÉ KURZY OD ÚNORA
v lednu moÏnost náslechov˘ch hodin  

★ nabídka rÛzn˘ch kurzÛ, úrovní, ãasÛ
★ i ãín‰tina, ru‰tina

★ ãe‰tina pfiíprava na zkou‰ku
★ pfiíprava na maturitu A,N

★ rekvalifikace 
★ akreditované kurzy DVPP 
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KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
Tel.: 483 329 339
Fax: 483 311 922

Mobil: 602 420 782–1
– FAB profi centrum

– otevírání bytÛ a automobilÛ
NONSTOP a jejich zabezpeãení

Podhorská 1364/16
Jablonec n/N 466 01

www.k l iccentrum.cz

Chcete se zabezpeãit
proti zlodûjÛm?

MÁME PRO VÁS ¤E·ENÍ. . .

bezpeãnostní dvefie 
SHERLOCK...

DODÁ

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Dvefie: d˘ha, fólie,

protipoÏární, dfievûné, vnitfiní i venkovní:
kazetové, masiv, zateplené.

Palubkové. GaráÏová vrata, okna.
Sleva dle dohody. Zamûfiení zdarma.

Kompletní montáÏ. Dovoz.
Staré dvefie odvezeme zdarma.

Tel.: 604 404 861 Jablonec
www.dverehybner.wz.cz

P¤IJëTE HUBNOUT
se STOBem od 13. 1. 2009

tfiímûsíãní kurz
vhodné i pro diabetiky II. stupnû.

Mobil: 602 365 508
e-mail: grosmanova.stob@seznam.cz

·PERKY V CORSE
V novû otevfieném obchodû Vám nabízíme:

– Zlaté a stfiíbrné ‰perky
– ·perky z chirurgické oceli,

hodinky ROTAX – ·perky z prav˘ch perel,
korálu a polodrahokamÛ

– Snubní prsteny na zakázku
– Opravy zlat˘ch ‰perkÛ

– Obrazy a grafika v˘tvarnice 
Ivany Pelouchové

PasáÏ v Corse, Mírové nám. 17,
Jablonec n. N.

Otevfieno: Po – Pá 10:00–17:00 hod.
Mobil: 776 295 953

Prodej
sekáãe, krumpáãe

o‰krty, vykove a zakalí
kovárna Vrkoslavice

Turistická 8a JBC
Mobil: 777 302 378

HLEDÁME
do kadefinictví v centru

Jablonce nad Nisou
modeláÏ nehtÛ – manikérku a kadefinici

Tel.: 483 384 492, 481 030 195

V še nejlepší, 
hodně zdraví, mnoho osobních 

i pracovních úspěchů
v roce 2009 přeje všem
čtenářům i inzerentům

EUROCENTRUM 
Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Tel.: 483 312 550 • mobil: 608 312 550 • www.horakelektro.cz • info@horakelektro.cz

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

elektro z va‰í ulice

Pfiipravte se na digitální signál – pofiiìte
si novou TV – pomÛÏeme Vám ji vybrat.

Prodejna
roz‰ífiena
o TV Hall

Nej‰ir‰í nabídka
LCD a plazma TV 
LEDNOV¯ 
POVÁNOâNÍ 
V¯PRODEJ!  

Pfiipravte se na digitální signál – pofiiìte
si novou TV – pomÛÏeme Vám ji vybrat.

Prodejna
roz‰ífiena
o TV Hall

Nej‰ir‰í nabídka
LCD a plazma TV 
LEDNOV¯ 
POVÁNOâNÍ 
V¯PRODEJ!  

V‰e na splátky 
BEZ NAV¯·ENÍ
V‰e na splátky 
BEZ NAV¯·ENÍ

Letáky najdete ve Va‰ich schránkách. Akãní letáky LEDEN platí jiÏ od 2. 1. 2009

Nechodí vám Jablonecký měsíčník 
do schránky? 

Připomínky přijímá: Lenka Zachrová 
Tel.: + 420 483 711 334, Mobil: + 420 777 747 183 

Fax: + 420 483 713 285 
e-mail: l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz

Informace k distribuci 
Jabloneckého měsíčníku 

• Jablonecký měsíčník je určen všem domácnostem, 
k dodání je potřeba, aby byla schránka pro doručovatele dostupná 

a označená čitelnou jmenovkou (na jedno jméno je dodáván jeden výtisk) 

• Jablonecký měsíčník je distribuován pouze do domácností, nikoliv do firem 


