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Konec roku bývá tradičním
časem bilancování
Možná by se vzhledem k faktu, že jsem na postu
náměstka pro rozvoj a územní plánování města
teprve od 18. září, mohlo zdát bilancování poně-
kud nepřístojné. Jsem sice na této židli teprve
krátce, avšak už třetí volební období jsem členem
zastupitelstva, a tak projekty, o nichž hovořím,
jsem projednával a schvaloval. Proto se mohu
ohlížet. 

Investice v posledních letech byly velké. Tou
největší je bezesporu stavba pavilonu intenzivní
medicíny (PIM), která se zdárně chýlí ke konci
a o níž se více dozvíte uvnitř měsíčníku. Poměrně
bohaté investice však byly určené například i do
školských budov. A to zvláště díky Integrovanému
plánu rozvoje území Liberce a Jablonce nad Ni-
sou (IPRÚ), který nám pomohl zmodernizovat
v poslední době hned tři základní a dvě mateřské
školy. Celkem do ZŠ v Liberecké, Mozartově a Pa-
sířské a do MŠ v Nové Pasířské a v Arbesově in-
vestujeme 93 milionů korun, z čehož dotace ev-
ropské a státní činí téměř 64 milionů. Naše město

tak získalo několik nových specializovaných uče-
ben, bezbariérové vstupy, toalety i výtahy a geo-
park. V mateřských školách v Nové Pasířské
a v Arbesově ulici máme díky modernizaci 68 no-
vých míst pro děti. V současné době se stále ještě
pracuje na Základní škole v Kokoníně, tzv. Lísteč-
kové, a dále nás čeká její budova v Janáčkově uli-
ci ve Vrkoslavicích. 

Před námi je však opravdu rozsáhlá přestavba,
a to MŠ Montessori, na kterou se město bude po-
dílet šestnácti miliony. Stavba bude rozdělená do
let 2020–21, vyjde na 44 milionů a na jejím konci
se můžeme těšit na moderní školku.

Když se takto ohlédnu, je to bilancování příjem-
né. Městu se daří čerpat dotace na důležité
a smysluplné projekty. Práce je však před námi
ještě spousta. A tak si do příštího roku přejme, ať
se nám daří takto dál. 

Přeji vám krásný vánoční čas.
Petr Roubíček, 

náměstek primátora

Tvůrčí dílnu, na které si návštěvníci vyrobí
vlastní ozdobu, připravilo na vánoční čas

Muzeum skla a bižuterie Jablonec. 
Více na 13. straně. Foto Jiří Endler

Slavnostním večerem 8. listopadu s mottem Končíme & Začínáme byly oficiálně zahájeny restaurátorské práce na největších jabloneckých
varhanách v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Vyjmutím prvních prospektových píšťal byla odstartována dvouletá práce, na jejímž konci
budou jablonecké varhany opět v plné síle a podobě. Foto Petr Zbranek
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Pavilon intenzivní medicíny se začal v areálu
nemocnice stavět v květnu 2018. Celou stavbu
hradí město ze svého rozpočtu a v tuto chvíli je
na částce 163 milionů korun, z níž většinu vy-
platilo z rozpočtu roku 2019.

Víc jak sedm milionů od kraje
„Od Libereckého kraje jsme získali dotaci ve
výši 7,6 milionu korun na částečnou úhradu
navazujících projektů, jako jsou zpevněné plo-
chy, technologie vjezdových bran a dva záložní
generátory,“ říká náměstek primátora pro roz-

voj města Petr Roubíček. „Generátory by měly
být na svém místě do konce ledna včetně pro-
zkoušení a budou sloužit jako záložní zdroj
elektrické energie pro celou nemocnici v přípa-
dě výpadku veřejné sítě. Vyjdou zhruba včetně
dotace na 10 milionů korun,“ říká náměstek
primátora Petr Roubíček.

„K dalším navazujícím projektům patří re-
konstrukce vjezdu z ulice Hřbitovní vedle energo-
bloku, rekonstrukce příjezdové komunikace
i oprava plotu. Touto branou budou do nemoc-
nice vjíždět pouze zaměstnanci nebo zásobování.

Pro veřejnost budou dál sloužit vjezdy z ulice
28. října a z ulice Nemocniční,“ připomíná ve-
doucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka
s tím, že bylo třeba také položit nové kabely
mezi novým objektem, záložními generátory
elektrické energie a stávajícími pavilony ne-
mocnice. „Pracuje se na sadových úpravách
bývalého staveniště, vzniklo tu také několik
nových parkovacích míst určených pro zaměst-
nance nemocnice,“ dodává Sluka. 

V červenci spojily nový pavilon s ostatními
nemocničními objekty dvě propojovací chodby.
„Jedna vede z bývalé urologické ambulance
v přízemí nemocnice, druhá vychází od operač-
ních sálů v prvním patře téhož pavilonu,“ říká
mluvčí Nemocnice Jablonec Petra Hybnerová. 

Naplno od března 
„Vše jde podle plánu, kvalita stavby je velmi
dobrá, teď se přejímají jednotlivé technologické
celky, aby byly v pořádku bez vad a nedoděl-
ků,“ pochvaluje si Petr Roubíček. V průběhu
ledna se bude ještě nový pavilon vybavovat ná-
bytkem a potřebným zařízením, v období úno-
ra a března je v plánu stěhování oddělení a pak
zahájení ostrého provozu. „Nový pavilon bude
určitě znamenat zvýšení komfortu pro pacien-
ty. Zaměstnancům nemocnice pak nabídneme
moderní pracoviště,“ podotýká náměstek pri-
mátora.

„V pětipodlažní budově bude mít zázemí oddě-
lení ARO s šesti lůžky a jednotka intenzivní pé-
če operačních oborů s dvanácti lůžky. Dále jsou
zde prostory pro vedení nemocnice, zasedací
místnost a primariáty některých zdravotnických
oddělení,“ říká ředitel Nemocnice Jablonec Vít
Němeček.

„V chirurgickém pavilonu se tak uvolní pro-
story, pro které už máme využití. Plánujeme
vybudovat emergency, dospávací pokoje a roz-
šířit porodnici,“ doplňuje ředitel Němeček a do-
dává, že nový pavilon bude nejen velkou pomocí
pro pacienty z Jablonce a jeho spádové oblasti.
„Pomůže viditelně i liberecké nemocnici, proto-
že kapacita intenzivních lůžek umožní rychlej-
ší přeložení pacientů například z traumatologie
nebo neurocentra liberecké nemocnice k nám,“
připomíná Vít Němeček. (jn)

PIM dostává nábytek
a vybavení, v únoru 
přijde stěhování

V polovině listopadu zahájilo statutární město Jablonec nad Nisou přejímku
pavilonu intenzivní péče (PIM) od zhotovitele. Pavilon se staví v areálu jablonecké
nemocnice. Budova je stavebně dokončená, nyní se intenzivně pracuje v jejím
interiéru. Veřejnosti by se měla otevřít k užívání od března příštího roku.

Foto Jana Fričová

Foto Jana Fričová Foto Petra Hybnerová

Foto Jana Fričová
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■ Krátké zprávy z nemocnice

Kompletní uzavření areálu závorami
V průběhu prosince, s ohledem na klimatic-
ké podmínky, dojde k uzavření posledního
„volného“ vjezdu do areálu nemocnice z uli-
ce Hřbitovní. 

„Tento vjezd již nyní sice není určen pro ve-
řejnost, ale ne vždy byl zákaz vjezdu bez povo-
lení akceptován,“ informuje tisková mluvčí
Petra Hybnerová. Veřejnost tímto vjezdem již
neprojede. Po osazení vjezdu závorami zde bu-
de fungovat jiný parkovací systém, než je tomu
u hlavního vjezdu a od ulice 28. října u heli-
portu. Pro veřejnost jsou určená dvě parkoviště
s dostatečnou kapacitou u hlavního vjezdu.
„Především na parkovišti vpravo u budovy in-
terny lze volná místa najít,“ doplnila Petra
Hybnerová. Půl hodiny parkování je v areálu
nemocnice bezplatné, za každou další hodinu
uhradí návštěvník v automatu deset korun.
Pacienti se ZTP mají možnost si s průkazkou
parkovací lístek před odjezdem anulovat na in-
formacích. Nemocnice přistoupila k postupné-
mu uzavření areálu od září 2017 z důvodu, že
se potýkala s nedostatkem parkovacích míst
pro pacienty, návštěvy i zaměstnance. „Je zřej-

mé, že provedená opatření měla svůj význam,“
doplnila Hybnerová. Kompletní informace
k parkování jsou zveřejněny na webových
stránkách www.nemjbc.cz.

(ph)

Advent v nemocnici 
Vánoční stromek připomíná toto období
před kaplí již od začátku adventu. Tradičně
jej zdobí vlastnoručně vyrobené ozdoby čle-
nek jabloneckého Klubu seniorů z Centra
sociálních služeb. 

Adventní koncert s umělkyněmi Národního
divadla se tento rok uskuteční ve čtvrtek 12. 12.
Se svým programem přijedou navodit vánoční
atmosféru operní pěvkyně Stanislava Jirků, ro-
dačka z Jablonce, a Marie Fajtová. Na klavír je
doprovodí Jana Holmanová. „Koncert začíná
v 17.00 hodin a vstup je volný,“ zve veřejnost
tisková mluvčí Petra Hybnerová.

Návštěvníci si v nemocnici mohou prohléd-
nout také několik výstav. Ve vitrínách před ka-
plí jsou k vidění vskutku ojedinělé zdobené
perníky Zuzany Königové, sestřičky z pediatrie.
Ta se svými výrobky vyhrála letošní Moravský
cukrářský šampionát. V další vitríně má svá dí-

la vrchní sestra ortopedie Jana Hujerová, která
ručními pracemi relaxuje více jak deset let. 

Nová výstava obrazů s názvem Něco milé-
ho… jablonecké výtvarnice Marie Prokopové
bude v průběhu první poloviny prosince insta-
lována na chodbě u bistra. „V minulosti jsem
byla s dětmi hospitalizována zde v nemocnici.
Pobyt byl díky lékařům, sestřičkám, zdravotním
klaunům a dalšímu personálu vždy příjemný.
Výstavou bych jim chtěla za jejich práci podě-
kovat,“ uvádí autorka obrazů. Na chodbě u bistra
budou i nadále k vidění obrazy Jitky Navráti-
lové a část fotografií s přírodní tématikou Jaro-
slavy Fojtíkové. (jv)

Vánoční provoz nemocnice
Přes vánoční svátky je třeba i v letošním ro-
ce počítat s omezením provozu na některých
odborných ambulancích. 

V nemocnici bude jako vždy v provozu poho-
tovostní služba pro dospělé i děti. Rozšířenou
otevírací dobu o svátcích plánuje nemocniční
lékárna. Informace k vánočnímu provozu najde
veřejnost na webových stránkách www.nemjbc.cz.

(ph)

Liberecký kraj přispěl do nemocnice
v Jablonci na zdravotnické vybavení
Jablonecká nemocnice díky finanční podpo-
ře Libereckého kraje pořídila zdravotnické
přístroje a novou sanitku v celkové hodnotě
3,5 mil. Kč. Přístroje jsou používány pro pa-
cienty na oddělení gastroenterologie, ARO
a operačních sálech. 

Jeden z nových přístrojů je videolaryngoskop.
Ten se používá u pacientů, u kterých je při ope-
racích obtížné zajistit dýchací cesty klasickou
technikou. „Takových pacientů se každý rok
vyskytne několik desítek a obtížné zajištění dý-
chacích cest je může ohrozit na životě,“ vysvět-
lil význam využití primář anesteziologicko-re-
suscitačního oddělení (ARO) Martin Bartoň.

Z dotace kraje byly také zakoupeny tři ohřevy
pacienta. Umístěny jsou na každém operačním
stole a slouží k tepelnému komfortu pacientů
při operaci. „Při operaci pacient ztrácí větší
množství tepla a v anestezii je zhoršena termo-
regulace. Ohřev pacienta zabraňuje jeho výraz-
nějšímu podchlazení,“ doplnil informace pri-
mář ARO.

Další z přístrojů v hodnotě 1,8 mil. Kč je so-
noendoskop lineární, který se využívá v gastro-
enterologické péči. Jedná se o endoskop s ultra-
zvukovou hlavicí určený pro speciální, pokročilé
endoskopické výkony, které mohou nahradit
chirurgické operace. „Slouží především při pro-
pojení – anastomózy mezi žaludkem a tenkým
střevem, žlučníkem či žlučovými cestami a dva-
náctníkem. Tento přístroj je první svého druhu
v České republice,“ vysvětluje primář gastro-
enterologie Vladimír Nosek. 

Nová sanitka jako náhrada za nevyhovující
z roku 2001 slouží již pacientům z Jablonce,
Tanvaldu i Železného Brodu. „Denně převeze-
me až sto padesát pacientů na vyšetření do
Jablonce, ale i Liberce, Hradce Králové, Ústí
nad Labem, Teplic či Prahy,“ informovala ve-
doucí dopravní zdravotní služby jablonecké ne-
mocnice Hana Šimková. Celkem jezdí s pacien-
ty šestnáct sanitek ze tří stanovišť v Jablonci,
Tanvaldu a Železném Brodu. Nákup jedné sa-
nity vyjde na 1,2 mil. Kč. (ph)

Nová sanitka v jablonecké nemocnici, 
foto Jana Válková

Primář gastroenterologie Vladimír Nosek 
před výkonem, foto Jana Válková

Operní pěvkyně Stanislava Jirků s kolegyní, 
foto Petra Hybnerová

Foto Petra Hybnerová Foto Petra Hybnerová
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Okresní hospodářská komora slaví 25 let
Jedna z prvních okresních komor v České re-
publice, Okresní hospodářská komora v Jab-
lonci nad Nisou (OHK), byla založena před
25 lety v roce 1994 a úspěšně působí dodnes. 

Slavnostní večer k výročí založení patřil zakla-
datelům, členům, přátelům a hostům OHK.
Popřát mimo jiné přišel i senátor Jiří Vosecký,
který řekl: „Jsem pamětník. S jabloneckou

OHK mne pojí mnohaletá vzájemná spoluprá-
ce. Chci vám poděkovat a gratuluji k výročí,
a především k vynikající práci, která za jablo-
neckou komorou stojí. Ať vám nadšení vydrží
minimálně dalších 25 let, ať jste stále nejlepší.
Rád vám budu ve vaší snaze nápomocen.“

Hosty přivítal Martin Bauer, současný před-
seda představenstva. V krátkých projevech vy-
stoupili primátor Jablonce n. N. Jiří Čeřovský

a hejtman LK Martin Půta, kteří vyzdvihli čin-
nost a aktivity jablonecké OHK v Libereckém
kraji a v oblasti přeshraniční spolupráce s Pol-
skem a Německem. 

Dojemně zavzpomínal Jaroslav Hlubůček,
zakladatel a první předseda představenstva. Ře-
ditel OHK, Oskar Mužíček, připomněl nejvý-
znamnější počiny, projekty a služby, které úřad
OHK poskytuje podnikatelům i široké veřej-
nosti, a v krátkém medailonku představil ús-
pěšné členské firmy. Od Piotra Miedzińského
z partnerské Krkonošské agentury regionální-
ho rozvoje v Jelení Hoře převzal cenu za 15le-
tou spolupráci. S poděkováním OHK vystoupil
František Molík, ředitel jednatelství Náchod
KHK Královéhradeckého kraje. Z rukou hejt-
mana Martina Půty a radní Libereckého kraje
Radky Loučkové Kotasové převzalo ocenění
u příležitosti 25. narozenin OHK 25 osobností
a firem, které se zasloužily o založení, další
práci a vynikající prezentaci našeho regionu
v ČR i v mezinárodním měřítku. Oslavy doplni-
la projekce videí a výstava fotografií a doku-
mentů. Jablonecká komora děkuje všem hos-
tům za vřelá přání a těší se na další vzájemnou
spolupráci. Velké poděkování patří členským
firmám, které se podílely na příjemné atmosfé-
ře prostřednictvím vynikajících produktů (Vi-
nařství Lednice Annovino, Pivovar Rohozec,
Kozí farma Pěnčín, Kitl, Farma Monte Christo,
TEXO PLUS). (kf)

Ambulantní svoz velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 12. prosince 2019 odpoledne bu-
dou na několika místech v Jablonci nad
Nisou přistaveny kontejnery na velkoobje-
mový odpad. 

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

Upozorňujeme občany, že do kontejnerů ne-
patří: stavební suť, komunální odpad, který patří
do klasické popelnice, využitelné složky komu-
nálního odpadu, které patří do barevných kon-
tejnerů na tříděný odpad, vysloužilé elektros-
potřebiče, biologicky rozložitelný odpad (listí,
tráva a větve), odpad z podnikatelské činnosti.

Pokud občané nestihnou ambulantní svoz,
mají nárok na bezplatné odevzdání velkoobje-
mového odpadu (do 200 kg za rok) ve sběrných
dvorech (překladiště Proseč, Dalešická ul.
v Kokoníně, Belgická ul., Želivského ul.). Pod-
mínkou je uzavřená smlouva na odvoz a zneš-
kodnění směsného komunálního odpadu.

Rozpis zastávek ambulantního svozu 
velkoobjemového odpadu
1. Antala Staška (nad přejezdem)
2. B. Němcové (naproti domu č. 30)
3. 1. máje × Hluboká
4. J. Hory (u parkoviště)
5. Mládí (pod Policií)
6. F. L. Čelakovského × U Hřiště
7. Mšenská (u č. 26 na parkovišti)

8. U Zahrádek × Vedlejší
9. Na Úbočí (u domu č. 17)
10. Polní (u garáží)
11. Na Roli × Polní
12. Stará Osada
13. Prosečská (za hasičárnou)
14. Na Kopci × Panenská
15. Na Výšině (u garáží)
16. Nová Pasířská × U Balvanu
17. Pivovarská (u kontejnerů)
18. Pod Hájem (u kontejnerů)
19. U Zastávky
20. Vysoká (u pošty)
21. Zlatá (u hřiště)
22. Erbenova (u domu č. 17)
23. Na Vršku (u domu č. 16)
24. Vrchlického sady

Vánoční odpad lze třídit několika způsoby
Pro mnohé je jasným znamením, že Vánoce
stály za to, kupa dárků, která se nahromadi-
la na Štědrý večer poblíž vánočního strom-
ku. Jenže hodně dárků znamená také hro-
madu obalů, a tím pádem také hromadu
odpadů. A s nimi je potřeba správně naložit. 

Po Jablonci je rozmístěna téměř tisícovka ba-
revných kontejnerů, které vždy o Vánocích
praskají ve švech. Určitě nemusíme připomí-
nat, že papír patří do modrého kontejneru,
plasty do žlutého, sklo do zeleného. Ale často se
chybuje v odkládání nápojových kartonů (tzn.
krabic od mléka, džusů apod.). U nás v Jablonci
se dávají společně s plasty do žlutých kontejne-
rů. Plechovky a konzervy pak patří do šedých
kontejnerů na kovy, nepotřebné oblečení do bí-
lých kontejnerů na textil a drobné spotřebiče
a použité baterie do červených nádob na elekt-
roodpad. Pokud budete smažit kapra či řízky,
můžete zbylý olej slít do PET lahve a odnést do
speciální nádoby na jedlé oleje a tuky. 

Rádi bychom také připomněli, že před vlože-
ním odpadu do kontejneru je potřeba minima-
lizovat jeho objem, tzn. papírové krabice rozlo-
žit, PET lahve a krabice od mléka sešlapat. Často
se stává, že krabice od nového domácího spo-
třebiče zabere celý kontejner a další odpad už
se tam nevejde. Obzvláště o svátcích je na toto
potřeba myslet.

Nadměrné množství komunálního odpadu
v období Vánoc a na přelomu roku každoročně
plně zaměstnává pracovníky svozových firem
a všechny, kteří mají co do činění s odpadovým
hospodářstvím města. Zatímco většina z nás
odpočívá a užívá si vánoční pohody, obsluhy
popelářských vozů mají napilno. Stejně jako
v minulých letech město připravilo ve spolu-
práci se svozovou firmou mimořádné probírkové
svozy na sídlištích. Kontejnery budou vyvezeny
i mimo svozové dny, aby se zvětšila kapacita
pro odložení odpadu.

„Pokud snad najdete pod stromečkem nějaký
nový domácí spotřebič a budete se chtít hned

zbavit toho starého, pak vězte, že rozhodně ne-
patří ke kontejnerům, ale do sběrného dvora.
Ne všechny však budou o vánočních svátcích
otevřené. Přehled s otevírací dobou naleznete
na webu města,“ říká Barbora Šnytrová z oddě-
lení správy veřejné zeleně.

A na závěr několik tipů pro ty, kteří se o Váno-
cích chtějí obejít bez zbytečného odpadu. Napište
Ježíškovi, co byste si přáli, abyste předešli tomu,
že pod stromečkem najdete spoustu nepotřeb-
ných věcí. Překvapit své blízké můžete různými
druhy poukazů, ať už se jedná o kulturu, sport,
relaxaci, zážitky, gastronomii či charitu. Pokud
byste chtěli ulevit nejen kontejnerům na papír,
ale především přírodě, zkuste některou z alterna-
tivních metod balení dárků. Znovupoužít nebo
recyklovat můžeme řadu věcí, které se nám válí
doma (např. kousek látky, starou krabici apod.). 

O Vánocích bychom si u stromečku měli
vzpomenout i na přírodu, které největší dárek
nadělíme právě tím, že odpad nevyprodukuje-
me nebo alespoň správně vytřídíme. (bš, end)

Foto Ivana Mošnová
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Zápis do dvou nových tříd MŠ Arbesova
V úterý 10. prosince se v Mateřské škole
v Arbesově ulici uskuteční mimořádný zápis
do dvou nově otevřených tříd. Je to první
změna kapacit mšenských mateřských škol,
ke kterým dojde během příštího kalendářní-
ho roku. 

Zatímco MŠ Arbesova se již od 1. února 2020
rozroste o dvě nové třídy, MŠ Mechová bude
naopak od září 2020 o třídu umístěnou v ZŠ
menší. „V těchto dnech ještě probíhá stavba
dvou nových tříd v zahradě mateřské školy
v Arbesově ulici, přesto již 1. února budou pro-
story připraveny pro nástup 44 nově přijatých
dětí,“ říká Zdeňka Květová, vedoucí oddělení
školství. Termín zápisu dětí do nových tříd byl
stanoven na úterý 10. prosince 2019 od 13.00 do
17.00 hodin.

Nové třídy jsou podobně jako ostatní jablo-
necké MŠ určeny všem předškolním dětem ve
věkovém rozpětí od tří do šesti let. K zápisu mo-

hou přijít i rodiče dětí, které dovršily tří let bě-
hem podzimu nebo třetí narozeniny teprve
oslaví v průběhu zimy či jara. Do MŠ však ze
zákona nelze přijmout děti, kterým ještě neby-
ly ani dva roky.

Děti budou přijímány dle následujících
kritérií:
– bydliště dítěte v Jablonci nad Nisou
– věk dítěte (děti jsou přijímány dle data narození)
– sourozenec, který již MŠ navštěvuje.

„V souvislosti s tímto navýšením kapacit mšen-
ských mateřských škol je již nyní jisté, že bude
od září příštího školního roku zrušeno odlouče-
né pracoviště mateřské školy Mechová, které
po několik let výrazně napomohlo k bezproblé-
movému přijímání nejen mšenských dětí do
mateřských škol. Zabíralo však prostory v bu-
dově školní družiny při Základní škole Mozar-
tova 24,“ informuje Květová. Vzhledem k nárů-
stu počtu dětí v prvních třídách základní školy
je nutné tyto prostory navrátit škole k užívání.
Mateřská škola Mechová se tak vrátí na svoji
původní kapacitu čtyř tříd. Dá se tak očekávat,
že nebude moci přijímat takové množství dětí,
jako tomu bylo v posledních letech. (zb)

Čtyři školské objekty prošly modernizací
Tři základní a jedna mateřská škola prošly
důkladnou obnovou. Všechny byly zařazené
do Integrovaného plánu rozvoje území aglo-
merace Liberec-Jablonec nad Nisou, a tak
na jejich modernizaci zásadně přispěly pe-
níze z Evropské unie i státního rozpočtu. 

Projekty se týkaly Základních škol Liberecká,
Mozartova a Pasířská a Mateřské školy Nová
Pasířská. Celkově to stálo zhruba 57 milionů
korun, okolo 32,8 milionů korun činily dotace
evropské a státní, respektive poskytovatelem
dotace bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Zbylé náklady hradilo město Jablonec nad
Nisou.

Modernizace ZŠ Liberecká a ZŠ
Mozartova v Jablonci nad Nisou
Společný projekt rekonstrukce škol v Liberecké
a Mozartově ulici byl rozdělený na dva roky
a vyšel celkem na 19,7 mil. korun, přičemž
dotace EU + ČR činily 12,9 mil. Kč. Zatímco
v Mozartově ulici se pracovalo v roce 2018,
v Liberecké o rok později. Cílem projektu bylo
zvýšit kvalitu a dostupnost výuky cizích jazyků,
technických a řemeslných oborů, přírodních
věd i práce s digitálními technologiemi. 

Škola ve mšenské Mozartově ulici má zmo-
dernizované učebny výpočetní techniky a che-
mie, v atriu vznikl geopark pro výuku přírod-
ních věd a celý objekt je nyní díky výtahu,
úpravě vstupu do školy i rampě bezbariérový.
Personál školy získal nové toalety. „Venkovní
učebna až taková vzácnost není, ale školní geo-
park je opravdu výjimečný,“ tvrdí náměstek
primátora David Mánek. V Liberecké se moder-
nizovaly učebna fyziky a chemie včetně kabi-
netů, učebna přírodopisu a dílny. Zcela nově
byla vybudována jazyková učebna. Bezbarié-
rovost se řešila vyrovnávací rampou u schodiš-
tě hlavního vstupu a doplnily se imobilní ploši-
ny na schodišti uvnitř školy i imobilní WC. 

Modernizace ZŠ Pasířská 
v Jablonci nad Nisou
Po modernizaci, která vyšla na 6,2 mil. korun
s přispěním společné dotace EU + ČR ve výši
3,1 mil. korun, má škola na Žižkově Vrchu no-
vé kombinované učebny chemie–matematiky
a fyziky–matematiky. Kromě zmíněných tříd
zde vznikl také výtah a bezbariérové WC. „Obě
učebny už nevyhovovaly moderním požadav-
kům na vzdělávání, a to jak z hlediska staveb-
ního, tak z hlediska vybavení,“ konstatuje ná-
městek primátora Petr Roubíček. 

Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská
v Jablonci nad Nisou
Nákladný byl projekt modernizace Mateřské
školy Nová Pasířská. Přesáhl 31 mil. korun, do-
tace EU + ČR se rovnala částce 16,8 mil. korun.

Cílem bylo zvýšit kapacitu školky, a to přestav-
bou nevyužívaného pavilonu, kde býval byt
školníka. „Vznikla zde nová třída pro 24 dětí
včetně nápaditě řešeného prostoru pro spaní,
šatna, sociální zařízení i sklad hraček,“ přibli-
žuje změny náměstek Mánek. Rekonstruovaný
objekt má nyní také výtah a s další budovou jej
propojuje krček.

Během dvou let, do kterých byla stavba roz-
dělená, prošla proměnou také zahrada. „Nyní je
zde nový trávník s herními prvky. Vykácené
dřeviny nahradila nová výsadba,“ uzavírá ná-
městek Roubíček. (jn)

Projekty jsou spolufinancovány z EU z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a jsou v souladu s Integro-
vaným plánem rozvoje území (IPRÚ) Liberec – Jablonec nad
Nisou.

Nově vybudovaná jazyková učebna v ŽS Liberecká, foto Petra Endlerová

ZŠ Mozartova, foto Jana Fričová

Geopark ZŠ Mozartova, foto Jana Fričová

MŠ Nová Pasířská, foto Radka Poprová

Foto Jiří Endler
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Dětské dopravní hřiště je velmi oblíbené
Jablonecké dětské dopravní hřiště získalo
dvě dotace, jednu od Libereckého kraje, dru-
hou od Centra služeb pro silniční dopravu.
Hřiště se nachází v ulici Podskalí 9 a spadá
pod správu městské policie.

Ve dnech školního vyučování zde probíhá na-
příklad systematická výuka dopravní výchovy
žáků 4. tříd základních škol. „Žáci zde absolvu-
jí pět dvouhodinových lekcí. Výuka se dělí na
teoretickou část, která se koná v učebně pře-
vážně v zimních měsících, a výuku praktickou,
při níž děti jezdí na kole a učí se znát pravidla
silničního provozu nejen pro cyklisty. V květnu
a červnu zakončí děti výuku před policisty zá-
věrečným testem a jízdou na kole podle pravi-
del silničního provozu. Žáci pak obdrží Průkaz
cyklisty,“ vysvětluje Ivana Bohuslavová z Měst-
ské policie Jablonec nad Nisou. 

Hřiště, o které je v letních měsících velký zá-
jem i ze strany veřejnosti, dostalo v roce 2019
dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na pod-
poru dopravní výchovy. „Dostali jsme z kraje
85 000 Kč, stejně jako tomu bylo v předchozích
letech. Liberecký kraj přispívá stokorunou na
žáka čtvrté třídy a výukovou hodinu, maximál-
ně vyplácí 85 tisíc korun,“ informuje Bohu-
slavová. Další dotace přímo na výuku dopravní

výchovy poskytlo Centrum služeb pro silniční
dopravu, což je příspěvková organizace Minis-
terstva dopravy. Výše této dotace činí 200 Kč na
žáka a výukovou hodinu.

Z krajské dotace městská policie pořídila dal-
ší vybavení dopravního hřiště. „Dotace jsme vy-

užili i k nákupu reflexních prvků, které slouží
především jako odměny a drobné dárky při
preventivních akcích, nákup materiálů, opravy
jízdních kol a provoz na DDH,“ uzavírá měst-
ská policistka.

(end)

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

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

24. 12. 2019 /úterý/
Nejedou linky č. 106 a 107. Na ostatních lin-
kách nedělní provoz s postupným ukončením
provozu kolem 16.00 hodin.

25. 12. 2019 /středa/
Nejedou linky č. 106 a 107. V provozu bude lin-
ka 121 Jablonec – Hrabětice – Bedřichov – Jab-
lonec. Linka je vedena po upravené trase. 
Časy odjezdů z Pražské: 8.00 / 9.30 / 11.30 /
13.00. 
Na ostatních linkách od 7.00 nedělní provoz.

26. 12. 2019 /čtvrtek/
Nedělní provoz.

27. 12. 2019 /pátek/
Provoz jako v pracovní den o prázdninách s tě-
mito odchylkami:
Linka 102 – nepojedou spoje s odjezdem v 15.,
45. minutu z Pasek a v 00. a 30. minutu z AN
(autobusové nádraží).
Linka 103 – nepojede spoj v 5.45 z AN a v 5.52
ze zast. Na Hutích
Linka 104 – nepojede spoj v 5.07 z AN do
Rýnovic.
Linky 106 a 107 směr AN – Želivského – Mšeno
– AN – v provozu od 7.56 hodin.
Linky 107 a 106 směr AN – Mšeno – Želivské-
ho – AN – v provozu od 7.37 hodin.
Linka 109 – víkendový provoz, 
odjezdy z Rýnovic: 9.42, 10.12, 10.42, 11.42,
13.42, 14.42, 16.42, 17.42; 
odjezdy z Nádraží Paseky: 9.55, 10.25, 10.55,
12.55, 14.26, 15.55, 16.55, 17.55.
Linka 110 – ráno nebude zabezpečena, odpo-
ledne provoz pracovního dne.
Linka 112 – nepojede spoj ve 4.50 ze Žižkova
vrchu
Linka 113 – nepojede.
Linka 115 – provoz pracovního dne v úseku Rych-
nov – AN a zpět (nejedou spoje do a z Pasek).
Linka 118 – nepojede. Navíc bude v provozu lin-

ka 121 Jablonec – Hrabětice – Bedřichov – Jab-
lonec.

28. 12.–29. 12. 2019 /sobota–neděle/
Běžný víkendový provoz.

30. 12. 2019 /pondělí/
Stejný rozsah provozu jako v pátek 27. 12. 2019

31. 12. 2019 /úterý/
Nejedou linky č. 105, 110, 113, 115, 118 a 126.
V provozu bude linka 121 Jablonec – Hrabětice
– Bedřichov – Jablonec.
Linka 109 – víkendový provoz, odjezdy z Rýno-
vic: 9.42, 10.12, 10.42, 11.42, 13.42, 14.42, 16.42;
odjezdy z Nádraží Paseky: 9.55, 10.25, 10.55,
12.55, 14.26, 15.55, 16.55.
Na linkách 106 a 107 provoz až od 7.37.
Na ostatních linkách provoz jako v pracovní
den o prázdninách s postupným ukončením
provozu kolem 18.00 hodin.

1. 1. 2020 /středa/
Nejedou linky č. 106 a 107.
Bude v provozu linka 121 Jablonec – Hrabětice
– Bedřichov – Jablonec. Na ostatních linkách
od 7.00 nedělní provoz. (lw)

Změny jízdních řádů od 15. prosince
Na linkách Městské hromadné autobusové
dopravy v Jablonci nad Nisou dochází od
15. prosince ke změnám jízdních řádů na
následujících linkách.

Linka č. 101 – změna názvu zastávky Bedřichov,
u stadionu – nový název zastávky Bedřichov,
centrální parkoviště.
Linka č. 110 – spoj v 7.02 z Kokonína, IMP bu-
de odjíždět již v 7.00.
Linka č. 112 – spoj s odjezdem v 12.50 ze Žiž-
kova vrchu bude prodloužen ze zastávky Rýno-

vice, samoobsluha až do zastávky Rýnovice,
průmyslová zóna.
Linky č. 113 – spoj s odjezdem v 7.15 z Auto-
busové nádraží bude odjíždět již v 7.13.
Linka č. 121 - zimní víkendová linka Jablonec
– Hrabětice – Bedřichov – Jablonec, v provozu
od 25. 12. 2019, je v této zimní sezóně z důvodu
omezení průjezdnosti Velkého Semerinku ve-
dena do Hrabětic přes Bedřichov, dochází k cel-
kové změně jízdního řádu. Sledujte, prosím we-
bové stránky a vývěsní jízdní řády. Odjezdy
z Pražské: 8.00 / 9.30 / 11.30 / 13.00. (lw)Foto Pavel Ceral

Foto archiv MP Jablonec nad Nisou
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Jablonecké varhany na čas umlkají
Slavnostním večerem 8. listopadu s mottem
Končíme & Začínáme byly oficiálně zaháje-
ny restaurátorské práce na největších jablo-
neckých varhanách v kostele Nejsvětějšího
srdce Ježíšova.

Vyjmutím prvních prospektových píšťal byla
odstartována dvouletá práce, na jejímž konci
budou jablonecké varhany opět v plné síle a po-
době. Náročné restaurátorské práce se po pečli-
vém výběru ujala rodinná firma se stopadesáti-
letou tradicí z nedalekého Budyšína, společnost
Hermann Eule Orgelbau GmbH. Zahájení pra-
cí proběhlo za přítomnosti zástupců největších
donátorů a především širokého publika. Pro-
střednictvím sbírky Nadačního fondu Jablonec-
ké varhany přispěly stovky lidí. „Díky populár-
ní adopci píšťal se vybraly téměř dva miliony,
další milion přislíbilo ještě letos statutární měs-
to Jablonec nad Nisou a Liberecký kraj přidá
pět set tisíc nyní a pět set tisíc příští rok,“ vypo-
čítává Irena Kreiselová, předsedkyně správní
rady nadačního fondu.

Restaurátorské práce, tak jak je představil umě-
lecký vedoucí firmy Jiří Kocourek, mají osm zá-
kladních okruhů. Od základního vyčištění,
ochrany proti červotoči přes kompletní rekon-
strukci komplikovaného hracího stolu varhan,

opravy všech vzduchových rozvodů až po finál-
ní kompletaci varhan na místě. Celý proces
završí závěrečná intonace varhan, tedy zvuko-
vé sladění všech rejstříků a naladění píšťal.

Dirk Eule, jednatel firmy, nastínil také časo-
vý harmonogram: „Ke 150. výročí narození ar-
chitekta Josefa Zascheho, tedy 9. listopadu 2021,
rozehrajeme první dva prospektové rejstříky
a k 90. výročí svěcení kostela, které bude 24.
dubna 2022, bychom rádi rozezněli celé varha-
ny.“ Finální datum ovšem závisí na teplotách
v kostele, pro intonaci varhan je potřeba teplo-
ta nad 15 stupňů Celsia.

„Nyní získané prostředky umožní uhradit po-
lovinu rozpočtu na restaurování nástroje, práce
nadace tak zdaleka nekončí,“ uzavírá Irena Krei-
selová. Statutární město Jablonec na rekon-
strukci varhan uvolnilo částku jednoho milio-
nu korun. 

Informace o možnostech podpory restauro-
vání jabloneckých varhan jsou na webových
stránkách nadace www.jabloneckevarhany.cz.

(ph)

Skleněnou přístavbu muzea dokončí za rok
Atraktivní atypická skleněná přístavba Mu-
zea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
nabrala zpoždění. Její otevření se posunuje
až na konec příštího roku.

Autorem stavebního řešení je pražská společ-
nost Hlaváček-architekti, která se svou studií
okouzlila před pěti lety výběrovou komisi. Tvar
krystalu nebo bižuterního kamene zvolili auto-
ři nejen jako symbol rozkvětu zdejšího regionu,
ale také toho, co návštěvník může očekávat
uvnitř.

Stavebních prací se ujala po opakovaném vý-
běrovém řízení společnost Energie – stavební
a báňská Kladno. „V prvním kole se nepřihlásil
vůbec nikdo, do druhého jsme proto po dohodě
s Ministerstvem kultury, které celou stavbu fi-
nancuje, museli navýšit předpokládanou hod-
notu zakázky o 20 %, tedy asi o 7 milionů korun,“
uvedla ředitelka muzea Milada Valečková. Ce-
na stavby se tak vyhoupla s daní na téměř
53 milionů korun. Tato částka však zdaleka ne-
ní konečná. Originální a mimořádně složitá
stavba vyžaduje také mimořádná a často neče-
kaná řešení, která její cenu posunula už o dal-

ších zhruba pět milionů a termín dokončení
stavebních prací o několik měsíců. V listopadu
byl zasklen ocelový skelet, nyní probíhají práce
na propojování přístavby s historickou budo-
vou muzea a práce na revitalizaci parku.

„Nabrané asi půlroční zpoždění vyplývá ze-
jména z mimořádně složité ocelové konstrukce,
která musela být nakonec modelována v 3D for-

mě, následně rozkreslena do přesné dílenské
dokumentace a až poté byla zadána do výroby.
Po jejím úplném dokončení proběhlo finální
zaměření nezbytné pro výrobu skleněných vý-
plní, které rovněž navýšilo čas na jejich výro-
bu,“ uvedl technický náměstek muzea Jan
Pleštil. Veškeré stavební práce by nicméně mě-
ly být ukončeny na přelomu letošního a příští-
ho roku.

Problémy jsou však i s realizací stálé expozi-
ce vánočních ozdob. Autorem návrhu Světa zá-
zraků (World of Wonders) je známý designér
Jakub Berdych. Po neúspěšném prvním kole
výběru zhotovitele byla přepracována a částeč-
ně doplněna dokumentace, čímž předpokláda-
ná cena zakázky vyrostla z původních 11 mil.
na cca 13 mil. korun. „Pokud se podaří ve 2. ko-
le zadávacího řízení najít vhodného zhotovite-
le, rádi bychom expozici pro návštěvníky i pro
sebe rozbalili příští rok jako dárek k Vánocům,“
informovala Valečková. Část přístavby se však
veřejnosti otevře dříve, konkrétně ve 3. podlaží
budou již od 20. června prezentována svítidla
v rámci hlavní výstavy Mezinárodního trienále
skla a bižuterie Jablonec 2020. (šl)

Mánek: podporujeme manuální zručnost dětí
Odbor humanitní spustil v jabloneckých
základních školách pilotní programy tech-
nického vzdělávání. Jejich cílem je zvýšit
manuální zručnost dětí, nabídnout jiné
možnosti učení, než je výuka ve školních la-
vicích. Na pilotní programy uvolnil náměs-
tek primátora pro školství David Mánek ze
své kapitoly 220 tisíc korun.

„Často se hovoří o tom, že děti sedí pouze u po-
čítačů nebo ve školních lavicích a jejich tech-
nická zručnost je velmi malá. Proto jsme se
rozhodli vyzkoušet programy technického
vzdělávání v základních školách a už teď na
podzim jsme nabídli jejich pilotní část,“ vysvět-
luje náměstek pro školství David Mánek. 

Magistrát nabídl jabloneckým základním
školám tři možnosti technického vzdělávání:
dřevodílny, návštěvu prakticky zaměřených
vzdělávacích programů iQlandie a příspěvek

na nákup technických stavebnic typu Merkur
nebo Seva, které zvyšují manuální zručnost dě-
tí a školy je mohou využívat při hodinách prak-
tické výuky. 

„Ať si vybere škola kterýkoliv směr, finančně
ji podpoříme. To znamená, že přispějeme na

tvůrčí dřevodílnu nebo na vstupné do iQlandie
nebo na nákup stavebnic. Letos jsem ze své ka-
pitoly uvolnil 220 tisíc korun, abychom poznali
odezvu,“ říká náměstek Mánek s tím, že poma-
lu vyhodnocuje se svým odborem výsledky.
„Předběžně už víme, že o tvoření ze dřeva je zá-
jem u dětí od 6 do 11 let, 6.–7. třída naopak vítá
spíše hromadnou návštěvu tematické hodiny
v iQlandii. Poznatky o programech technického
vzdělávání budeme sbírat po zbytek školního
roku, abychom systémově příspěvek na něj moh-
li zařadit do rozpočtu města roku 2021,“ přibli-
žuje Mánek a dodává, že nechce město zavázat
k tomu, aby hradilo školám celý program. 

„Záleží na školách, na jejich ředitelkách a ře-
ditelích, jak jsou ochotni a schopni do progra-
mu vstoupit, jakou míru spolufinancování rodi-
čů nebo sponzorské firmy si mohou zařídit.
V každém případě jsou první odezvy ze strany
škol kladné,“ uzavírá David Mánek. (jn)

Foto Petr Zbranek

Foto Aleš Kosina

Ilustrační foto Jiří Endler
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30 let svobody v Jablonci nad Nisou
Statutární město Jablonec nad Nisou při-
pravilo na 17. listopad vzpomínkový den na
události, které se odehrály před 30 lety.

Oslavám předcházelo setkání zakladatelů Ob-
čanského fóra v knihkupectví Serius, na kte-
rém kromě vzpomínek zhlédli pamětníci doku-
mentární film z dílny Martina Wenzela.

Nedělní sváteční den zahájili představitelé
a zastupitelé města, jablonečtí poslanci Parla-
mentu ČR a spoluobčané připomenutím udá-

lostí z let 1939 a 1989 u památníku v ulici
Generála Mrázka. Následoval odpolední blok
na Mírovém náměstí nazvaný Studenti sobě,
kde byla k vidění Freestyle Show na MTB ko-
lech a zazněly autorské skladby písničkářů
Michala Horáka a Tomáše Hejkala. 

V kostele sv. Anny se konal vzpomínkový ky-
tarový koncert Štěpána Raka a slavnostní den
zakončilo v městském divadle představení
Švandova divadla Agent tzv. společenský.

(end)

■ Projekty třicátého výročí sametové revoluce na jabloneckých školách

V jabloneckém Gymnáziu U Balvanu si studenti a pedagogové připomenuli výročí 17. listopadu. Studenti zhlédli dokumenty – 1989: Z de-
níku Ivany A. a Magický hlas rebelky. Rovněž byly připraveny besedy s dcerou přímého účastníka událostí 17. listopadu 1939 Danuší Dvořákovou, s ab-
solventem doktorandského studia Ústavu pro soudobé dějiny Filozofické fakulty UK Michalem Macháčkem, ekonomem Ladislavem Tajovským; pracov-
níkem Ústavu pro studium totalitních režimů Čeňkem Pýchou či s dalším účastníkem demonstrací v listopadu 1989 Jiřím Melounem. Foto Patrik Fišer

V ZŠ Liberecká připravili projekt Pohled do totality. Žáci druhého stupně se ocitli v době, kdy Československo bylo totalitním komunistickým sate-
litem SSSR. Zjistili, jak se žilo běžným občanům, jak a co se učilo ve škole, co prožívali ti, kteří s režimem nesouhlasili a dávali to najevo. To vše se jim
pokusili zprostředkovat žáci devátých tříd, kteří pod pedagogickým vedením učitelek dějepisu projekt k výročí 30 let od listopadu 1989 připravili. Akci
předcházela beseda pro žáky 9. tříd s disidentem a signatářem Charty 77 Romanem Rákosníkem a návštěvou Muzea komunismu v Praze. Foto Jiří Endler

Foto Martin Kubišta Foto Martin Kubišta

Foto Vladimír Opatrný ml.
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Programy pro 
učitele od nadace
Jablotron
Nadace JABLOTRON vyhlašuje
3. ročník dvou programů pro uči-
tele. 

Minigranty pro učitele – admi-
nistrativně snadná cesta k finanč-
ní podpoře pro aktivní učitele ZŠ
na Jablonecku. O příspěvek až
15 000 Kč na pomůcky do výuky,
program se studenty či svůj pro-
fesní rozvoj mohou žádat učitelé
fyziky, matematiky, chemie, infor-
matiky, moderních českých dějin
(20. století) či mediální a infor-
mační gramotnosti ze ZŠ na Jablo-
necku. Podporujeme učitele, kterým
záleží na tom, aby děti předmětu
rozuměly a chápaly jej, a kteří se
snaží o to, aby výuka byla pestrá,
srozumitelná i zábavná.

Bezva učitel – tentokrát pro
všechny učitele ZŠ na Jablonecku!
I letos rádi pomůžeme tomu, aby
aktivní a nadšení učitelé, jejichž
práce si moc vážíme, neztratili své
nadšení pro to, co dělají, a aby
svým příběhem inspirovali další.
Možnost získat ocenění Bezva uči-
tel a s ním i odměnu 50 000 Kč le-
tos mají všichni učitelé ZŠ na
Jablonecku – na rozdíl od minu-

lých ročníků bez ohledu na to, který
předmět vyučují. Přihlášky a no-
minace do obou programů přijí-
máme do 15. 12. 2019, více info na
www.nadacejablotron.cz. 

(end)

Hudební akademie
ZUŠ pro seniory
Akademie umění a kultury pro se-
niory při Základní umělecké škole
v Jablonci nad Nisou stále přijímá
uchazeče o studium v hudebním
oboru. „Nabízíme individuální vý-
uku hry na klavír, smyčcové či de-
chové nástroje nebo kytaru. Pod-
mínkou přijetí je věk minimálně
55 let a trvalé bydliště v Jablonci
nad Nisou,“ informuje Vít Rakušan
ředitel ZUŠ. Podrobnosti o studiu
jsou na webových stránkách školy.

Poděkování
Touto cestou děkuji všem lékařům,
sestřičkám i ostatnímu personálu
interního oddělení A2 jablonecké
nemocnice za vzornou péči při mé
hospitalizaci v říjnu 2019. 
Ludmila Zachrová Zlatá Olešnice

Chtěl bych velmi poděkovat za pé-
či lékařům a veškerému personálu

oddělení chirurgie JIP a chirurgie
B2 jablonecké nemocnice, kde
jsem byl hospitalizován po úrazu.
Po pádu stromu, který mě zavalil,
jsem měl mnohočetná vážná zra-
nění, ale díky jejich úsilí jsem již
opět doma a plně mobilní.

Vítězslav Bartel, Tanvald

Slavnostní předání
Betlémského světla
Slavnostní předání Betlémského
světla 2019 v Jablonci nad Nisou
proběhne 22. prosince v kostele na
Horním náměstí v Jablonci nad
Nisou od 9 hodin během mše.

„Lidé si následně mohou světlo
převzít v kostele na Horním ná-
městí také v pondělí 23. prosince
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin,“ ří-
ká Pavel Košek z oddílu Vodních
skautů Jablonec nad Nisou, kteří
světlo do Jablonce přivezou.

Štědrý den 
pro osamělé
Také letos nabídne primátor osa-
mělým seniorům možnost strávit
společně štědrovečerní odpoledne.
Ve spolupráci s Radou starších zve

zájemce na úterý 24. prosince od
13 hodin do restaurace v hotelu
Revital. Senioři, kteří by tento den
zůstali sami, se mohou hlásit do
13. prosince u Heleny Roudné, tel.
483 357 292. 

Ocenění dárců krve
Dobrovolní dárci krve převzali
ocenění od primátora města Jab-
lonce nad Nisou Jiřího Čeřovského
a ředitelky jabloneckého spolku
Českého červeného kříže Kateřiny
Havlové. Předány byly stříbrné
a zlaté medaile Dr. Janského za 20
a 40 bezplatných odběrů a zlatý
kříž 2. třídy za 120 odběrů. 

Stříbrné medaile (20 odběrů):
Jan Čermák, Krista Farská, Radka
Gadziňská, Václav Hanuš, Marcel
Havrda, Jan Ježek, Jan Lucke,
František Pavlišta, Marek Rakouš,
Vlasta Součková, Karla Šikolová,
Vendula Škeříková, Zdeněk Šťast-
ný, Pavel Váňa, Andrea Vosátková,
Lenka Zachrová, Olga Zamazalo-
vá, Monika Zappová, Aleš Záryb-
nický.

Zlaté medaile (40 odběrů): Petr
Hájek, Martin Husár, Radovan Klas,
Jan Kopal, Veronika Sedláčková.

Zlatý kříž 2. třídy (120 odběrů):
Lukáš Hýsek.

Památník v Lukášově jako splátka
historického dluhu 
14. listopadu byl v Jablonci nad
Nisou – Lukášově za účasti ve-
dení města, odborné i laické ve-
řejnosti slavnostně odhalený
památník, který připomíná obě-
ti I. světové války (1914–1918).
Lukášovský památník je další
v řadě opravených připomínek
obětí Velké války, kterým se
statutární město Jablonec nad
Nisou systematicky věnuje od
roku 2016. Celkové náklady na
jeho obnovu byly 331 tisíc ko-
run, Ministerstvo obrany po-
skytlo dotaci ve výši 254 tisíc
korun.

Vítání dětí
sobota 16. 11. 2019
Jan Kovačka, Lukas Jirman, Da-
niel Štěpánek, Silvie Němečková,
Julie Beáta Ivaničová, Magdaléna
Slámová, Vanesa Petrová, Štěpán
Šindelář, Jan Foltán, Martin Šou-
rek, Jan Šolc, Václav Šilhán, Mia
Jáklová, Filip Bursa, Laura Klímo-
vá, Gabriela Kaňková, Albert Bru-
der, Meda Pfannenstielová, Rozárka
Zárubová, Adam Kubsch, Audrey
Lenka Trdlová, Kevin Schwarz-
kopf, Karolína Čermáková.

Uzávěrka lednového
měsíčníku 5. 12.
Redakční rada Jabloneckého měsíč-
níku rozhodla o posunutí uzávěr-
ky příspěvků do vydání lednového
čísla. Termín možností doručení
příspěvků je 5. prosince 2019.
Důvod je brzký termín tisku, který
je posunut v závislosti na vánoč-
ních svátcích tak, aby byl JM včas
vytištěn a do konce roku roznesen
do schránek jabloneckých domác-
ností. (end)

Jablonec má zpracovaný stavebně his-
torický průzkum bývalých městských láz-
ní, které jsou nemovitou kulturní památ-
kou. Projekt stál 74 500 Kč a Liberecký
kraj přispěl z Dotačního fondu částkou
37 250 Kč. Foto archiv MMJM

Druhý ročník Jabloneckého Kinofestu
proběhl o víkendu 15.–17. listopadu.
Slavnostní zahájení se konalo v pátek
v kině Radnice, kde se promítal premié-
rový film natočený podle skutečné udá-
losti Le Mans ’66. Foto Ivana Mošnová

Již 11. ročník soutěže Miss Czech Re-
public 2020 představil své finalistky.
Spolu se soutěžícími byla poprvé od-
halena také korunka pro vítězku, kte-
rou vyrobila jablonecká společnost Še-
nýr Bijoux. Foto Honza Král

Foto Zdeňka Vokatá

Foto Jana Matěchová
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Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Jablonec hospodaří s kladným výsledkem
Od ledna do září letošního roku hospodařilo měs-
to s převisem příjmů 32,1 mil. korun nad výdaji.
Celkové příjmy města za dané období činí 845,9 mil.
korun, výdaje se rovnají částce 813,7 mil. korun. 

„Příjmy jsou naplňované rovnoměrně, a to zejmé-
na příjmy daňové, které tvoří 66,6 % příjmů města.
Daňové příjmy zahrnují správní a místní poplatky
a daňové výnosy od finančního úřadu včetně daně
z hazardních her. U příjmů nedaňových nejvyšší
částky plynou městu z pronájmů – pozemků, bytů,
nebytových prostor,“ říká náměstek primátora pro
oblast finanční Milan Kouřil. 

Také výdaje město čerpá dle schváleného plánu
a do září 2019 činí výdaje 58,5 % těch plánovaných.
K nejvýznamnějším letos patří například pavilon in-
tenzivní medicíny (57,7 mil. Kč), modernizace MŠ
Nová Pasířská (13,2 mil. Kč) nebo zateplení DPS
Palackého (20,1 mil. Kč).

Detailní informace o hospodaření města naleznete
na https://rozpocet.mestojablonec.cz/greportviewer/.

Nové informace o zápůjčkách z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení 
Zastupitelé schválili aktuální informace pro žada-
tele o zápůjčky z Fondu na zlepšení úrovně bydle-
ní (FZÚB). Žádosti je možné podávat do konce
března příštího roku. 

Aktuální informace jsou na www.mestojablonec.cz
v modulu Životní situace, část Finance – zápůjčky
z Fondu na zlepšení úrovně bydlení. „Zájemci v nich
najdou přehled jednotlivých titulů zápůjček s úroko-
vými sazbami a dobou splatnosti,“ vysvětluje náměs-
tek primátora pro finance Milan Kouřil a dodává, že
formuláře žádostí jsou k dispozici v informačním stře-
disku nebo ke stažení na internetové adrese města. 

„Žádosti musí být úplné a rozhodovat o nich se bu-
de najednou. Konečným dnem k jejich podávání na
magistrát je úterý 31. března 2020 do 12 hodin,“ do-
dává vedoucí odboru financí Renata Vítová. 

Termíny FZÚB pro rok 2019/2020
• listopad 2019–březen 2020: příjem a doplnění ne-

úplných žádostí od žadatelů o zápůjčku
• duben 2020: hodnocení žádostí
• květen–červen 2020: uzavření smlouvy s vybraný-

mi žadateli, které schválí ZM
• květen–prosinec 2020: čerpání zápůjček u Komer-

ční banky, a. s., na základě předložených faktur za
provedené práce.

Odsouhlasili čtvrtý komunitní plán
Zastupitelé na svém posledním jednání schválili

4. komunitní plán sociálních a navazujících slu-
žeb na období 2020-2023 spolu s akčním plánem
na rok 2020. 
„Na tvorbě schváleného dokumentu spolupracovalo
více než 80 osob z organizací poskytujících sociální
a navazující služby, odborníci z různých úřadů, oso-
by zastupující zájmy jednotlivých cílových skupin
i zástupci uživatelů služeb,“ vysvětluje náměstek pri-
mátora pro oblast humanitní David Mánek. 

Společně s komunitním plánem zastupitelé schvá-
lili také ten akční na rok 2020. Oba prošly v září při-
pomínkami, byly k dispozici v elektronické podobě
na městském webu i v tištěné podobě v informačním
centru města a ve spolkovém domě. 

V Jablonci nad Nisou se komunitně plánuje od ro-
ku 2008. O tři roky později se zapojily také některé
obce na území ORP Jablonec nad Nisou (obce s roz-
šířenou působností). 
Organizační struktura komunitního plánování
Jablonecka:
• Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež
• Pracovní skupina pro zdravotně znevýhodněné
• Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním

vyloučením
• Pracovní skupina pro seniory
• Řídicí skupina komunitního plánování Jablonecka

Dary z rozpočtu města
Zastupitelé schválili dva finanční dary z rozpočtu
města. Dvacet tisíc korun poplyne spolku Eruditus
– Kruh přátel školy při ZŠ Liberecká a pět tisíc za-
psanému spolku Běhy pro radost. 

Eruditus – Kruh přátel školy při ZŠ Liberecká si letos
připomíná 20. výročí spolupráce s městem Budyšín.
„Spolupráce je založená na vzájemných výměnných
pobytech dětí z obou států. V prosinci hostí jablone-
cká škola své partnery z Budyšína a vzhledem ke ku-
latému výročí spolupráce požádala statutární město
o dar 20 tis. korun na pokrytí nákladů spojených
s návštěvou zhruba 50 osob,“ komentuje žádost ná-
městek primátora David Mánek. 

Druhým příjemcem daru je zapsaný spolek Běhy
pro radost, který se zaměřuje na organizování spor-
tovních akcí a událostí. „Cílem Silvestrovského běhu
je přilákat další zájemce o běhání a ukázat krásu ve-
černího běhání okolo přehrady,“ zdůvodňuje příspě-
vek města náměstek Mánek. Letošní ročník Silvest-
rovského běhu bude již pátý a pořadatel počítá s 350
až 400 účastníky. Jablonecká radnice podporuje Běhy
pro radost, z. s., pravidelně. „V letošním roce spolek
obdržel už 8 000 korun na podporu akce ELEVEN
Night Run,“ doplňuje Mánek. (jn)

■ Krátce
Po schodech do léta
V září vzali radní na vědomí havá-
rii oběžného výtahu páternoster
v radnici. Uložili tajemníkovi ma-
gistrátu, aby předložil zadávací do-
kumentaci pro vypsání výběrového
řízení na dodávku generální rekon-
strukce.

„Na generální rekonstrukci pá-
ternosteru se oddělení vnitřní sprá-
vy připravovalo již od roku 2013,“
říká tajemník Marek Řeháček. 

„Oprava se odhaduje na 6 milionů
korun bez DPH s tím, že součástí
zakázky je komplexní servis zaříze-
ní po dobu dvou let. Většina stroj-
ních částí výtahu je navržená k vý-
měně,“ komentuje stav oběžného
výtahu v radnici tajemník Marek
Řeháček a dodává, že v prvních
letech je servis častější. „Některé
mechanické části jsou vyrobené
z dubového dřeva a je třeba je pra-
videlně napouštět mazivy.“

Oběžný výtah nejezdí od léta.
Pokud se podaří výběrové řízení
a oprava začne co nejdříve, mohl by
výtah jezdit v létě 2020. „Vzhledem
k originalitě jednotlivých dílů je je-
jich výrobní doba stanovená na řa-
du měsíců,“ říká tajemník Řeháček. 

Primátor ve Svazu měst 
a obcí ČR 
Svaz měst a obcí (SMO) je celostát-
ní, nepolitickou a nevládní organi-
zací, která sdružuje více než 2 700
obcí a měst ČR. Statutární město
Jablonec nad Nisou je jejím dlou-
holetým členem. Zastupitelé roz-
hodli, že město bude ve svazu nově
zastupovat primátor Jiří Čeřovský.

SMO se významně podílí na pří-
pravě a tvorbě návrhů legislativ-
ních i nelegislativních opatření
v oblastech týkajících se kom-
petencí obcí. Činnost svazu je zalo-
žená především na aktivitě staros-
tů, primátorů a členů zastupitelstev
obcí a měst, kteří se nad rámec
svých povinností věnují i obecným
problémům samosprávy. 

Olše nahradily topoly správně
Obyvatelé ulice Letohradská doru-
čili zastupitelům petici za obnovení
topolové aleje. Ta byla vykácená
kvůli zdravotnímu stavu stromů
a nahradila ji nová. 

Vykácených bylo celkem 35 topo-
lů, z nichž 13 rostlo na pozemku
SŽDC. Za vykácené stromy vysadil
magistrát 24 olší. „Odstranění aleje
s ohledem na zdravotní stav topolů
bylo nezbytné, a to i vzhledem
k blízkosti železniční trati, na níž je
vlastník povinen zajistit bezpeč-
nost. Ani nesouhlas občanů s káce-
ním nezbavuje vlastníka, tedy měs-
to nebo správu železničních cest,
odpovědnosti uložené zákonem,“
říká primátor města Jiří Čeřovský. 

„Vzhledem k blízkosti železniční
trati se nově vysázely olše šedé, kte-
ré dorůstají menších rozměrů,
zhruba 8–10 metrů výšky, což byla
jedna z podmínek SŽDC,“ informu-
je vedoucí oddělení správy veřejné
zeleně Štěpánka Gaislerová. Radní
proto vzali petici na vědomí a po-
tvrdili předchozí usnesení rady
z října 2018. (jn)

Zámeček Schlaraffia šel ve druhé polovině listopadu definitivně k zemi, a to v souladu s demoličním výměrem. Ministerstvo kultury dva-
krát rozhodlo o tom, že ze zámečku neučiní kulturní památku, a tak majitel stavby v souladu s povolením v právní moci objekt zboural.
Vzhledem k tomu, že předchozí bourání začalo před tím, než povolení nabylo právní moci, hrozila majiteli Schlaraffie od jabloneckého
stavebního úřadu pokuta. Než však začalo správní řízení o přestupku, došla na stavební úřad námitka o podjatosti úředníků. Proto bylo
celé správní řízení předáno krajskému úřadu, který v době uzávěrky JM ještě nerozhodl. Foto Jiří Endler
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■ Personální inzerce

Referent odboru sociálních věcí
a zdravotnictví 

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferent odboru sociálních věcí a zdravotnictví
(sociální pracovník – agenda SPOD), 11. pla-
tová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkou-
šek odborné způsobilosti výhodou; organizač-
ní, komunikační schopnosti, aktivní přístup
k řešení problémů; pracovní flexibilita, schop-
nost samostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení,
odolnost vůči stresu; schopnost pružně rozho-
dovat a přijímat za svá rozhodnutí odpověd-
nost; časová flexibilita (práce i mimo stanove-
nou pracovní dobu); uživatelská znalost práce
s PC (Word, Excel, internet); řidičský průkaz
skupiny B

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťu-
je plnění úkolů svěřených Radou města Jab-
lonec nad Nisou odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví dle pracovní náplně určené vedoucím
odboru a tajemníkem magistrátu města.
Zejména jde o úkoly na úseku sociálně-právní
ochrany dětí dle příslušné legislativy (zejména
zákon o sociálně-právní ochraně dětí, občanský
zákoník, trestní zákon) na úseku práce s dětmi
a jejich rodinami; dále pak kolizní opatrovnic-
tví při zastupování nezletilých dětí, preventivní
a poradenská činnost, spolupráce se soudy, or-
gány činnými v trestním řízení, ústavními zaří-
zeními, školami, neziskovými organizacemi
a dalšími institucemi, které se na výkonu SPOD
podílejí.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem k 2. 1. 2020 nebo dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 6. prosince 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Vol-
ná místa.

Vedoucí oddělení vodoprávní úřad

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Ni-
sou vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedou-
cího oddělení vodoprávní úřad na odboru sta-
vebním a životního prostředí, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské,
popř. vyšší odborné vzdělání na úseku životní-
ho prostředí se zaměřením na vodní hospodář-
ství; možno i středoškolské za podmínky min.
3 roky práce v oboru; znalost vodního zákona,
stavebního zákona a zákona o vodovodech
a kanalizacích včetně znalosti postupů podle
správního řádu; praxe minimálně 3 roky ve
správním orgánu vykonávající státní správu
(i v přenesené působnosti), nejlépe při výkonu
agendy vodoprávního úřadu; složená zkouška
zvláštní odborné způsobilosti na požadovaném
úseku výhodou; dobrá orientace v prostředí vý-
konu přenesené působnosti státní správy; vý-
borné komunikační a vyjednávací schopnosti;
schopnost řídit pracovní kolektiv; aktivní pří-
stup k řešení problémů; flexibilita, loajalita, sa-
mostatnost a zodpovědnost; uživatelská znalost
práce s PC (Word, Excel, internet); řidičský
průkaz – minimálně skupina B.

Popis vykonávané práce: vedení pracovního
kolektivu, který má na starosti výkon státní
správy na úseku životního prostředí – vodního
hospodářství, dle zákona č. 254/2001 Sb., o vo-
dách, v platném znění, zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou po-
třebu v platném znění a souvisejících právních
předpisů, a to na území statutárního města
Jablonec nad Nisou a příslušných obcí spadají-
cích do územní působnosti obecního úřadu ob-
ce s rozšířenou působností. Jedná se zejména
o vedení správních řízení a provádění dozorové
činnosti včetně vedení řízení o přestupcích.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástu-
pem ihned, popř. dle vzájemné dohody.

Přihlášky do 6. prosince 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

jdete na www.mestojablonec.cz, Magistrát, Vol-
ná místa.

Referent odboru sociálních věcí
a zdravotnictví

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici re-
ferent odboru sociálních věcí a zdravotnictví
(kurátor pro děti a mládež - agenda SPOD),
11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské
vzdělání odpovídající požadavkům zákona č.
108/2006 Sb.; orientační znalost legislativy na
úseku sociálně právní ochrany dětí; zkušenosti
z obdobné pozice výhodou; absolvování zkoušek
odborné způsobilosti výhodou; organizační,
komunikační schopnosti, aktivní přístup k ře-
šení problémů; pracovní flexibilita, schopnost
samostatné tvůrčí práce, koncepční myšlení, odol-
nost vůči stresu; schopnost pružně rozhodovat
a přijímat za svá rozhodnutí odpovědnost; časo-
vá flexibilita (práce i mimo stanovenou pracovní
dobu); uživatelská znalost práce s PC (Word,
Excel, internet); řidičský průkaz skupiny B.

Popis vykonávané práce: pracovník zajišťuje
plnění úkolů svěřených Radou města Jablonec
nad Nisou odboru sociálních věcí a zdravotnic-
tví dle pracovní náplně určené vedoucím odboru
a tajemníkem magistrátu města. Zejména jde
o úkoly na úseku sociálně-právní ochrany dětí
dle příslušné legislativy (zejména zákon o sociál-
ně-právní ochraně dětí, občanský zákoník, trestní
zákon) na úseku práce s dětmi a jejich rodina-
mi; dále pak kolizní opatrovnictví při zastupo-
vání nezletilých dětí, preventivní a poradenská
činnost, spolupráce se soudy, orgány činnými
v trestním řízení, ústavními zařízeními, škola-
mi, neziskovými organizacemi a dalšími insti-
tucemi, které se na výkonu SPOD podílejí.

Nabízíme: možnost získání obecního bytu,
možnost poskytnutí náborového příspěvku.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 1 rok)
s nástupem ihned nebo dle vzájemné dohody

Přihlášky do 6. prosince 2019 do 12 hodin.
Úplné znění inzerátu vč. dalších pokynů na-

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

■ Výběrové řízení Městské policie Jablonec nad Nisou na nové strážníky
Městská policie Jablonec nad Nisou vypisuje
výběrové řízení na nové strážníky. 

Strážníkem Městské policie Jablonec nad Nisou
se může stát prakticky každý občan České re-
publiky, který splní základní podmínky obsaže-
né v zákoně o obecní policii č. 553/1991 Sb.
a dále podmínky uvedené ve vnitřních před-
pisech MP Jablonec nad Nisou.

Mezi tyto požadavky patří: věk nad 18 let;
občanská a trestní bezúhonnost spolehlivost;
dosažení středního vzdělání s maturitní zkouš-
kou; zdravotní a tělesná způsobilost; úspěšné
absolvování přijímacího řízení; úspěšné slože-
ní zkoušky odborné způsobilosti.

Uchazeč v rámci přijímacího řízení absolvu-
je: přijímací pohovor; testy fyzické zdatnosti;
zdravotní prohlídku

Nabízíme: dlouhodobou pracovní perspekti-
vu, osmi a dvanáctihodinové směny; odpovída-
jící platové podmínky s růstem podle dosažené
délky praxe; pravidelný příjem (po zapracování
a zkušební době až 30 000 Kč; příplatek za rizi-
ko, směnnost, přesčas, noční, SO+NE; nestere-
otypní práci při prosazování zákona a zajišťo-
vání bezpečnosti; práci v týmu zkušených spo-
lupracovníků a kolegů; průběžné vzdělávání,
zvyšování kvalifikace, získání zbrojního průkazu;
týden dovolené navíc (celkem 5 týdnů); příspě-
vek na penzijní připojištění; možnost získání

bytu (po získání smlouvy na dobu neurčitou);
příspěvek na stravování formou stravenek 100
Kč/den; sportovní aktivity a rehabilitaci; nábo-
rový příspěvek ve výši 5 průměrných platů.

Požadujeme: motivaci pro výkon povolání
strážníka; chuť pomáhat občanům v náročných
životních situacích; dobrou psychickou odol-
nost; dobrý zdravotní stav; komunikativnost;
schopnost dalšího vzdělávání; ochotu učit se
novým věcem; splnění podmínek stanovených
zákonem o obecní policii; kolektivní spoluprá-
ci; bezchybné zvládnutí českého jazyka i píse-
mnou formou; řidičský průkaz skupiny B.

Přihlášky: Pavla Knížková, e-mailová adresa:
knizkova@mesto jablonec.cz, tel.: 725 123 133.

Magistrát a pošta omezí úřední hodiny
O vánočních svátcích a s koncem roku omezí
Česká pošta v Jablonci Nad Nisou a Magist-
rát města Jablonec nad Nisou v Komenského
ulici provozní dobu.

Omezení a uzavření provozoven České pošty se
týká poboček v Jablonci nad Nisou 2 a 4, kon-
krétně Na Šumavě a v Obchodním centru Rýnov-
ka. „Tyto pošty budou ve dnech 24. 12., 25. 12.
a 26. 12. 2019 pro veřejnost uzavřeny,“ infor-
muje Andrea Duždová, vedoucí oblastní pošty,

a dodává: „Poslední den v roce 31. 12. budou
obě zmíněné pošty pro veřejnost otevřeny pou-
ze do 12 hodin.“

Omezení otevírací doby na sklonku roku se
uskuteční také na magistrátě. „V pondělí 30. 12.
budou obě budovy magistrátu otevřeny, neboť
se jedná o běžný úřední den. Na Silvestra v úte-
rý 31. prosince však nebude mít odbor správní
úřední den a budova Komenského 8 bude pro
veřejnost zcela uzavřena,“ upozorňuje Petr
Karlovský, vedoucí správního odboru. (end)Ilustrační foto Jiří Endler
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Jablonecké vánoční slavnosti /18.–21. 12. 2019/
Mírové náměstí, Podhorská ulice,
náměstí dr. Farského 
a prostory Eurocentra
středa–pátek od 10 do 18 hodin, 
sobota od 10 do 14 hodin

Velký sál Eurocentra
Vánoční design market
čtvrtek–pátek od 10 do 18 hodin

Tradiční trhy s celodenním adventním progra-
mem. Více než 150 prodejců nabídne široký vý-
běr farmářských výrobků, regionálních potra-
vin a zboží z oblasti móda, domov, zdraví a styl.
Návštěvníci si pochutnají na tradičních specia-
litách a velké nabídce horkých alko i nealko ná-
pojů. Letošní novinkou je dvoudenní design
market, na kterém se představí mladí tvůrci
z širokého regionu. Jedinečná atmosféra slav-
ností nevybízí pouze k vánočním nákupům, ale
také k setkání s rodinou a přáteli. 

KULTURNÍ PROGRAM

18. 12. /středa/ 
10.00 – MŠ Hláska
10.15 – MŠ Pampeliška
10.30 – DPS Sluníčko
10.45 – DPS Žabáček 
11.00 – MŠ Montessori 
12.00 – Celestýnka
13.00 – Celestýnka
14.30 – DPS Skřivánek
15.00 – ZUŠ Jablonec nad Jizerou
15.45 – Rychnovské trio 
16.30 – Vivace – smyčcový oktet

ZUŠ Železný Brod
17.10 – Capella Rederna (Liberec/Jablonec n. N.)

– renesanční hudba

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

19. 12. /čtvrtek/
10.00 – MŠ Kapička 
10.15 – DPS Jablíčko
10.30 – DPS Pod Peřinkou
10.45 – MŠ Vratislavice n. N.
11.00 – MŠ Mšeňáček
11.15 – DPS Fialenky
11.30 – DPS Zvoneček
13.00 – DPS Rolnička
14.00 – Kvartet trubačů Podkrkonošské

dechovky (Nová Paka) 
15.00 – Izerína
15.30 – Dechový kvintet ZUŠ Železný Brod
16.00 – Brass Quintet Železný Brod 
17.00 – Gospel Yetu (Jablonec n. N. / Liberec)
17.30 – Rosex (Liberec / Jablonec n. N.)

15.00–18.00 – Primátorský svařák se sbírkou
pro Oblastní charitu Liberec – Domov
pro matky s dětmi v tísni

20. 12. /pátek/
10.00 – MŠ Slunečnice
10.15 – DPS Notička
11.00 – Bonus kvartet (Roudnice n. L.

/ Litoměřice) 

12.00 – Bonus kvartet (Roudnice n. L.
/ Litoměřice) 

13.00 – Hlasoplet – 1. část 
13.45 – Hlasoplet – 2. část 
14.30 – Dechovka Desanka z Jizerských hor
15.30 – Mladá dechovka
16.30 – Folklórní soubor Šafrán. Živý Betlém
17.00 – Harmonia (Tanvald) 
17.30 – Eternal Voices (Železný Brod)

21. 12. /sobota/
10.00 – Pardubičtí pozounéři
11.00 – Pardubičtí pozounéři
12.00 – Pardubičtí pozounéři 

VÁNOČNÍ DÍLNA V EKOCENTRU
20. 12. /pátek/ 10–18 hodin 
21. 12. /sobota/ 10–13 hodin 
Ekocentrum, pavilon S1 Eurocentra
Tvoření vánočních ozdob a dalších drobných
dárků z přírodních materiálů pro děti i dospělé.
Návštěvníci se můžou těšit na dílničky, zdobení
perníčků nebo si prohlédnout výstavku kostýmů
adventních postav a klasicky prostřený štědro-
večerní stůl. www.jablonec.com

Akce v rámci adventu 2019
30. 11. /sobota/ 15.00 hodin
RÝNOVICE SOBĚ! 
Rozsvícení vánočního stromečku na návsi
v Rýnovicích. Tradiční sousedské setkání lidí
dobré vůle u Riegrova domu česko-německého
porozumění. 

Malý vánoční trh drobných radostí, dětské
výtvarné dílny. Více na www.dumrynovice.cz.

1. 12. /neděle/ 13.00–17.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM, Eurocentrum
Tvořivé dílničky, kde si každý může vyrobit
drobný dárek pro sebe i pro své blízké. Za ma-
lý poplatek získáte nejen materiál na výrobu
dárečků a vánočních dekorací, ale hlavně čas,
který můžete strávit se svými blízkými. Vstupné
je zdarma. 

Více informací na www.vikyr.cz.

1. 12. /neděle/ 15.00 a 16.00 hodin
ADVENTNÍ ZPÍVÁNÍ, kostel sv. Anny
Zapálení první svíce (15 hodin) a symbolické
zahájení adventu. 

Následuje společný koncert smyčcového or-
chestru Camerata (pod vedením I. Matejči při
ZŠ a ZUŠ Jabloňová LBC) a zpěváků ZUŠ
Jablonec n. N. ze třídy J. Klokočníkové (začátky
v 15 a 16 hodin). 

Vstup zdarma. Více na www.jablonec.com.

1. 12. /neděle/ 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU,
Mírové náměstí
Slavnostní rozsvícení stromu před radnicí s ad-
ventním programem, ve kterém vystoupí pě-
vecký sbor Skřivánek. Poté primátor města
Jiří Čeřovský odpočítá rozsvícení stromu. Na
závěr vystoupí skupina Superhero Killers. 

Jen v tento den bude pod vánočním stromem
na mírovém náměstí umístěna schránka na do-
pisy Ježíškovi. Počínaje první adventní nedělí
až do nového roku bude na náměstí stánek se
svařákem, čajem a dalším občerstvením.
www.ejbc.cz

7. 12. /sobota/ 16.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V KOKONÍNĚ, kulturní dům
Výtvarné dílničky a kulturní program. Pořádá
spolek My Kokonín, z.s.

8. 12. /neděle/ 14.30–17.00 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ, Eurocentrum
Zábavné odpoledne pro děti i dospělé, při kte-
rém hodné odmění Mikuláš a zlobivé potrestá
čert. 

Vstupenky je nutné zakoupit předem: poklad-
na Eurocentra nebo DDM Vikýř od 18. 11. 2019.
www.vikyr.cz

8. 12. /neděle/ 16.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
VE MŠENĚ, u přehrady
Osadní výbor Mšeno a Jablonecká přehrada, s. z.,
pořádá tradiční rozsvícení vánočního stromu
u přehrady. Cílem akce je vrátit do našich uspě-
chaných životů atmosféru nadcházejících svátků
sousedským, baráčnickým způsobem. Atmo-
sféru dotvoří ochutnávka domáckých výrobků
a zejména vystoupení pěveckého sboru Izerína,
který zazpívá tradiční koledy.

15. 12. /neděle/ 14.30 hodin
SNĚŽNÝ KLUK, kino Radnice
Adventní dobrodružná animovaná pohádka pro
celou rodinu, ve které dívka Yi zachraňuje mladé-
ho yettiho. Vstup zdarma. www.kinajablonec.cz

22. 12. /neděle/ 18.00 hodin
VÁNOCE S IG! – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
(J. J. Ryba), Eurocentrum
Koncert dětských pěveckých sborů ZUŠ za do-
provodu Vánočního orchestru. www.zusjbc.cz

31. 12. /úterý/ 17.30 hodin
KOKONÍNSKÝ SVAŘÁČEK, autocvičiště
vedle hřiště
Setkání sousedů nejen u svařáku. Pořádá spo-
lek My Kokonín, z. s.

Foto Ivana Mošnová

Foto Ivana Mošnová
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Vánoční tvoření v jabloneckém muzeu
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou připravilo na vánoční prázdniny tra-
diční a oblíbené tvoření pro širokou veřej-
nost. Na vánoční dílnu mohou návštěvníci
tentokrát přijít v pátek 27. prosince. 

Firma GOJA předvede ruční výrobu skleněných
vánočních tvarů, které si budu moci návštěvní-
ci sami ozdobit. Mohou využít také tvůrčí dílnu
s výrobou knoflíkových ozdob a jako bonus se
zdarma pokochat krásou současných kolekcí
od vybraných výrobců na aktuální výstavě.
„Prezentaci vánočních ozdob se v posledních
letech věnujeme velmi intenzivně, a to jak těch
z muzejní sbírky, tak od současných předních
výrobců. Vyvrcholením by pak mělo být v příš-

tím roce otevření stálé zážitkové expozice WoW
(World of Wonders / Svět zázraků) v naší skle-
něné přístavbě,“ informuje ředitelka muzea Mi-
lada Valečková. 

Tvůrčí dílna je 27. prosince určena všem vě-
kovým kategoriím. „Návštěvníci si mohou vy-
robit nápadité vánoční dekorace z netradič-
ních, běžně dostupných materiálů, jako jsou
dřívka, knoflíky a samozřejmě nemohou chy-
bět ani pro nás typické korálky,“ přibližuje mu-
zejní edukátorka Milena Zachařová. Vstup na
dílnu a výstavu je zdarma, probíhat bude od 9
do 17 hodin.

Partnery akce jsou Liberecký kraj, statutární
město Jablonec nad Nisou a Ministerstvo kultu-
ry. (šl, end)

Vánoční pastorely doprovodí tanečníky
První adventní neděle bude v Městském di-
vadle v Jablonci patřit tanci. Diváci uvidí
projekt Tanečního a pohybového studia
Magdaléna s názvem Vánoční pastorely –
Vánoční lidová poezie jako zdroj inspirace
pro současné taneční umění. Představení se
uskuteční 1. prosince od 18 hodin.

„Jako hlavní téma uměleckých projektů jsme
s dětmi a mládeží vybrali českou vážnou hud-
bu zaměřenou na téma křesťanské tradice a li-
dové písně. V tomto případě skladby Vánoční
pastorely,“ říká Ludmila Rellichová, ředitelka
Tanečního a pohybového studia Magdaléna, a do-
dává: „Projektem chceme zdůraznit fakt, že česká
hudební kultura patří mezi pět nejvýznamněj-
ších hudebních kultur na světě a jako takovou
by ji lidé měli vnímat, provozovat, hovořit o ní,
a to i v širších historických, společenských a kul-
turních souvislostech.“

Lidová píseň v Čechách a na Moravě byla po
staletí součástí každodenního života venkov-

ského lidu. V selském prostředí se zrodila ve
své původní podobě a odtud působila na další
vrstvy národa nejen jako zdroj umělecké inspi-
race, ale vůbec jako živá míza procesu národ-
ního sebeuvědomování. V dobách, kdy ještě pí-
seň žila nenápadně mezi prostým lidem, začali
ji sbírat národní buditelé, kteří nám svými sbír-

kami zanechali skutečné poklady. Poklady plné
jednoduché krystalické poezie a hudebně vytří-
bených, inspirativních melodií. 

„Projekt je propojením historických pramenů
původních textů, současné vážné hudby čerpa-
jící z lidových hudebních motivů a současným
tanečním vyjádřením. Skladatelé Ilja Hurník,
Bohuslav Martinů, Jiří Teml a Otmar Mácha
jsou ti, jejichž hudba nás inspirovala při reali-
zaci letošního představení,“ vysvětluje Relli-
chová.

S posledním jmenovaným a jeho souborem
vánočních písní Hej Vánoce, dlouhý noce se
v letošním roce potkaly i pěvecké sbory Vrab-
čáci a Harmonia. Spojení živého zpěvu a tance
bude součástí představení, které se uskuteční
1. prosince v 18 hodin v Městském divadle
v Jablonci nad Nisou. Jednotlivé choreografie
vytvořily vedle Ludmily Rellichové i Anna Ben-
háková a Marie Herderová. Sbory pracovaly
pod vedením Pavla Žura a Dagmar Vajdíkové. 

(end, lr)

Foto Ivo Mičkal

Primátorský svařák je 19. prosince
Tradiční a mezi spoluobčany velmi oblíbený
Primátorský svařák nebude chybět v nabíd-
ce adventních akcí. Vánoční charitativní
sbírka se letos uskuteční již podvanácté, a to
ve čtvrtek 19. prosince od 15 hodin. Tradiční
hrnečky se svařeným vínem či čajem se bu-
dou prodávat za symbolickou padesáti-
korunu, ale ti, co chtějí podpořit dobrou věc,
mohou do sbírky přispět vyšší částkou.

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

Tentokrát výtěžek akce věnuje statutární
město Jablonec nad Nisou spolu s vámi Oblast-
ní charitě Liberec – Domov pro matky s dětmi
v tísni.

„Primátorský svařák se stal součástí času ad-
ventního a věřím, že i letos potěší hrníček s mo-
tivem prosečské rozhledny, který navrhl Jiří
Dostál. Každý, kdo si jej zakoupí, navíc přispě-
je na dobrou věc,“ říká primátor Jiří Čeřovský.

Z loňského 12. ročníku charitativního prode-
je originálních hrnečků se výtěžek přehoupl
přes 45 tisíc korun. Prodalo se celkem 793 hrn-
ků s motivem jablonecké rozhledny Petřín.
Vypilo se 230 l svařeného vína a přes 15 litrů
čaje. (end)

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

Jablonec nad Nisou
2009 – 22 500 korun pro o. s. Compitum

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

nad Nisou
2012 – 27 041 korun pro Centrum pro

zdravotně postižené Libereckého kraje
– Jablonec nad Nisou

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

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

2015 – 41 251 korun pro Asociaci rodičů
a přátel zdravotně postižených dětí, z. s.
(743 hrnků)

2016 – 45 544 korun pro Jablonecký klub
onkologických pacientů JAKOP
(831 hrnků)

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

2018 – 45 132 korun pro Společnosti pro
podporu lidí s mentálním postižením,
(793 hrnků)

Dosud zobrazené motivy
• kostel sv. Anny
• kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Horním nám.
• kostel Povýšení sv. kříže na nám. B. Němcové
• kostel na nám. Dr. Farského
• věž nové radnice
• věž staré radnice
• kostel Nejsvětější Trojice ve Mšeně
• kostel sv. Ducha v Rýnovicích
• kaplička sv. Antonína Paduánského v Kokoníně
• původní kaple sv. Jana Nepomuckého
• věžička kontrolní šachty na hrázi přehrady Mšeno
• rozhledna Petřín

Foto Aleš Kosina

Ilustrační foto Jiří Endler
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Vánoční bohoslužby v Jablonci /1. 12. 2019–12. 1. 2020/

Ochranovský sbor 
při Českobratrské církvi 
evangelické
Máchova 29, Jablonec n. N., 
www.jednotabratrska.cz 

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

31. 12. /úterý/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY S LOSOVÁNÍM
HESEL NA ROK 2020
Nové heslo: „Věřím, pomoz mé 
nedověře.“ Marek 9,24 

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

30. 11. /sobota/ 14.00 hodin
ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA
Adventní koncert – Artefaktum

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

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

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

22. 12. /neděle/ 14.00 hodin
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Bohoslužba

24. 12. /úterý/ 18.00 hodin
GENERÁLNÍ ZKOUŠKA
NA PŮLNOČNÍ MŠI
Přístupné veřejnosti

24. 12. /úterý/ 22.30 hodin
ŠTĚDRÝ DEN
J. J. RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
HEJ, MISTŘE

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

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

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

Od 20. 12. do 8. 1. 2020
10.00–18.00 hodin
VYSTAVENÝ JIZERSKÝ BETLÉM
Dřevěné sochy v životní velikosti

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

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

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

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

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

22. 12. /neděle/ 15.30 hodin
VÁNOČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

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

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

8. 12. /neděle/
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
10.00 – Bohoslužba
14.30 – koncert Gospel Yetu

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

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

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

Betlém Achátová madona je
vystavován dle rozpisu na webu.

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

1. 12. /neděle/ 9.30 hodin
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Rodinné bohoslužby s vysluhováním
sv. večeře Páně

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

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

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

24. 12. /úterý/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY

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

29. 12. /neděle/ 9.30 hodin
BOHOSLUŽBY

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

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

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

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

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

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

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

29. 12. /neděle/ 10.00 hodin
BOHOSLUŽBA

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

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

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

Roráty – časná ranní mše sv. ke cti
Panny Marie již od doby Karla IV. v době
adventní pouze při svíčkách se starými
zpěvy. Každé úterý a sobota v 6.00 hodin
ráno v kostele na Horním náměstí.

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

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

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

22. 12. /neděle/
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N. (na začátku

mše sv. předávání betlémského
světla)

14.00 – Rýnovice
18.00 – Jablonec n. N.

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

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

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

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

26. 12. /čtvrtek/
SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Nová Ves n. N.

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

žehnání vína

28. 12. /sobota/
SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK
8.00 – Jablonec n. N.
16.00 – Lučany n. N.

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

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

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

1. 1. 2020 /středa/
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY
MARIE
7.30 – Rychnov u Jablonce n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Dobrá Voda – s požehnáním

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

5. 1. /neděle/
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
7.30 – Rychnov n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Nová Ves n. N.
18.00 – Jablonec n. N.

6. 1. /pondělí/
SLAVNOSTNÍ ZJEVENÍ PÁNĚ
Obřad žehnání vody, křídy a kadidla
16.00 – Jablonec n. N.

12. 1. /neděle/
SLAVNOST KŘTU PÁNĚ
7.30 – Rychnov n. N.
9.30 – Jablonec n. N.
14.00 – Rádlo
18.00 – Jablonec n. N.

Betlém v Jablonci n. N. na Horním
náměstí otevřen dle rozpisu:
24. 12. 13.00–17.30
25. 12.–12. 1. 9.00–17.30

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

15. 12. /neděle/ 16.00 hodin
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Gospel Yetu – gospelový koncert

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

Ilustrační foto
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Host sboru Vrabčáků je Jaroslav Svěcený 
V pořadí již XXVI. adventní koncert připra-
vil pro své příznivce DPS Vrabčáci, který pů-
sobí při ZŠ Mozartova Jablonec nad Nisou.
Společně s mladšími zpěváčky z Vrabčat
a za přispění letošních prvňáčků, kteří si ří-
kají Písklata, vystoupí ve čtvrtek 5. prosince
v Městském divadle v Jablonci.

Sbory mají připraveny pestrý výběr ze svého re-
pertoáru, přibydou i nově nastudované skladby,
zazní stará muzika či spirituály a chybět nebu-
dou oblíbené vánoční písně.

Pořadem již tradičně provází Lucie Peterková,
která letos na pódiu přivítá houslového virtuo-
sa Jaroslava Svěceného. Spolupráce Vrabčáků,
pod vedením sbormistra Pavla Žura s Jaro-
slavem Svěceným není žádným tajemstvím ani
novinkou. Trvá již od roku 2010, kdy byly děti
z jabloneckého sboru hosty Smiřických slav-
ností, a po deseti letech, tedy v roce 2020, opět
nabere ještě více na obrátkách. „Jaroslav
Svěcený vystupoval v našem divadle již mno-

hokrát, pokaždé s obrovským úspěchem. Za-
jímavým počinem byl jeho koncert na molu
jablonecké přehrady, který přilákal na tři tisí-
covky diváků. Je tedy nasnadě, že i tentokrát je
o akci veliký zájem,“ říká Pavel Žur, sbormistr
DPS Vrabčáci.

Adventní koncert Vrabčáků, Vrabčat a Písklat
se koná za finanční podpory statutárního měs-
ta Jablonec nad Nisou a ve spolupráci s Měst-
ským divadlem Jablonec nad Nisou. Klavírní
doprovod zajišťují Romana Halamová a Dag-
mar Vajdíková.

Jak již bylo uvedeno, v průběhu koncertu za-
zní vánoční písně a koledy a jako obvykle si bu-
dou moci přítomní s hlavními aktéry večera
společně zanotovat. Nejkrásnější svátky roku
jsou k tomu jako stvořené a krásné prostory
místního secesního kulturního stánku jsou
k podobným akcím ušity přímo na míru.

Pro Vrabčáky není Adventní koncert jedinou
vánoční aktivitou. V neděli 1. prosince jsou
hosty vánočního vystoupení Tanečního a pohy-
bového studia Magdaléna. O týden později 8.
prosince budou hosty Vánočního koncertního
zpívání v Plzni a o dva dny později, tedy 10. pro-
since, se opět objeví v Městském divadle
v Jablonci, tentokrát po boku Petra Bendeho.

(ims)

Nisanka ozdobí vánoční stromeček
Na svátek sv. Ambrože v sobotu 7. prosince
od 16 hodin rozezní jablonecké folklorní
soubory Nisanka, Malá Nisanka a Nisanka
plus společně se svými hosty Městské divadlo
v Jablonci vánočními koledami z Podještědí,
Pojizeří a Podkrkonoší v tradičním advent-
ním představení Vánoce s Nisankou.

Letos se diváci dozví, jak to chodívalo v domác-
nostech při přípravě na vánoční svátky. Co
všechno se musí připravit a zařídit. Zjistí, kde
se bere vánoční stromeček, nebo k jakým hu-
morným situacím může při tom všem dojít.
„Centrem veškerého dění bude vánoční stro-
mek a jeho zdobení,“ říká Jana Hamplová, ve-
doucí souboru Nisanka.

Tradice zdobení je v Čechách relativně nová
a podle dochovaných zpráv představil první
ozdobený vánoční strom pro své přátele ředitel
Stavovského divadla v Praze Jan Karl Liebich
roku 1812. Nejdříve se zdobení rozšířilo ve
městech a jen velice pozvolně se začalo s touto
novou tradicí na venkově. Stromky se nejprve
zdobily malovanými perníčky a cukrovinkami,
sušeným ovocem, jablky, ořechy, papírovými

řetězy slepovanými škrobem, ozdobami ze slámy,
brambor a jiných přírodních materiálů, panen-
kami z kukuřičného šustí nebo třeba pozlace-
nými oříšky. Teprve v druhé polovině 19. století
se začaly objevovat skleněné vánoční ozdoby,
nejprve to byly ozdoby ze skleněných vinutých
perlí, voskových perlí, mačkaného skla a fouka-
ných perlí, tzv. perličkové vánoční ozdoby. Fou-

kané vánoční ozdoby se objevily až později, a to
na začátku 20. století. „V průběhu představení
se strom na divadelním jevišti před zraky divá-
ků, v tanečních číslech choreografky Jany
Hanajové, postupně oblékne do svého typické-
ho vánočního hávu, a to i například do perlič-
kových vánočních ozdob z Poniklé,“ sdělila
Hamplová.

Folklorní soubor Nisanka patří neodmyslitel-
ně k Jablonci nad Nisou již neuvěřitelných 55
let a pro oslavu tohoto významného výročí si
v roce 2019 vybral právě akci Vánoce s Nisan-
kou. V průběhu odpoledne se představí všechny
generace souboru od nejmladších, ještě ani ne
tříletých dětí, až po seniorskou kategorii. Dů-
kazem dlouholetého nadšení členů souboru
pro folklor je právě třeba i akce Vánoce s Ni-
sankou, protože letos se uskuteční již potřicáté
v řadě. „Jsme velmi rádi, že můžeme přenášet
tradice českých obyvatel, kteří v našem regionu
žili, pracovali, tančili a zpívali si, do dnešní do-
by. A že i prostřednictvím naší dobré nálady
a legrace můžeme přispívat k udržení lidové
kultury i pro další generace,“ uvedla závěrem
Jana Hamplová. (jh, end)

Z pohádky do pohádky v podání žáků ZUŠ
Základní umělecká škola Jablonec nad
Nisou připravuje jedinečné divadelní před-
stavení inspirované oblíbenými českými po-
hádkami. 

Hudebně-taneční zpracování písní a melodií
z celkem šesti pohádek doplní také žáci literár-
ně-dramatického oboru. Celkem se na pódiu
objeví až 120 žáků ZUŠ. Premiéra představení
proběhne 14. prosince 2019 od 19 hodin
v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.

ZUŠ Jablonec nad Nisou pořádá velký vánoč-
ní projekt každým rokem. V posledních letech
se často objevovala s menším obměnami
Rybova Česká mše vánoční. Nyní nastal čas při-
jít s něčím novým. A protože pohádky jsou
vděčné téma, hlavně o vánočních svátcích,
vznikla myšlenka s pohádkovou tematikou,
včetně účasti žáků ze tří oborů ZUŠ.

„V chystaném představení se propojí práce tří
oborů ZUŠ – hudebního, tanečního a literárně-
dramatického. Ústředním motivem jsou oblíbené

české pohádky, konkrétně šest titulů (Tři oříšky
pro Popelku, Zlatovláska, Princezna se zlatou
hvězdou na čele, Šíleně smutná princezna,
S čerty nejsou žerty, Anděl Páně 2), z nichž jsou
vybrány známé melodie a písničky. Ty budou

hudebně (živá kapela na pódiu, sólové a sboro-
vé zpěvy) a tanečně zpracovány. Dějově propo-
jovat je pak budou žáci literárně-dramatického
oboru,“ říká Vít Rakušan, ředitel ZUŠ Jablonec.

Na pódiu se v průběhu představení vystřídá
celkem asi 120 žáků ZUŠ, kteří se už od září
pod vedením osmi pedagogů na projekt inten-
zivně připravují.

Představení je určeno široké veřejnosti pře-
devším z řad rodičů a příbuzných účinkujících
dětí. „V prvním lednovém týdnu bychom pak
rádi projekt představili i dětem z jabloneckých
mateřských a základních škol, popřípadě gym-
názií,“ tvrdí Rakušan.

Scénář, jeho hlavní body, vytvořily učitelky
ZUŠ - Jana Čurdová (vedoucí tanečního oboru)
a Petra Koutecká (vyučující hudební nauky), ve
spolupráci s Lenkou Markovou (vedoucí lite-
rárně-dramatického oboru) a kolegou Vladimí-
rem Vláškem, který vede žákovský soubor Jazz-
tet. Režie se týmově ujaly Jana Čurdová, Lenka
Marková a Petra Koutecká. (yk)

Foto Jiří Endler

Foto archiv ZUŠ Jablonec nad Nisou

Foto archiv DPS Vrabčáci
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■Městská knihovna
Dolní náměstí 1, tel. 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz

3. 12. /úterý/ 17.00 hodin
BETLÉMSKÁ HVĚZDA A JINÉ
HISTORICKÉ ÚKAZY
Astronomické okénko Martina Gembece.

5. 12. /čtvrtek/ 17.00 hodin
„MÁM POTŘEBU ČÍST, PROSTĚ SI
O NĚCO OPŘÍT OČI“ 
(Jiří Benja Tomíček)
Vyhlášení výsledků 19. ročníku literár-
ní soutěže. V programu vystoupí lout-
koherecký soubor Vozichet z Jablonce
nad Nisou s představením Malý, hube-
ný a jednooký. Hostem akce bude he-
rečka Nela Boudová z Činoherního
klubu Praha.

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

10. 12. /úterý/ 17.00 hodin
BANÁT – ČESKÉ VESNICE NA
BŘEZÍCH DUNAJE
Setkání s cestovateli Pavlem Chlumem
a Petrem Kvardou.

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

16. 12. /pondělí/ 15.45 hodin
LITERÁRNÍ KLUB 
– DICKENSONOVA VÁNOČNÍ
KOLEDA
Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se
k nám!

17. 12. /úterý/ 17.00 hodin
FOTOGRAFIE BEZ HRANIC
Pozvání na besedu od jabloneckého
fotoklubu Nekras přijal známý český
fotograf Ctibor Košťál.

VÝSTAVY

GRAFICKÁ TVORBA
Výstava žáků výtvarného oboru
Základní umělecké školy Jablonec n. N.

PODEPSALI NÁM...
Výstava podepsaných knih autory, kteří
navštívili naši knihovnu. Expozice
umístěna na chodbě k multimediálnímu
oddělení.

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

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

1. 12. /neděle/ 13.00–17.00 hodin
ADVENT S VIKÝŘEM
Tradiční adventní akce pro celou rodi-
nu a pro všechny věkové kategorie.
Dílny, prodej drobných dárků, kulturní
program a trh výrobků z chráněných
dílen. Na akci navazuje slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu na Mírovém ná-
městí. Informace: Andrea Tauchmanová

7. 12. /sobota/ 16.00 hodin
VÁNOCE S NISANKOU
tradiční akce folklorního souboru Ni-
sanka. Vánoční vystoupení všech pěti
Malých Nisanek a Nisanky plus
v městském divadle, informace: Alena
Francová

8. 12. /neděle/ 14.30–17.00 hodin
MIKULÁŠSKÉ POHLAZENÍ 
V EUROCENTRU
Mikulášská besídka pořádána DDM
Vikýř ve spolupráci s městem Jablonec
nad Nisou. Předprodej vstupenek
od 18. 11. (nutno koupit předem).
Informace: Pavel Dostál.

8. 12 /neděle/ 9.00–17.00 hodin
ZA ZVÍŘÁTKY DO OHRÁDKY
Návštěva a krmení zvířat v ohradě,
teráriu a voliéře, chování a hlazení
povoleno. Program zahrnuje prostor
pro volnou hru v Ekocentru v Mladé
Boleslavi uvnitř nebo venku na zahra-
dě. Bližší informace: Jana Zajícová.

13. 12. /pátek/ 16.00–17.30 hodin
POVÍDÁNÍ S PORODNÍ 
ASISTENTKOU II.
Kojení, péče o dítě, správná manipulace
s novorozencem. Bližší informace:
Martina Šípková.

14. 12. /sobota/ 14.30–16.00 hodin
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní akce pro děti i dospělé;
vstupné 40 Kč / osoba do 15 let zdarma.
Akce se koná ve spolupráci se
Sport Jablonec, s. r. o., 
informace: Pavel Dostál.

14. 12. /sobota/ 14.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNAJ
V INTEGROVANÉ BOCCIE 
Předvánoční sportovní odpoledne pro
soutěžní týmy rodin nebo přátel.
Přihlášky Ilona Literová, tel.: 731 615
621, e-mail: literova@vikyr.cz. Akce se
koná za finanční podpory Libereckého
kraje v rámci projektu Výživa zábavou
i klíčem ke zdraví.

20. 12. /pátek/ 16.00 hodin
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Tradiční vánoční setkání s externisty
a dobrovolníky jako poděkování za
jejich celoroční práci s dětmi v DDM
Vikýř, součástí posezení bude i tvořivá
dílnička. Bližší informace: Martina
Šípková.

16. 12. 2019–5. 1. 2020
PRÁZDNINY

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

2.–20. 12. /každý všední den/ 
9.00–12.00
HRAVÉ DOPOLEDNE
Hravé dopoledne v herně. Od 3 měsíců
s doprovodem.

1. 12. /neděle/ 15.00–16.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Tradiční Mikulášská s Jablíčkem.
Přijďte se s námi pobavit a zatancovat
si. Nakonec přijde Mikuláš, čert, anděl
a bude se číst z pekelné knihy! Lístky
v prodeji.

3. 12. /úterý/ 10.00–11.00 hodin
AKTIVNĚ DO PRÁCE
Nové možnosti rekvalifikací, odborné
poradenství, zprostředkování zaměst-
nání. Aktuální trendy na trhu práce.
Informace na tel. 778 412 188.

5. 12. /čtvrtek/ 18.00–20.00 hodin
KAŽDÝ V RODINĚ MÁ SVŮJ
VÝZNAM
Rodinný systém má svá pravidla a zá-
konitosti. Pozice každého člena rodiny
je odlišná. Na přednášku je možné na-
vázat sestavením vlastní rodinné kon-
stalace, která se bude konat v dalších
měsících. Přihlášky na telefonu 605
733 540. Cena 100 Kč.

10. 12. /úterý/ 8.30–10.30 hodin
DĚTSKÁ PSYCHOLOŽKA
A VZTAHOVÝ PORADCE
Individuální poradenství zdarma.

10. 12. /úterý/ 10.00–12.00 
TVOŘENÍ S FLORISTKOU JANOU
Přijďte si dozdobit věnec či květináč
dle vlastní fantazie a vkusu či za po-
moci zkušené a námi lety ověřené flo-
ristky. Přihlášky na tel. 605 733 540 do
30. 11. Cena 150 Kč + spotřebovaný
materiál.

12. 12. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB PAVOUČCI
Setkávání rodin dětí s diagnostikou
ADHD, PAS – porucha autistického
spektra, logopedické vady. Předávání
zkušeností v příjemném prostředí, pro
děti program.

17. 12. /úterý/ 10.00–12.00 hodin
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ LAPAČ SNŮ
Jak si udělat před Vánoci radost?
Výrobou dárků pro někoho blízkého?
Cena 400 Kč včetně materiálu.
Přihlášky do 10. 12. na tel. 605 733 540

19. 12. /čtvrtek/ 10.00–12.00 hodin
VÁNOČNÍ KRABIČKA
Inspirativní balení vánočních dárků.
Cena 200 Kč včetně materiálu.
Přihlášky do 10. 12 na tel. 605 733 540.

19. 12. /čtvrtek/ 15.30–18.00 hodin
KLUB DVOJČAT
Máte dvojčata, trojčata...? Přijďte
i s dětmi do Jablíčka a podělte se o své
radosti i starosti s ostatními.

20. 12. /pátek/ 10.00–18.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNIČKA PRO
NEJMENŠÍ
Vánoční dílnička pro nejmenší děti
v rámci hudebně výtvarného kroužku
se zpíváním koled.

20. 12. /pátek/ 15.00–16.30 hodin
ŽENSTVÍ
Aneb jak si užít roli ženy z jiného úhlu
pohledu? Workshop, jak zvládnout ži-
votní situace, jak přijmout ženství atd.
Přihlášky na tel. 605 733 540.

Od 20. 12. 2019 do 6. 1. 2020 je
Jablíčko pro veřejnost uzavřeno.

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

1. 12. /neděle/ 15.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
Účinkují žáci Jany Klokočníkové a žáci
ZUŠ Jabloňová. Kostel svaté Anny.

11. 12. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

14. 12. /sobota/ 19.00 hodin
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Divadelní představení inspirované
oblíbenými českými pohádkami.
Více na 15. straně.

18. 12. /středa/ 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Koncertní sál ZUŠ.

22. 12. /neděle/ 18.00 hodin
VÁNOCE S IUVENTUS, GAUDE!
Česká mše vánoční (J. J. Ryba), kon-
cert dětských pěveckých sborů ZUŠ za
doprovodu Vánočního orchestru. Velký
sál, Eurocentrum. Předprodej
vstupenek od 2. 12. 2019 v pokladně
Eurocentra. Pořádá ZUŠ Jablonec n. N.
a SRPDŠ při ZUŠ. Akce probíhá za
finanční podpory statutárního města
Jablonec nad Nisou.

■ Kavárna Floriánka
ve Spolkovém domě v Jablonci n. N.
Otevřeno v pracovní dny 8–16 hodin.
Každý den domácí sladkost ke kávě
nebo možnost obědů.

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

2. 12. /pondělí/ 
SOCIÁLNÍ – SENIOR DOPRAVA
ČČK
Doprava opět v provozu. Provozní doba
služby PO–PA 8–16 hodin, pro klienty
nutné mít uzavřenou smlouvu o služ-
bě a objednávky min. dva dny předem.
Více informací: doprava@cck-jablo-
nec.cz; tel. 702 191 003. Odstávka pro-
bíhá vždy první pátek ( 6. 12.) v měsíci.
Provozní doba o vánočních svátcích bu-
de omezena od 16. 12. 2019–5. 1. 2020.

2., 9. a 16. 12. /pondělí/ 16.30–18.00 hodin
2., 9. a 16. 12. /pondělí/ 16.00–17.30 hodin
KROUŽEK MLADÉHO
ZDRAVOTNÍKA I a II.
Základy anatomie, fyziologie – jak to
vlastně v tom těle funguje. První po-
moc jak v teorii, tak při modelových si-
tuacích v praxi. Přihlášky kmz@cck-
jablonec.cz.

6.–9. 12. /pátek–pondělí/
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ 
Akreditovaný rekvalifikační kurz je ur-
čen pro zájemce o funkce zdravotníka
zotavovacích akcí, pedagogům, in-
struktorům a vedoucím dětských ko-
lektivů. Více na www.cck-jablonec.cz.

11. 12. /středa/ 15.00–19.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI PRO
UCHAZEČE O ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Teoreticko – praktický kurz první
pomoci. 
Přihlášky na www.cck-jablonec.cz.

Silvestrovský běh popáté

31. 12. /pondělí/ 11.00 hodin – areál pivovaru Volt
Zapsaný spolek Běhy pro radost pořádá poslední den v roce již pátý
ročník běhu okolo tří jabloneckých přehrad v délce 5 km. „Jedná se
poslední závod roku a je určen pro všechny věkové kategorie. V sou-
časné době až do 27. 12. probíhají online registrace na stránkách
www.silvestrovskybeh.cz,“ říká Martin Fořt, jeden z pořadatelů závo-
du. Ten startuje v úterý 31. prosince v 11 hodin v areálu pivovaru Volt.

Foto Aleš Verba
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Nabídka sportovních pořadů
■ Městská hala
U Přehrady 4747/20, Jablonec n. N.,
tel. 773 336 774, e-mail:
hala.recepce@sportjablonec.cz,
www.sportjablonec.cz
MH je pouze poskytovatelem sportoviště.
O případných změnách zápasů a jiných
akcích rozhoduje pořadatel. Podrobné
informace na webových stránkách
www.sportjablonec.cz. Ohlašování
veřejné produkce, §20 a §23 autorského
zákona o veřejné prezentaci zvukově
a zvukově obrazových výkonů umělců,
ohlašuje Ose a Intergramu pořadatel akce.

HALA bude v době vánočních svátků
zavřena, a to 24., 25., 26. a 31. 12. 2019
a 1. 1. 2020. 
Ve dnech 27., 28., 29. a 30. 12. 2019
bude otevřena od 8 do 20 hodin.

FITNESS v městské sportovní hale
bude v době vánočních svátků zavřena,
a to 24., 25., 26. a 31. 12. 2019
a 1. 1. 2020. 
Ve dnech 27., 28., 29. a 30. 12. 2019
bude otevřena od 8 do 20 hodin.

CAPOEIRA
www.jablonec.vemcamara.cz
29. 11.–1. 12. /pátek–neděle/
SEMINÁŘ CAPOEIRY
S BRAZILSKÝM MISTREM
Pořádá Vem Camará Capoeira
Jablonec nad Nisou, z. s. informativní
časy seminářů:
pátek 18.00–21.30,
sobota 10.00–13.00 a 16.00–19.30,
neděle 10.30–12.30, kurt č. 4.

FLORBAL
www.florbaljablonec.cz
9. 12. /sobota/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC
– PRAGUE TIGERS
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

4. 12. /neděle/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC
– START98 PRAHA-KUNRATICE B
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

21. 12. /sobota/ 17.00 hodin
FLORBAL JABLONEC
– FBC HRADEC KRÁLOVÉ
Divize mužů, pořádá Florbal Jablonec,
z. s., centrkurt.

FOTBAL
www.fkajblonec.cz
1. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ HALOVÝ TURNAJ
ROČNÍKU 2011
Mládežnický halový turnaj v kopané
za účasti týmů FK Jablonec, Děčín,

Mladá Boleslav, RMFK Cidlina,
Slovan Liberec, Sparta Kolín, 
pořádá FK Jablonec, z. s., centrkurt.

7 a 8. 12. /sobota a neděle/ 8.30 hodin
MEZINÁRODNÍ TURNAJ
V KOPANÉ ROČNÍKU 2009
1. ročník dvoudenního halového fotba-
lového turnaje, který se hraje pod zá-
štitou náměstka hejtmana Libereckého
kraje. Klání za účastí týmů FK Jablonec,
Viktoria Plzeň, Baník Ostrava, MKS
Slask Wroclaw, KS Jelení Hora, Chru-
dim, Bohemians 1905, Slovan Liberec,
Mladá Boleslav, Havlíčkův Brod, České
Budějovice, Ústí nad Labem. Pestrý do-
provodný program v průběhu obou
dnů turnaje v hale, soutěže, turnaj fa-
noušků – rodičů. Pořádá Michal
Kolčava a Martin Kotyza.

14. 12. /sobota/ 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÝ TURNAJ V KOPANÉ
Klání ročníku 2009, za účasti týmů FK
Jablonec, Slavoj Vyšehrad, Mladá
Boleslav, Pardubice, Viktorie Žižkov,
Děčín, Xaverov, Kostomlaty, pořádá FK
Jablonec, z. s., centrkurt.

FUTSALL
www.futsaljablonec.cz
6. 12. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC 
– FC BANÍK CHOMUTOV
II. liga západ, centrkurt.

13. 12. /pátek/ 20.30 hodin
PAMPUCH TEAM LIBEREC 
– FK BOCA CHOTĚBOŘ
II. liga západ, centrkurt.

20. 12. /pátek/ 20.30 hodin
FK GMMULTIMEDIA 
– SK INTEROBAL PLZEŇ
II. liga západ, centrkurt.

VOLEJBAL
www.volejbal.eu
1. 12. /neděle/ 13.00 hodin
BIŽUTERIE – VAVŘINEC KLADNO
Dvojzápas – 1. liga juniorek, kurt č. 4.

14. 11. /neděle/ 9.00 a 11.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC
– TJ TURNOV B
Dvojzápas – Krajský přebor žen, kurt č. 4.

■ Stadion Střelnice
ATLETICKÁ HALA
www.atletikajbc.cz

Provoz o vánočních svátcích:
24. a 26. 12. 2019 zavřeno
27. a 30. 12. 2019 9.00–19.00 hodin
31. 12. 2019 8.00–14.00 hodin
1. 1. 2020 zavřeno
od 2. 1. 2020 běžný provoz

7. a 8. 12. /sobota–neděle/ 10.00 hodin
POMERANČOVÝ MÍTINK
40. ročník největšího mítinku žactva
v republice, ve třech kategoriích žactva
bude na startu přes pět set závodníků.
V sobotu závody staršího a mladšího
žactva, v neděli klání mladších žáků
v trojboji (50 m, 300 m a plný míč).
Pořádá TJ LIAZ atletický oddíl 
za přispění statutárního města
Jablonec.

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

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

■ Plavecký bazén
www.bazenjbc.cz

BAZÉN
Provoz o vánočních svátcích:
23. 12. zavřeno
24. 12. zavřeno
25. 12. 14.00–20.00 hodin
26. 12. 14.00–20.00 hodin
27. 12. 10.00–21.30 hodin
28. 12. 10.00–21.30 hodin
29. 12. 10.00–20.00 hodin
30. 12. 10.00–21.30 hodin
31. 12. zavřeno
1. 1. 2020 zavřeno
od 2. 1. 2020 běžný provoz

SAUNA
Provoz o vánočních svátcích:
23. 12. zavřeno
24. 12. zavřeno
25. 12. 14.00–20.00 hodin – smíšená
26. 12. 14.00–20.00 hodin – smíšená
27. 12. 13.00–21.30 hodin – smíšená
28. 12. 13.00–21.30 hodin – smíšená
29. 12. 13.00–21.00 hodin – smíšená
30. 12. 13.00–21.30 hodin – smíšená
31. 12. zavřeno
1. 1. 2020 zavřeno
od 2. 1. 2020 běžný provoz

13. 12. /pátek/ 17.00–18.30 hodin
RODINNÉ ŠTAFETY 3 × 25 METRŮ
Triatlonový a plavecký oddíl TJ
Bižuterie pořádá rodinné štafety 
3 × 25 metrů (různé kategorie, např.
dítě, rodič, prarodič – tři sourozenci –
2 rodiče a dítě atd.), startovné 120 Kč.
Prezence v hale bazénu 
od 16.30 hodin.

■ Zimní stadion
HOKEJ
www.hcvlci.cz
4. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC DĚČÍN
23. kolo, II. liga muži.

11. 12. /středa/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – HC BÍLINA
24. kolo, II. liga muži.

21. 12. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC 
– BK NOVÁ PAKA
27. kolo, II. liga muži.

28. 12. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC – MOSTEČTÍ LVI
28. kolo, II. liga muži.

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
www.sportjablonec.cz
Na stadionu v době od 8 do 15 hodin
probíhá na jedné polovině organizova-
ná výuka základů bruslení pro základ-
ní a mateřské školy, druhá polovina je
volná a může si přijít zabruslit další
třída. Informace a rezervace na e-mai-
lu: koordinator@sportjablonec.cz.
Pevné a stálé termíny bruslení v prů-
běhu sezony:
středa 14.00–15.00 hodin
sobota 14.30–16.00 hodin
neděle 14.30–16.00 hodin

Bruslení na konci roku:
21. 12. 2019–5. 1. 2020 

14.30–16.00 hodin
24. a 25. 12. 10.00–11.30 hodin

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

■ Jablonecká 
přehrada
31. 12. /pondělí/ 11.00 hodin
SILVESTROVSKÝ BĚH
5. ročník, start 11.00 v areálu pivovaru
Volt na přehradě. Běh okolo jablonec-
kých tří přehrad v délce 5 km.
Pořadatel Běhy pro radost, z. s. 
Více na www.silvestrovskybeh.cz.

Nejúspěšnější sportovec Jablonecka 2019
Okresní organizace České unie spor-
tu Jablonec n. N. je tradičním pořa-
datelem ankety Nejúspěšnější sporto-
vec Jablonecka. Nejinak tomu bude
i letos a ty nejlepší sportovce a trené-
ry ocení 10. února 2020, kdy v Měst-
ském divadle v Jablonci proběhne
slavnostní vyhlášení.

„V současné době probíhá nominace
sportovců, kterou nám mohou vytvořit
kluby, oddíly, tělovýchovné jednoty,
starostové obcí a měst, ale i rodiče
sportovců,“ říká Ladislav Čičmanec,
předseda jablonecké sekce ČUS. 

Kategorie, do kterých lze nominovat,
jsou následující: 

Mládež: jednotlivci (rok narození
2000 a mladší), družstva (rok narození
2000 a mladší). Dospělí: jednotlivci-

profesionálové, družstva-profesionálo-
vé. Dospělí: jednotlivci-amatéři, druž-
stva-amatéři. Trenér: profesionál, dob-
rovolník. Síň slávy. Handicapovaní –
jednotlivec. Mimořádný sportovní
výkon. Veterán nad 60 let.

Do ankety budou přijaté nominace
sportovců, kteří splňují podmínky dané
Českou unií sportu. Ty jsou zveřejněny
na webu www.cusjablonec.cz v sekci
Nejúspěšnější sportovec Jablonecka.

„Nominačních kritérií je celá řada,
jednou z podmínek je například pří-
slušnost k okresu buď členstvím
v místním klubu, nebo jako místní ro-
dák. Do ankety mohou být nominovaní
i sportovci z jiných střešních organiza-
cí, např. Sdružení sportovních svazů,
Orel, Sokol, DTJ, ATJSK a AŠSK, ale
i sportovci provozující hasičský sport,“

upřesňuje Ladislav Čičmanec. K nomi-
novaným je nutné uvést v tomto pořa-
dí: jméno, příjmení, rok narození,
sportovní odvětví, nejlepší výsledky za
rok 2019.

„Do krajského kola postoupí pouze ti
jednotlivci nebo kolektivy, kteří prošli
a umístili se v okresních kolech do tře-
tího místa,“ upozorňuje Ladislav Čič-
manec. Nominace včetně dosažených
výsledků a fotografií (video), které bu-
dou prezentovány na webových strán-
kách a velkoplošných projekcích, je
nutné zaslat na adresu: OO ČUS, E.
Floriánové 19, 466 01 Jablonec n. N.,
nebo e-mailem na: sportovec@cusjab-
lonec.cz.

V pondělí 16. prosince budou nomi-
nace sportovců uveřejněny na webu
www.cusjablonec.cz a na zpravo-

dajském portálu Naše Jablonecko
(www.nasejablonecko.cz).

Hlasovaní v anketě proběhne do 12.
ledna 2020 na webu zpravodajského
portálu Naše Jablonecko, s. r. o.,
(www.nasejablonecko.cz) a na strán-
kách Okresní organizace České unie
sportu Jablonec n. N. (www.cusjablo-
nec.cz). (end)

Foto archiv ČUS Jablonec
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■ Z knihovny 
Krajina našich slov 2019
Sborník prózy a poezie českých
a německých autorů, jehož pří-
prava trvala víc než dva roky,
vydala česká část Euroregionu
Nisa ve spolupráci s dnes již
neexistujícím občanským sdru-
žením Kruh autorů Liberecka.

„Dvoujazyčná čítanka nava-
zuje na knihu Naše krajina slov
z roku 2007, kde se ozvali čeští
spisovatelé v originále a v ně-
meckých překladech,“ říká Alena
Rozkovcová, vedoucí studovny
Městské knihovny v Jablonci
nad Nisou.

Začíst se či si knihu jen pro-
listovat lze každý všední den ve
studovně v přízemí knihovny
od osmé do osmnácté hodiny.

■ Sportovní tipy
Mezinárodní klání 
v městské hale
V městské sportovní hale se
o víkendu 7. a 8. prosince usku-
teční první ročník dvoudenního
halového fotbalového turnaje
JBC cup. 

„Turnaje se zúčastní dvanáct
týmů, a to FK Jablonec, Vikto-
ria Plzeň, Baník Ostrava, MKS
Slask Wroclaw, KS Jelení Hora,
Chrudim, Bohemians 1905,
Slovan Liberec, Mladá Bole-
slav, Havlíčkův Brod, České
Budějovice a Ústí nad Labem,“
vyjmenovává účastníky Michal
Kolčava, jeden z pořadatelů
turnaje. 

Dvoudenní klání proběhne
pod záštitou náměstka hejtmana
Libereckého kraje, pro rodiče
a fanoušky je připraven pestrý
doprovodný program.

Nábor HC Vlci Jablonec 
Jablonec pořádá stálý nábor
hokejových naději. Rovněž po-
řádá školičku bruslení pro bu-
doucí hokejisty ve věku od 3 do
8 let. 

Bližší informace na telefonu:
737 888 252 nebo na e-mailu:
seftrener@hcvlci.cz

Tělocvična Žižkův Vrch 
V tělocvičně Základní školy na
Žižkově Vrchu probíhá tradiční
cvičení rodičů s dětmi. Cvičení
je každou středu od 17 do 18
hodin. 

Cvičení provozuje oddíl re-
kreačního sportu při TJ LIAZ
Jablonec, případné dotazy zod-
poví Božena Krausová na tele-
fonním čísle 775 961 810.

Narodila jste se v Jablonci, kde vás lidé znají spíše
pod příjmením Císařová?
Ano, bydlela a žila jsem zde prakticky až do doby ukon-
čení magisterského studia. Do Prahy jsem odešla za
svým koníčkem tancem, který se stal na několik let
mou profesí. Základ k tomu, na čem jsem rozvinula své
budoucí taneční i hudební aktivity, jsem dostala jako
dítě a studentka Míša Císařová tady v Jablonci.

Od mládí jste měla umělecké sklony?
Ano, vždy jsem se potřebovala umělecky vyjadřovat.
Rodiče měli skvělou sbírku desek a hudební vzdělání.
Zpívávali jsme o víkendech i hodiny prostě jen tak pro
radost s kytarou, taková domácí kapela. Moc mi to da-
lo a bylo to krásné. Vystudovala jsem hru na klavír na
ZUŠ (Věra Funková), chodila jsem do sboru na ZUŠ
(Joachym Žur) i ve škole (Olga Fröhlichová). Od mo-
derní gymnastiky jsem přešla k modernímu tanci. Byla
jsem členkou Jabloneckého tanečního klubu (JATAK),
a později jsem soubor po Zdeňkovi Svobodovi převzala
jako choreografka. Byli jsme úspěšní, vyhrávali jsme
krajské soutěže a pravidelně jezdili na mistrovství re-
publiky v disko formacích. Taky jsme se jezdili učit
tancovat na kurzy Jindry Hese (bratr Richarda Hese)
a později sami učili tancovat děti. Město Jablonec, Dům
dětí a mládeže Vikýř i třeba Gymnázium U Balvanu nás
tehdy velmi podporovalo. Neměli jsme žádné pro-
středky, byli jsme studenti, bylo nás skoro 20. Byla to
nádherná kreativní svobodná a vzrušující doba. Naše
nejúspěšnější vystoupení jsme nazvali Evoluční zá-
chvat. 

Tanec vás bavil a předurčil další životní dráhu?
Ano, konkurz do muzikálu Pomáda byl pro mne zlo-
movým životním okamžikem. Zkoušky pro mne byly
nejen taneční, ale i velkou životní školou. Bylo to ex-
trémně náročné fyzicky i psychicky. Tančili jsme i osm

hodin denně a zkoušky před premiérou končívaly po
půlnoci. Pak následovala další angažmá, z těch nejvý-
znamnějších to byly muzikály Kleopatra a Rebelové
v Divadle Broadway. Tenkrát jsem se trochu od zpívání
a hraní na piano odklonila – kolem mě jsem viděla ta-
kové výkony naživo, že jsem měla pocit, že nic neu-
mím. Tak jsem to vzala od píky a když jsem se trochu
zorientovala, začala jsem chodit na soukromé hodiny
zpěvu k Janě Novákové, která učila na Ježkově konzer-
vatoři. Chodila jsem roky a stále se učím dál. 

Nedávno jste měla v Jablonci křest desky, která je
zajímává i tím, že je autorská. O čem jsou vaše písně?
Deska je kompletně moje dílko. Písně jsou hodně o fan-
tazii, inspiraci, lásce a životní cestě člověka – ženy. Vše
si skládám i textuji včetně angličtiny. Aranžuji si piano
a zpívám. Jsem pyšná, že jsem to zvládla sama, ale na
druhou stranu je čas si najít parťáky, rozšířit zvuk
o další nástroje a svěřit někomu management. Přede
mnou je mnoho práce. Je to začátek. Deska Roky lásky
je volně přístupná na internetu.

O jaký žánr se jedná?
Je to takový komorní pop a pop-šanson v singl dopro-
vodu piana a občas to uteče do folku, jazzu. Texty jsou
důležité. Je to hudba, které svědčí pódium a kontakt
s divákem. 

Kromě tance a zpěvu také fotíte. Jak jste se k foto-
grafii dostala?
Maminka bývala vášnivá fotografka. Fotokomora v kou-
pelně, vůně vývojky a horko, co sálá z leštičky, fotky
rozložené všude po pokoji. Tomu všemu jsem asistova-
la jako holka. Pak jsem se věnovala kompozici, zlatému
řezu a pojmu krásy v diplomové práci. Tohle téma mě
zajímá. I všechny moje choreografie byly výtvarné prá-
ce. Fotím celý život ale poslední postrčení k profi zr-
cadlovce a profi dráze byl můj syn – chtěla jsem si ně-
jak uložit všechny ty jeho výrazy, a to kvalitně. 

Co chcete svým zpěvem i fotkami sdělit?
Že život je krásně nekonečné objevování. Myslím, že
mé texty jsou srozumitelné a mají často výstižný závěr
nebo osobní zprávu z života. Ale spíše otvírám témata,
než dávám odpovědi, na to si příliš uvědomuji, jak je ži-
vot relativní. Vždy mě potěší, když lidé prožijí u mé
hudby emoce, to se pozná. 

U fotek je to podobné. Fascinuje mě lidská tvář a lid-
ská jedinečnost. Těší mě dělat lidem radost tím, že jim
představím jejich krásu, zvýrazním jejich přednost ne-
bo výjimečnost, nebo že jim zachytím děti do věčných
vzpomínek. Baví mě fotit detaily přírody, malé, běžně
neviditelné vesmíry. Miluju trávy a protisvětlo, těch je
také v mých fotkách hodně. Co se týče fotek, nejsem
provokatér ani reportér. Fotím krásu a lidství.

Vracíte se do Jablonce ráda? 
Ano, velmi. Mám tu rodiče, přátele a dobré vzpomínky.
Čím více času trávím v Praze nebo zahraničí, tím více
oceňuji krásnou přírodu a vůni lesa, která mi vane ve
Mšeně přímo do oken. I ty kopy sněhu miluju. A po-
pravdě, Praha má sice mnoho výhod, ale sociální ano-
nymita velkoměsta mě dost zmáhá. Tady jsou si lidé
mnohem blíž a je tu více lidského tepla. 

Jiří Endler

Michaela Klobušická
Život je krásně nekonečné objevování

■ Tvář Jablonecka

Jablonecká rodačka, zpěvačka a fotografka Michaela Klobušická, roz. Císařová, absolvovala
ZŠ Arbesova, poté Gymnázium U Balvanu a následně Pedagogickou fakultu TU Liberec.
Od malička se věnovala hudbě a tanci. Už během dokončování magisterského studia se stala
členkou taneční company v muzikálu Pomáda. Po tanečních letech se vrátila k muzice.
Nedávno vydala debutové album Roky lásky. 

Foto archiv Michaela Klobušická



(19)

jablonecký měsíčník prosinec 2019

Vilém Heckel – pro hory žil i zemřel
Fotograf a horolezec Vilém Heckel byl jed-
ním z členů expedice, která se vydala dobýt
peruánský Huascarán. Jejich plány a životy
ukončilo ničivé zemětřesení. Od neštěstí
uplyne v roce 2020 už padesát let. Každo-
ročně ho připomíná legendární lyžařský běh
Jizerská 50 – Memoriál Expedice Peru 1970,
na který se sjíždějí závodníci z celého světa. 

Smutné výročí iniciovalo také přípravu fotogra-
fické výstavy VILÉM HECKEL – KOUZLO HOR.
„Huascarán – jen málokdo v našem kraji nesly-
šel o tomto neštěstí, mnoha lidí se ztráta dotkla
osobně. Je to téměř padesát let, přesto jsou me-
zi námi ti, kdo mají událost v živé paměti.
Výstavu jsme vytvořili ve spolupráci s dcerou
Viléma Heckela – Helenou, která střeží jeho roz-
sáhlý archiv, v němž je systematicky uloženo
přes 60 000 negativů. Některé z nich nebyly do-
sud zveřejněné,“ říká Petr Vobořil, ředitel Jablo-
neckého kulturního a informačního centra. 

Výstava se koná do 15. února v Domě Schey-
balových a představí jednotlivé části tvorby
Viléma Heckela v kontextu s jeho životní ces-
tou. Bude vystaveno více než 70 velkoformáto-
vých fotografií, vydané publikace a také někte-
ré osobní věci, které byly součástí Heckelovy

výbavy na výpravách. Od Tater přes Krkonoše,
Jizerky a Český ráj dokumentoval Vilém Heckel
českou horolezeckou špičku v období od 50. do
70. let a fotoaparát podle jeho slov dokázal při-
vést spolulezce „do stavu nesportovní zuřivos-
ti“. Obzvláště ve chvílích, kdy si vyhlédl určitý
záběr a potřeboval dobrovolníka, který by mu
zapózoval na hřebeni. 

Význam výstavy a 50. výročí Expedice Peru
podtrhuje zapojení České mincovny s mimo-
řádnou a limitovanou emisí medaile podle
návrhu renomovaného medailéra a bývalého
pedagoga Střední uměleckoprůmyslové a Vyšší
odborné školy Jablonec, akademického sochaře
Jiřího Dostála. S fotografiemi Viléma Heckela
vychází i nástěnný kalendář na rok 2020.

Záštitu nad výstavou převzali Martin Půta,
hejtman Libereckého kraje, Jiří Čeřovský, pri-
mátor statutárního města Jablonec nad Nisou
a Jaroslav Zámečník, primátor statutárního
města Liberec.

Otevírací doba Domu Scheybalových 
út–pá 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin, 
so 10.00–13.00 hodin
24.–26. 12., 31. 12. 10.00–12.00 hodin,
1.–2. 1. zavřeno, Vstup je zdarma.

Vilém Heckel 
(1918–1970) – fotograf hor a velehor

Je-li člověk, který se nesmazatelně zapsal svým
specifickým dílem do české a světové fotografie,
je to právě Vilém Heckel. Jeho bytostná láska k pří-
rodě a sportu mu dala celoživotní téma – hory. Ty
se mu staly také osudem. Středem zájmu Viléma
Heckela nebyly však jen hory. Vytvořil celou řadu
vynikajících portrétů, zachytil architekturu, atmo-
sféru měst, křivolakých ulic, intimních chvil,
okamžiků, struktur krajiny. V Trentu získal nejvyšší
ocenění v soutěži Vitorio Sella za horolezeckou fo-
tografii. Během svého života vydal 10 publikací,
z nichž řada byla přeložena. Mezi jeho blízké přá-
tele patřili spisovatelé Ota Pavel, Arnošt Lustig,
Arnošt Černík; sportovci Emil Zátopek, František
Šťastný; scenárista a režisér František Pojdl;
horolezci Radan Kuchař, Bohumil Svatoš, Jan Čer-
vinka… 

Narodil se v roce 1918 v Plzni. Se svou ženou
Miladou a dcerami Evou a Helenou žil v Černoši-
cích u Prahy. Dne 23. dubna 1970 odjíždí na ex-
pedici do Peru, kde se svými kamarády horolezci
31. května umírá v horolezeckém táboře zavalen
lavinou bahna a kamení při zemětřesení pod ho-
rou Huascarán.Vilém Heckel na expedici Hindúkuš 1965

Vilém Heckel při zimním přechodu 
Vysokých Tater 1955

Potěšte své blízké originálními dárky
Vánoce už jsou pomalu za dveřmi a vy stále
ještě nevíte, čím udělat radost svým blíz-
kým? Neváhejte a přijďte si do Domu Schey-
balových pro inspiraci. 

Turistické infocentrum nabízí více než 300 po-
ložek suvenýrů a drobných dárků! Najdete tam
i nejširší nabídku knižních novinek a kalendářů
s regionální tematikou. Nebo můžete zakoupit
trička s jabloneckou vedutou, s motivem „Jab-
loneckého moře“ nebo funkční čepice s emblé-
mem Jizerských hor. 

Nově v turistickém infocentru pořídíte perlič-
kové vánoční ozdoby a v čase adventním tolik
oblíbené svíčky. Milovníky dobrého moku jistě
potěší Korálkové víno, které pro Jablonec nad
Nisou exkluzivně připravili vinaři z Domu vína,
a to v červené, bílé a růžové variantě. Novinkou
je Korálková medovina od jabloneckého výrob-
ce Kitl.

To vše a mnoho dalšího nakoupíte v infor-
mačním centru v Domě Scheybalových v Kos-
telní ulici od pondělí do pátku od 9 do 17 hodin,

v sobotu od 10 do 13 hodin. Tým Jabloneckého
kulturního a informačního centra touto cestou
přeje vše dobré v roce 2020.

(hh) 

Foto Denisa Albaniová Foto Denisa Albaniová
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Turistům se otevřelo Křišťálové údolí
Projekt Libereckého kraje Křišťálové údolí
odstartoval koncem října akcí Víkend Křiš-
ťálového údolí, na které se účastníci projektu
představili turistům a odborným návštěvní-
kům.

Svaz výrobců skla a bižuterie a bižuterní cent-
rum Palace Plus společně uspořádaly prezen-
tační akci Vítejte v království perlí a bižuterie,
jež se konala na konci října. „Zájem návštěvní-
ků daleko předčil očekávání, Palace Plus na-
vštívilo 1 500 návštěvníků, předváděcí progra-
my byly neustále obleženy a rekordní byly
i prodejní výsledky. Akce se zúčastnila i celá řa-
da významných hostů, vedení CzechTourismu
a odborníci z oblasti turistiky,“ říká Pavel Ko-
páček, předseda Svazu výrobců skla a bižuterie,
který je partnerem Křišťálového údolí od počát-
ku jeho vzniku. 

Pro Jablonec nad Nisou se mimo jiné otevírá
možnost vybudovat velké návštěvnické centrum

se zaměřením na prezentaci perlí a bižuterie.
„Tento ambiciózní projekt vychází z analýzy
potenciálu v oblasti turistiky a jeho koncept je
ve stadiu projednávání,“ tvrdí Kopáček. 

Další důležitou událostí bude prezentace vá-
nočních ozdob pod názvem České Vánoce v Pa-
lace Plus, kterou svaz a Palace Plus uspořádají
ve dnech 6.–8. prosince. „Účast již potvrdily ně-
které zahraniční cestovní kanceláře, zastoupení
CzechTourismu a další odborníci. V předvečer
navštíví České Vánoce v Palace Plus zástupci 90
cestovních kanceláří ze SRN, kterým bude pro-
jekt prezentován,“ informuje šéf svazu.

Značka Křišťálové údolí je důležitým impul-
sem pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém
kraji. Pro Jablonec nad Nisou a bižuterní prů-
mysl se otevírají nové trhy a možnosti dále roz-
víjet image Města skla a bižuterie. „Je pouze na
nás, jak tuto příležitost využijeme,“ konstatuje
Pavel Kopáček, předseda představenstva Svazu
výrobců skla a bižuterie. (red)Foto archiv Svaz výrobců skla a bižuterie

Spojení klasiky s progresivním přístupem
Prosincový program Eurocentra se rozvine
v šíři, kterou návštěvníci očekávají. Progra-
mová skladba přináší příjemné změny a oži-
vení.

Na oblíbené akci rozsvícení vánočního stromu,
kterou společnost Eurocentrum realizuje, vy-
stoupí v neděli 1. prosince vedle Dětského pě-
veckého sboru Skřivánek i funková formace
Superhero Killers. Také na Vánočních slavnos-
tech se ve dnech 18.–21. prosince návštěvníci
setkají tradičně s adventně laděnými vystoupe-
ními místních souborů a prodejními stánky.
Vše bude probíhat na Mírovém náměstí i v in-
teriérech Eurocentra, které připravilo obměnu
konceptu: „Letos jsme chtěli přijít s něčím no-
vým a jako logické východisko se nám jevilo
zaměřit se na kvalitu, pěkný design, dobrou
chuť a pohodovou atmosféru,“ vysvětluje záměr
Kateřina Rosendorf, která akci připravuje.

Také populární koncerty a další pořady nezů-
stanou pozadu. V pátek 6. prosince do Jablonce
zavítá Robert Křesťan a Druhá tráva. „Křesťan
patří ke konstantám na poli české country a fol-
kové hudby. Možná si někdo nevybaví jeho
tvář, možná netuší, jaké obtíže v 80. letech do-

provázely vydání jednotlivých skladeb a jak
probíhalo schvalování textů, ale pokud snad
nezná jeho písničku Panenka nazpaměť, určitě
už ji alespoň někdy slyšel,“ doplňuje Jana
Pěnčíková, jednatelka Eurocentra.

Vánoční koncert jablonecké taneční swingo-
vé kapely Rose Melody Štěpána Růžičky
a smyčcového Amadeus Kvartetu už si také po-
malu našel v prosincovém programu pevné
místo. Oproti tomu brněnská kapela recesistů
Poletíme?, která aktuálně stoupá v popularitě
i u mladšího publika, se v sobotu 14. prosince

ve velkém sále Eurocentra objeví poprvé. Pro
předškolní děti odehraje v úterý 17. 12. Divadlo
Já to jsem hru Vánoční příběh s Ježíškem, tře-
mi králi a pastýři. 

Mezi naprosté klasiky druhé půlky prosince,
bez nichž se jablonečtí hudební fanoušci ne-
mohou obejít, je bezesporu vystoupení skupiny
Krucipüsk. Kapela tentokrát představí čerstvou
nahrávku Country Hell, se kterou se žánrově
vrací k albu Cirkus dneska nebude. Frontman
kapely Tomáš Hajíček se nově obklopil „čer-
stvou krví“ a také díky tomu ani po 30 letech
existence nejeví kapela známky únavy, naopak
sálá pověstnou energií, nekompromisností
a schopností nadsázky. „Možná je to i díky fak-
tu, že za bicími sedí syn Tomáše Hájička. A tan-
dem otec – syn dokáže být zatraceně přesvědči-
vý,“ soudí dramaturg Eurocentra Jan Ocilka.
Na Štěpána s celovečerní taneční smrští vystou-
pí jablonecko-liberečtí Superhero Killers, kteří
slibují ještě impozantnější show než kdykoliv
předtím. V sobotu 29. 12. uzavře sezonu velký
swingový Orchestr Rudy Janovského seriózním
tanečním večerem a písničkami z 30.–50. let
minulého století.

(jp, end)

Do kina za vánoční atmosférou i pro dárek
Jablonecká kina lákají filmové fanoušky
i o vánočních svátcích. Ke sváteční pohodě
patří pohádky, ale třeba i vánoční roman-
tická komedie. To vše kina Radnice i Junior
nabídnou.

Ta pravá vánoční atmosféra plná kouzel vplula
do kin již koncem listopadu s Annou, Elsou
a jejich přáteli ve druhém dílu animované po-
hádky Ledové království. Těšit se na ni mohou
diváci samozřejmě i v prosinci. 

„Třetí adventní neděli (15. prosince) zveme
od 14.30 hodin celou rodinu na speciální pro-
mítání pohádky Sněžný kluk v kině Radnice,“
láká diváky do kina Petra Handlířová z jablone-
ckých kin. Akce se koná ve spolupráci se statu-
tárním městem Jablonec nad Nisou a vstupné
je zdarma. Kino bude otevřené od 13.30 hodin
a čas před projekcí si děti užijí při vyrábění vá-
nočních ozdob. Na všechny čeká i sváteční ob-
čerstvení, ve kterém se najde i něco ostřejšího
pro dospělé. 

Extra porce pohádek pro děti i rodiče bude
nachystána zejména během vánočních prázd-
nin, kdy budou kina Junior i Radnice přidávat
projekce dopolední i odpolední od 10, respekti-
ve 14 hodin. V kinech se najde program i pro ty,
co na pohádky zrovna nejsou. „Fanoušky ves-
mírné ságy Star Wars zveme 18. prosince od 20
hodin do kina Radnice na předpremiéru po-
sledního dílu série Star Wars: Vzestup Skywal-

kera. Večer osamělých srdcí je tu přímo na
Štědrý den s další předpremiérou – romantic-
kou francouzskou komedií Tenkrát podruhé,“
vyjmenovává Handlířová. Promítání začne v ki-
ně Junior ve 21.30 a diváci se po filmu mohou
přidat ke kinotýmu, který zamíří rovnou na tra-
diční půlnoční mši. 

Kina nabízejí také zajímavé tipy na vánoční
dárky. Filmové fanoušky potěší Kinokarta, kte-
rá je k zakoupení v pokladnách kin i Euro-
centra. Je možné ji nabít na libovolný obnos, ze
kterého pak její majitel čerpá při koupi vstupe-
nek, a nabíjet se dá opakovaně. Nově jsou v ki-
nech k mání také kinodárky v podobě ter-
mohrnků, batohů či šňůr na krk a zapalovačů
s oblíbeným motivem čenobílého „K“.

Rok kina zakončí v kině Junior speciálem na
Silvestra. Ve 20 hodin zde totiž začne Silvestrov-
ské NASLEPO. Překvapení dramaturga v podo-
bě zajímavé filmové novinky ocení diváci dob-
rovolným vstupným až po projekci a těšit se
mohou i na slavnostní přípitek. (ph)

Foto archiv Kina Jablonec nad Nisou

Foto archiv kapely Poletíme
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■ Ohlédnutí
Tancem ke štěstí
V programu CSS se v roce 2014
objevila nová pohybová aktivita
pro seniory a seniorky, takzvaná
Tančírna. Vznik iniciovaly samy
seniorky, které měly a stále mají
zájem o pohyb, o tanec, o vzájem-
ně strávený čas, o koordinaci po-
hybu, správné dýchání a podobně.
Časem z Tančírny vzešla senior-
ská taneční skupina Šarm. Páté
narozeniny oslavily členky společ-
ným setkáním v kavárně, u dobré-
ho jídla a pití a se vzpomínkami.
Ty nejčerstvější jsou ze soboty 9. lis-
topadu z vystoupení v jablonec-
kém divadle v rámci programu
Společně nejen na jevišti. Šarm
předvedl svůj nový tanec s vějíři
ve stylu orientálního flamenga
a nutno dodat, že za něj sklidil za-
sloužený potlesk. Za dobu své
existence natrénoval Šarm již pět
choreografií. Taneční skupina
v zastoupení 18 seniorek zkouší
pravidelně každý pátek odpoledne.
Jednou za rok se členky účastní
i harmonizačního pobytu s taneč-
ně-pohybovým programem, který
seniorům pomáhá zlepšit jejich fy-
zickou stránku. Zahrnuje také
prvky k rozvoji potřebných koordi-
načních schopností, např. prosto-
rové orientace a rovnováhy. Navíc
nacvičování tanečních choreogra-
fií za doprovodu hudby posiluje
i paměť. (ik)

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

Informace k prosincovým aktivitám
získáte v kanceláři volnočasových
aktivit, tel. č. 728 616 492, e-mail:
volnocasoveaktivity@centrumjab-
lonec.cz, v recepci spolkového domu
nebo na www.centrumjablonec.cz
sekce Aktivity seniorů – Programy
ve spolkovém domě.

V pátek 6. prosince se v kostele
sv. Anny koná adventní koncert
Ondřeje Rumla s Iuventus, gaude!
Zapomenutý příběh. Info k volným
vstupenkám pro seniory na tel. č.
728 616 492. 

Klub jabloneckých seniorů
v roce 2019
S koncem každého roku přichází
bilancování a zhodnocení toho, co
nám odcházející rok přinesl. 

Bilance seniorů z KJS bude urči-
tě příznivá. Pravidelně se scházeli
každé úterý na oblíbeném Cvičení
s Hankou, aby rozhýbali tělo a uvol-
nili klouby. Stejně pravidelně se
setkávali každý předposlední čtvr-
tek v měsíci v Literární kavárně,
aby při povídání o oblíbených kni-
hách, jejich autorech a při četbě
ukázek z knih potěšili duši. Kromě
těchto pravidelných aktivit společ-
ně oslavili 8. března Retro MDŽ
a v srpnu už tradičně grilovali buř-
ty ve vnitrobloku CSS. Při bese-

dách s panem Kominíkem se do-
zvěděli zajímavosti o africké Keni
nebo jak žije česká menšina v ru-
munském Banátu. Nechyběly ani
výlety. První jarní vedl přes Chrast-
nou do Lázní Kunratice, další na
rozhlednu Císařský kámen a třetí
do Letařovic. Poslední letní výlet
zavedl seniory do Doudleb – neboli
České Loiry. V příštím roce chtějí
senioři navštívit další významné

zámky na Divoké Orlici, prvním
z nich bude zámek Častolovice.
A tak nezbývá než si přát, ať jim
všem slouží zdraví a ať jim nadše-
ní a elán vydrží i v roce 2020. (bs)

TJ Kardio
Ve dnech 4.–8. 9. 2019 se 25 členů
Kardia zúčastnilo každoročního
zářijového soustředění, tentokrát
na Šumavě. Každé ráno se začína-

lo půlhodinovou rozcvičkou vede-
nou fyzioterapeutkou a cvičitelkou
Helenou Kolářovou. Po snídani se
vyjíždělo na turistické výlety, které
byly velmi pečlivě připravené čle-
ny Kardia Janem Weissem a Hon-
zou Sejkorou. Navštívili jsme nej-
krásnější místa Šumavy a každý
večer jsme se scházeli na promítá-
ní prezentací z různých koutů svě-
ta. Soustředění se jako každý rok
zúčastnila zakladatelka Kardia
Jana Nosková, která měla připra-
venou přednášku o kardiovasku-
lárních chorobách, jejich léčení
a lécích, angioplastikách a jiných
zákrocích. Mimo jiné provedla jako
každý rok vyšetření všech účastní-
ků. Soustředění splnilo svůj účel
po všech stránkách a prověřilo
zdatnost členů TJ Kardio, získanou
celoročními aktivitami na výle-
tech, ve fitku, v tělocvičně i v bazé-
nu. Děkujeme tímto za finanční
příspěvky Libereckému kraji, sta-
tutárnímu městu Jablonec nad Ni-
sou i spolkovému domu v Jablonci
nad Nisou, které nám umožnily to-
to krásné soustředění uskutečnit
a které nám umožňují účastnit se
aktivit v průběhu celého roku.

(kk)

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

Senior plus

■ Programy klubů 
ve spolkovém domě

KJS–Klub jabloneckých seniorů
Informace u vedoucí klubu – tel. 774 722 945

3., 10., 17. 12. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení na židlích 
– velký sál CSS

12. 12. /čtvrtek/ 15.30 hodin
Literární kavárna 
– velký sál CSS

Dia club senior
Informace u vedoucí klubu – tel.: 724 206 367

3., 10. 12. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičení v bazénu

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

Senioři ČR Jablonec
informace u vedoucí klubu – tel. 723 510 256

4. 12. /středa/ 14.00 hodin
Mikulášská zábava – přijdou
andělé a bude i hudba 
– velký sál CSS

11. 12. /středa/ 14.00 hodin
Předvánoční posezení
s překvapením – velký sál CSS. 

18. 12. /středa/ 9.40 hodin 
Štědrý večer byl, je a bude –
výstava v Železném Brodě,
odjezd z AN, stan. 14.

KARDIO Jablonec
Informace u vedoucího klubu – tel. 728 366 951

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

Taneční skupina Šarm, foto CSS

Soustředění TJ Kardio, foto TJ Kardio

Výlet KJS Doudleby, foto KJS
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Znáte –víte – tušíte anebVýznamné stavby

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

1. prosince 1919, 328, strana 1, 6, 7, V
USA. Prohibice. Nový York. Téměř ve všech
hotelích a restauracích lze získat alkoholické
nápoje. Úředníci magistrátu a majitelé zábav-
ních podniků jsou domluveni a bývají včas va-
rováni před případnou policejní razií.

USA. Alkohol a móda. Přísná prohibice ve vět-
šině států Ameriky přinesla také různé novinky
na poli módy. Posledním hitem je koktejlová
kabelka (Cocktail Bag), kterou ženy nosí na ru-
ce. Je z brokátu a má umělecky tvarované dr-
žadlo; nic nenaznačuje, že se pod hedvábnou
podšívkou ukrývají tři lahvičky, které obsahují
likéry pro přípravu chutného drinku. Muži ma-
jí zase ve smokingovém saku zvláštní alkoho-
lickou náprsní kapsu pro plochou lahvičku.
Pokud si džentlmen objedná po návštěvě divadla
pouze sodovku, uvidíte ho brzy šátrat v saku…

Jablonec. Zásobování. V komunální prodejně
v Radniční ulici jsou k dostání bez lístků od 8
do 11 hodin dopoledne a od 2 do 5 hodin odpo-
ledne tyto potraviny: dětská krupička značky
Pondus – 1 balíček za 3 K, křížaly 1 kg za 4 K,
marmeláda 1 kg za 10 K, olomoucké syrečky
30 h za kus. 

Inzerát. Ten pán, který si v sobotu v mém krá-
mě vyměnil selskou čepici za plyšový klobouk,
byl poznán! Ať klobouk okamžitě vrátí! Her-
mann Wanek, holič, Kokonín.

Inzerát. Čistotná, poctivá válečná vdova hle-
dá místo posluhovačky u staršího pána nebo
dámy. Adresa v redakci.

9. prosince 1919, 335, strana 1– 4, 9, V
Liberec. Na prvním dnu zasedání Německé
národní strany (Deutsche Nationalpartei )byl
hlavním řečníkem bývalý hejtman provincie
Deutschböhmen Dr. Rudolf Lodgman.

Inzerát. Prosím mladou blond dámu, která
v neděli ve vinárně pana Tomaseliga hrála na
klavír, zda čestné seznámení možné. Značka:
Tichý ctitel.

10. prosince 1919, 336, strana 3, V
Jablonec. Dobročinný vánoční bazar ve pro-
spěch návratu válečných zajatců z Ruska se bu-
de konat v neděli 14. 12. v tělocvičně. Po dlou-
hých smutných válečných letech konečně zase
zavládne vánoční nálada. Vánoční dárky a po-
traviny se budou prodávat za normální ceny –
prodej začne ve 3 hodiny odpoledne. Program:

slečna Marie Fischerová, dcera starosty, před-
nese zprávu pana Paula Rainera o situaci zajat-
ců. Slečna Hilda Benglerová zazpívá několik
dětských písní, paní Lena Nierensteinová s pa-
nem Breslauerem zatančí krakoviak. Ve vedlej-
ším sále vystoupí pro děti Kašpárek. 

17. prosince 1919, 343, strana 1, V
Moskva. Rudá armáda dobyla Kyjev po dva-
náctihodinovém boji s Děnikinovými bělogvar-
dějci.

18. prosince 1919, 344, strana 5, V
Rusko. Bolševici popravili bývalého ministra
vnitra Bulygina (*1851). Ochrnutého starce
přinesli na popraviště v lenošce.

USA. Obrovský meteor spadl v noci z 27. 11.
na 28. 11. do Michiganského jezera. Jeho let
sledovalo tisíce lidí, protože se na obloze rozší-
řila jasná zář. Strážce majáku slyšel při jeho
průletu svištění. Pád vyvolal otřesy půdy ve
městech okolo jezera. Na telegrafických lin-
kách a ústřednách vznikly poruchy.

20. prosince 1919, 346, strana 7, V
USA. Pokladny mnoha bank v amerických
velkoměstech se podobají pancéřovým věžím.
Je to kvůli opakovaným bankovním loupežím.
Pokladny jsou opatřeny střílnou, pokladníci
ozbrojeni samopaly. Elektrické poplašné zaří-
zení při útoku automaticky uzavře dveře banky
a přivolá policii.

23. prosince 1919, 350, strana 5, V
Jablonec. Vánoční besídka s nadílkou pro vá-
lečné vdovy a sirotky se konala v hostinci pana
Scholzeho v Wustunger Hof. Pan radní Noswitz
a zastupitelka paní Marta Hartigová uvítali
značný počet žen a dětí. Paní Hartigová vyzvala
vdovy, aby navzdory těžkým zážitkům připravi-
ly dětem hezké Vánoce a vychovaly z nich pilné
a spořádané občany. Obdarováno bylo 220 dětí,
z nichž pět bylo úplnými sirotky. Dostaly boty,
punčochy, vánočky, jablka a podobně. 

24. prosince 1919, 351, strana 4, 5, V
Zákupy. Doprava balíčků pro válečné zajatce
na Sibiři. Československý červený kříž zřídil
zvláštní výbor pro organizaci návratu zajatců.
Kancelář výboru obstará dopravu balíků během
ledna 1920 přes Terst do Vladivostoku. 

Jablonec. Městský úřad obdržel z Prahy dob-
rou zprávu: v roce 1920 bude zřízeno přímé te-
lefonní spojení Jablonec – Praha.

Jablonec. Nové zvony pro děkanský kostel
zhotovila firma Richard Herold z Chomutova.
Největší zvon váží 350 kg, prostřední 105 kg
a třetí 45 kg. Svěcení zvonů proběhne 28. 12.
v 11 hodin dopoledne. Doufáme, že zvony po-
prvé zazní na Silvestra.

30. prosince 1919, 354, strana 2, 4, R, V
Budapešť. Poprava teroristů. 29. 12. bylo obě-
šeno 9 odsouzených ve dvou sledech. Nával
publika byl tak velký, že se na popraviště nedo-
stalo sto lidí, i když měli vstupenky. Velký zá-
jem projevili zejména členové misí Dohody.
Jako první byl popraven Horvath. Smrt nastala
u většiny odsouzených během šesti až sedmi
minut. Pouze Arpad Kohn-Kerekes, který byl na
řadě poslední, zemřel až po dvanácti minutách.
Po exekuci byla ponechána těla ještě půl hodi-
ny na šibenicích.

Jablonec. Spolek pro stavbu nového kostela
sděluje, že nový kostel bude postaven pouze
za peníze jabloneckých občanů. Bude třeba
shromáždit více než 1 milion K, máme teprve
700 000 K. Máme hodně donátorů, letos jsme od
nich dostali 32 240 K. Musíme se ale obrátit
s prosbou na naše bohaté spoluobčany, aby se
zamysleli nad výškou svých příspěvků! Almuž-
ny ale od nich nebudeme přijímat – to bychom
se nového kostela dočkali tak za 20 let!

31. prosince 1919, 355, strana 5, 7, R, V
Londýn. V sobotu se vrací domů 1 333 ně-
meckých důstojníků a 450 vojáků. V Británii
zůstávají ještě váleční letci a ti námořníci, kteří
se zúčastnili potopení německé flotily ve Scapa
Flow.

Inzerát. Velký maškarní ples v hotelu Geling
(nyní Praha) se pořádá v sobotu 3. ledna 1920.
Začátek v 8 hodin večer, hraje kapela Erlebach.

R – ranní vydání, V – večerní vydání
Christa Petrásková

Kniha Jablonec nad Nisou v letech 1914–1918 je
k dostání v infocentru v Domě manželů Schey-
balových a v rýnovickém Domě česko-německého
porozumění.

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou při-
pravila pro rok 2019 novou kvízovou soutěž
Znáte–víte–tušíte aneb Významné stavby na-
šeho kraje. V každém vydání Jabloneckého mě-
síčníku je zveřejněna jedna kvízová otázka.

Na ni mohou Jablonečané odpovídat prostřed-
nictvím webových stránek knihovny v sekci
soutěží, tentokrát do 15. prosince. Vyhodnocení
každého kola proběhne losováním ze správ-
ných odpovědí. Soutěží se o drobnou cenu. 

Více informací získáte na webové stránce
http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/knihovna
prodeti/pro-zabavu/soutezte-s-nami/. Správná
odpověď z listopadového kvízu. Háskova vila
v Jablonci nad Nisou byla vystavěna podle ná-

vrhu architekta Heinricha Lauterbacha v roce
1931 pro manžele Jaroslavu a Zdeňka Háskovy.
Správná odpověď byla za a.

Výhercem kvízu za listopad je Lubomír Bar-
toš. Gratulujeme.

Otázka na prosinec
Kostel Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou
byl postaven v letech 1900–1902 dle projektu
architekta Josefa Zascheho. Jedná se o nejčistší
secesní sakrální stavbu nejen na našem území,
ale i ve střední Evropě. Kostel patří od počátku
církvi:
a) pravoslavné
b) starokatolické
c) řeckokatolické

Interiér jabloneckého hotelu Geling

Foto Jiří Endler
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■ Jablonecké maličkosti XXXXII.

Ani Jablonecké Paseky nebyly od r. 1893 bez
lázní: „Ruské a římské lázně, basin s umělým
vlnobitím a koupelové kabiny“ byly naplně-
ny sice jen vodou z nedalekých rybníčků, ale
zato ústav nabízel svým hostům „masážní,
hudební a čtenářské salony a pět restaurací“.
Miloslav Nevrlý: Kniha o Jizerských horách.

Pasecké sanatorium osvíceného lékaře
Dr. Georga Glettlera, na samém počátku
20. století velmi oblíbené a široko daleko
proslulé jako Bad Schlag, z podhorské
krajiny zmizelo po skončením druhé svě-
tové války. Jeho rozsáhlý areál, rozklá-
dající se v údolí i na svazích kopce nad
železniční stanicí Jablonecké Paseky
a končící až Belvákem, lučním svahem
pod bývalou výletní restaurací Bellevue
nad dnešní Letohradskou ulicí, postupně
zpustnul a zmenšoval se. Pomalu zanika-
la jezírka, altánky a pavilonky, zákoutí
s lavičkami a pomníky, „lurdská“ jeskyně
s radioaktivním pramenem, tenisové kur-
ty, jiřinková zahrada i rozhledna. Téměř
vše zmizelo či se v trosky proměnilo.
Z původní slávy lesního vodoléčebného
sanatoria se spoustou objektů a atrakcí
tak dodnes přežily toliko výstavné budovy
původních lázní, nedávno pečlivě opravené
pro potřeby domova důchodců, a několik
drobných pozůstatků zašlé slávy lesopar-
ku v okolí. Velká část ploch, které sanato-
rium kdysi sebralo divokému jizersko-
horskému lesu a upravilo je do podoby
šlechtěného parku, zarostla místy jen stě-
ží průchozí smrčinou. O původní velikos-
ti lázeňského areálu tak většina poutníků
po Jabloneckém vyhlídkovém okruhu,
který zašlým královstvím Dr. Glettlera
prochází, již nemůže mít představu.

Areál bývalého sanatoria v Jablonec-
kých Pasekách býval bohatý na drobné
památky, které zde zůstaly z části zacho-
vány, a to i navzdory nepřízni poválečné
doby, kdy byly buď poškozeny či pone-
chány na pospas přírodním živlům a van-
dalům. Některé se nacházejí v zarůstající
části bývalého parku na levé straně silni-
ce, přímo nad areálem budov domova dů-

chodců. Na několika místech zde ční mohutné
žulové kameny, vesměs v přírodní, neotesané
podobě. Vztyčeny tedy byly tak, jak je kameníci
vylomili, na hranách kamenů jsou dodnes patr-
ny stopy po lamačských klíncích. Některé mají
výklenek pro již neexistující destičku, která je
kdysi jistě zasvěcovala slávě jednoho z titánů

německého uměleckého nebe. Srovnáním s po-
dobnými místy v jizerskohorském podhůří či
širším pohraničním pásu lze dovodit, že šlo pa-
trně o tehdy oblíbené básníky, jako byl Theodor
Körner, nebo spisovatele, mezi nimiž dlouho
defiloval Hermann Löns, později vystřídaný
Gerhartem Hauptmannem, či hudebníky, kdy

nejuctívanějším byl všemi oslavovaný
Schiller. Kupodivu jen málokdy podobná
místa oslavovala třeba Mozarta, Bacha či
Beethovena. 

Na rozdíl od sousedního Heldenhainu,
čili Háje hrdinů, který byl na opačné stra-
ně silnice založen v časech první světové
války, nevíme přesně, kdy byly pasecké
„menhiry“ vztyčeny. Kameny se objevují
na pohlednicích a snímcích sanatoria již
na počátku 20. století. Patrně měly sloužit
k dotvoření vzhledu areálu lesních lázní
a byly i jakýmsi pádným žulovým potvr-
zením, že právě zde léčí především příro-
da a mocné síly země. 

Nápisy a destičky z kamenů zmizely
snad ve stejné době, která zlikvidovala
nedaleký Háj hrdinů. Jen na jediném
„menhiru“, na špičatém kameni stojícím
v areálu nejblíže železničnímu viaduktu,
jsem před časem náhodou objevil jediný
dochovaný, ale jen těžko čitelný text: Es
ist die größte Lust des Lebens, anderen die
Last des Lebens zu erleichtern. Do češtiny
jsem jej přeložil takto: V životě je největ-
ším potěšením, odlehčovat jiným od tíže ži-
vota. Ota Simm mne ale později upozornil,
že se jedná o aforismus z knihy slezského
spisovatele Paula Kellera (1873–1932)
z roku 1916. Jde o závěrečnou větu jeho
románu Ferien vom Ich, který vyšel i čes-
ky v překladu Ferdinanda Kruliše pod ná-
zvem Odpoutané Já. A tak věta v umělec-
kém překladu zní takto: …neboť je největ-
ší radostí života ulehčovat druhým břeme-
no života. Přijde mi, že tento citát je ve-
skrze symbolický a skvěle se hodí nejen
k původnímu poslání sanatoria, ale
i k současnému účelu jeho opravených
objektů… 

Marek Řeháček 
Pokračování příště

Památky lesoparku v Jabloneckých Pasekách 

Kresba Petr Ferdyš Polda

Anděl Strážný hlídá bezpečí a zdraví
Jak umožnit a zpříjemnit život seniorů co
nejdéle ve známém, tedy domácím prostře-
dí? Když jsou dva, mohou si pomoci, horší je
situace seniorů osamělých. 

Přijde krizová situace – zhoršení zdravotního
stavu, dezorientace, fyzické napadení na ulici
apod. Jednou z nejobávanějších situací u seni-
orů bývá pád, následná bezmoc, někdy i bolest.
Minimálně jednou ročně jich upadne 30 %
a s věkem riziko stoupá. 

Jednoduchý a moderní způsob ochrany zdra-
ví a bezpečí, a to tísňovou péči, nabízí organi-
zace Anděl Strážný. Klient nosí na ruce monito-
rovací zařízení, které je napojeno na dispečink
Anděla Strážného. Při stisknutí SOS tlačítka
(v případě pádu automaticky) zařízení lokali-
zuje polohu systémem GPS a spojí se s dispe-
činkem, který vyhodnotí situaci a vyšle na místo
potřebnou pomoc – kontaktní osobu, výjezdo-
vou službu, záchrannou službu nebo hasiče či
policii. „Nezbytnou pomoc tedy dokážeme zaji-
stit okamžitě a kdekoli,“ říká Lucie Sieberová
z Anděla Strážného a dodává, že monitorovací
zařízení s detekcí pádu zapůjčuje organizace
jako jediná v ČR bezplatně.

Pokud chcete vyzkoušet službu tísňové péče
na jeden měsíc zdarma, pak volejte na tele-

fonní číslo 739 204 964 nebo pište na e-mail
poptavka@andelstrazny.eu. Více informací na-
jdete také na www.andelstrazny.eu 

(red)

Foto archiv Anděl Strážný Foto archiv Anděl Strážný
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Za prevencí do jabloneckých škol
Organizace MAJÁK, o. p. s., působí na jablo-
neckých školách dlouhodobě. Lektoři pro-
gramů primární prevence docházejí na zá-
kladní školy od 2. do 9. tříd. Ve školním roce
2019/2020 se takto dostanou do devíti škol
v Jablonci nad Nisou a zrealizují přes 130
preventivních programů.

Nezisková organizace MAJÁK působí v celém
Libereckém kraji, každým rokem pracuje při-
bližně na 65 školách, z toho nejvíce v Liberci
a na druhém místě právě v Jablonci n. Nisou.
Letos MAJÁK oslavil výročí 20 let od svého za-
ložení. „Za tu dobu jsme již lektorovali přes
8 100 preventivních programů a oslovili tak de-
setitisíce žáků. V programech se zaměřujeme
na jednotlivé typy rizikového chování, jako jsou
např. poruchy příjmu potravy, šikana, kyberšika-
na a agrese, závislostní chování, rizikové se-
xuální chování a další. V naší nabídce usilujeme
o to, pracovat s každou třídou alespoň 2× ročně

pro lepší efektivitu prevence,“ říká Petra Rado-
vá koordinátorka prevence organizace.

Kromě těchto programů nabízí Maják i pro-
gramy Intervence, a to pro třídy, ve kterých je
potřeba řešit konkrétní problém, ať už jde o ši-
kanu, nefunkční vztah třídy k učiteli nebo jiné
potíže. Programy Intervence jsou školami hoj-
ně využívány, za poslední dva roky jich pro-
běhlo přes 55.

Kromě programů na školách se organizace
věnuje také vzdělávání pedagogů či veřejnosti
(akreditované kurzy, semináře, workshopy).
„Hojně spolupracujeme s dalšími odborníky
v oblasti prevence i s pedagogicko-psychologic-
kými poradnami – účastníme se např. pravidel-
ných setkávání pro školní metodiky prevence
pod PPP, ať už přímo v Jablonci nad Nisou, ne-
bo v Liberci, České Lípě a Semilech,“ doplňuje
Radová.

Druhým odvětvím činnosti MAJÁKu jsou so-
ciální a poradenské služby. Ve třech městech

Libereckého kraje provozuje nízkoprahová za-
řízení pro děti a mládež, tedy kluby, kde mohou
mladí trávit svůj volný čas v bezpečném pro-
storu – kluby jsou v provozu v Liberci, Hrádku
nad Nisou a Novém Městě pod Smrkem. „V po-
sledním jmenovaném městě také poskytujeme
sociálně aktivizační služby jako pomoc těm ro-
dinám, které jsou v určitém sociálním ohrože-
ní,“ upozorňuje na další činnost koordinátorka.

Toto vše je MAJÁK nyní. Před 20 lety organi-
zace začínala s jediným zaměstnancem, kdy šlo
pouze o programy na 2. stupni ZŠ zaměřené
především na prevenci v oblasti sexuality a ná-
vykových látek. Za založením MAJÁKu tehdy
v roce 1999 stála Nadace Euronisa a Jednota
bratrská. Postupně se pak práce rozšiřovala i na
programy pro SŠ a poté s návaznými aktivitami
pro mladé vznikly také kluby, nejprve liberec-
ký Zapes, později Vagón v Hrádku nad Nisou
a Voraz v Novém Městě pod Smrkem.

(pr, end)

Kavárna Floriánka občerství i pomůže
Kavárna Floriánka v Jablonci nad Nisou je
provozována obecně prospěšnou společností
FOKUS Liberec, která poskytuje služby psy-
chosociální rehabilitace lidem s psychotic-
kým onemocněním (schizofrenie, bipolární
porucha atd.). Mezi poskytované služby pat-
ří i chráněná pracoviště napomáhajícím li-
dem s duševní nemocí od šestnácti do 64 let
k obnovení, získání či udržení pracovních
dovedností. 

„Chráněnou kavárnu Floriánka najdete ve
Spolkovém domě v Jablonci nad Nisou v ulici

Emilie Floriánové. V rámci provozu zde probí-
há i nácvik uživatelů sociálně terapeutické díl-
ny, kteří se zde naučí připravovat různé druhy
teplých a studených nápojů, jídel, řezů a obslu-
ze zákazníků,“ říká vedoucí kavárny Eva Ko-
houtová.

V současné době pracují ve Floriánce recepč-
ní, kuchařky, pekařky, číšníci, asistentky, pro-
vozní a vedoucí kavárny. „A k tomu k nám do
kavárny docházejí uživatelé, někteří by rádi
u nás získali pracovní místo. Jejich počet se
mění podle možností nácvikových hodin, asi-
stentů a prostoru. Pokud získají pracovní místo,

je to na dobu určitou, nejdéle na tři roky. Je po-
třeba, aby stále na sobě pracovali a také uvolnili
místo dalším uživatelům,“ vysvětluje Kohou-
tová.

Nácvik v sociálně terapeutické dílně probíhá
za podpory asistentů, kteří s uživateli společně
plánují a podle přání, možností a schopností
uživatele je vedou k jejich samostatnosti. „Na
každou činnost jsou vypracované postupy, pod-
le kterých individuálně s každým uživatelem
pracujeme zvlášť. Je třeba velké trpělivosti, em-
patie, hodně chválit, motivovat do dalších ná-
cviků, radovat se i z malých krůčků,“ myslí si
vedoucí kavárny.

Chráněnou kavárnu podporuje statutární
město. „Pravidelně nás oslovuje sekretariát pri-
mátora, který u nás objednává občerstvení na
různé akce. Také dostáváme objednávky od ji-
ných organizací. Velice si jejich spolupráce vá-
žíme,“ kvituje zájem Kohoutová. 

Kavárna nabízí rozmanité služby. V prodeji
jsou různé druhy kávy, mléčné koktejly, teplé
čokolády, čaje a další nápoje. K tomu patří oblí-
bené domácí záviny, řezy, rolády, dorty, perní-
ky, sušenky, které se pečou i na objednávku.
„V pracovních dnech vaříme obědy v omeze-
ném počtu, dbáme na domácí stravu a kvalitu.
Na vyžádání je možné týdenní nabídku rozeslat
e-mailem. Dále lze u nás objednat občerstvení,
raut s obsluhou či si pronajmout prostory ka-
várny,“ zmiňuje možnosti Eva Kohoutová.

V kavárně Floriánka pořádají rovněž vernisá-
že či workshopy. (end, ek)

Foto archiv MAJÁK Foto archiv MAJÁK

Foto Jiří Endler
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Dle ustanovení § 4a zákona 46/2000 Sb. tiskového
zákona je vydavatel periodického tisku územního
samosprávného celku mimo jiné povinen poskyt-

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

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

Názory zastupitelů /ZVEŘEJNĚNÉ DLE TISKOVÉHO ZÁKONA/

Privatizace nemocnice?
Nejen v Litoměřicích jsou
drtivě proti
Proč píšu do Jabloneckého měsíčníku o Lito-
měřicích? Máme totiž mnoho společného. Obě
okresní města a jejich spádové oblasti mají po-
dobnou velikost, obě města jsou výlučnými
vlastníky nemocnice a v obou městech vládne
ODS, která v obou městech, stejně jako ostatní
strany, byla před volbami proti privatizaci ne-
mocnice. A hlavně v obou městech proběhlo
úspěšné referendum. V Jablonci loni o hazardu
a v Litoměřicích nyní o budoucnosti nemoc-
nice.

Jediný rozdíl je v tom, že litoměřická nemoc-
nice je akciovou společností, kdežto jablonecká
příspěvkovou organizací. To se nelíbí řediteli

naší nemocnice, který se svou mateřskou ODS
dlouhodobě usiluje o její převod na akciovou
společnost. Na příkladu Nemocnice Litoměřice
se však ukázalo, že tento krok může být velmi
nebezpečnou přípravou na privatizaci, o kterou
se nové vedení Litoměřic skutečně pokusilo.

Proto občané tohoto města s 24 000 obyvateli
(19 000 voličů) nasbírali přes 5 000 podpisů
(stačilo 1 900) pro vyhlášení referenda o bu-
doucnosti nemocnice na termín krajských vo-
leb na podzim 2020. Přestože vedení Litoměřic
dělalo všemožné obstrukce a vyhlásilo své
vlastní referendum, a navíc na jiný než požado-
vaný termín, voliči se drtivě vyjádřili proti pri-
vatizaci.

Litoměřice jsou tak prvním větším městem
u nás, kde proběhlo platné a pro zastupitele zá-
vazné referendum, i když se konalo mimo ter-
mín voleb, tedy v jednom dni, a navíc pouze od

10 do 20 hodin. Přesto přišlo neuvěřitelných
52 % voličů a 96 % hlasovalo pro zachování ne-
mocnice ve veřejném vlastnictví, tedy města,
kraje nebo státu.

Budiž to jako varování pro všechna města
s vlastní nemocnicí, tedy i pro Jablonec, že ve-
řejnost je jasně proti privatizaci nemocnic. Péče
o zdraví je totiž služba, ne byznys. Jako klub
Společně pro Jablonec proto budeme vždy pro-
ti privatizaci nemocnice i proti jejímu převodu
na akciovou společnost. Pokud budou všechny
strany držet své předvolební sliby, ani k jedno-
mu by nemělo dojít. Pro příklad, jak by privati-
zace mohla dopadnout, totiž nemusíme chodit
daleko. Stačí se podívat na příběh původně
městské, poté soukromé a od července krajské
Nemocnice Frýdlant.

Jakub Macek, 
zastupitel Společně pro Jablonec

Privatizace nemocnice?
V Jablonci o ní nikdo
neuvažuje
Pokládám si stejnou otázku jako kolega Macek
v úvodu jeho článku – proč píše v Jabloneckém
měsíčníku o Litoměřicích a proč o privatizaci
nemocnice? Privatizovat jabloneckou nemocni-
ci totiž nikdy nikdo nechtěl, nechce a chtít ne-
bude. Mluvím za sebe, kolegy z ODS a řadu dal-
ších. Podsouvat nám tento úmysl považuji za
velice nefér vůči mně osobně i vůči mým kolegům
z klubu. Privatizace obdobných společností se
obvykle provádí jiným způsobem. Je vhodné
společnost nejdříve po všech stránkách zdeci-
movat (ať už úmyslně, politickou či manažerskou
neschopností či vlivem vnějších podmínek)
a teprve pak za přijatelnou cenu zprivatizovat.
Případná změna právní formy nemocnice není
přípravou ani otevřením cesty k možné privati-
zaci. Čtenářům i stranickým kolegům Jakub
Macek účelově tají, že zprivatizovat jde i přís-
pěvkovou organizaci, a to jednoduchou formou
dlouhodobého pronájmu, či dokonce prodeje

majetku, což se v naší zemi v řadě případů sta-
lo. Z toho vyplývá, že příspěvková organizace
není žádnou ochranou proti privatizaci, stejně
tak obchodní společnost není jejím předstupněm.
Osud příspěvkové organizace i obchodní společ-
nosti z hlediska dalšího vlastnictví je zcela stej-
ný – v obou případech rozhodují zastupitelé.

Kdyby platila teze Jakuba Macka, že transfor-
mace jablonecké nemocnice na akciovou spo-
lečnost je přípravou k privatizaci, pak mi není
jasné, proč se Změna, která byla v minulém vo-
lebním období součástí krajské koalice, ani ne-
pokusila transformovat nemocnice Liberec
a Česká Lípa, v nichž měl kraj obchodní podíl,
zpět na příspěvkové organizace, a ochránit je
tak před rizikem privatizace. 

Domnívám se, že v Jablonci jsou tři zásadní
témata, o nichž bychom se vždy měli bavit věc-
ně a politikaření odložit – teplo, doprava a ne-
mocnice. Věřím, že nám všem jde o to, aby na-
še nemocnice nadále dobře fungovala. Mimo ji-
né proto, že každý z nás či našich blízkých ji
občas potřebuje, nebo někdy potřebovat bude. 

Vít Němeček, 
zastupitel ODS a ředitel Nemocnice Jablonec

■ Došlo do redakce

Reakce na článek JM 11/2019 –
První porevoluční starosta

Když jsem si přečetla článek o Jiřím Musilovi,
připadalo mi, že asi znám někoho úplně jiného!
Více než dva roky jsem byla jeho nejbližší spo-
lupracovnicí – první porevoluční zástupkyní
starosty, členkou rady města a čtyři roky jsem
byla členkou zastupitelstva Jablonce nad Ni-
sou.

Rozhodla jsem se tenkrát zapojit do politiky,
protože jsem nechtěla, aby se práce v našem
městě chopili lidé, již dříve v politice aktivní.
Ačkoliv jsem nebyla známou osobou v Jablonci
nad Nisou, byla jsem zvolena do zastupitelstva
velmi vysokým počtem hlasů. 

Velmi se mne dotkla informace z článku, že
jsem ve své funkci nevydržela ani rok. Pan
Musil hned zpočátku zmínil svou spolupráci
s Okresním národním výborem, tehdy vede-
ným Lubomírem Hančem a Stanislavem Réb-
lem, se kterými byl propojen již před volbami
coby tajemník ONV. Panovala mezi nimi hned

zpočátku velká shoda. Mezi mnou a ONV (po-
zději Okresním úřadem) tomu tak nebylo.
Zastávala jsem totiž názor, že představitelé
města zastupují občany, jsou samospráva a OÚ
je státní správa. Okres rozhodně nemůže městu
nic diktovat. Tím jsem se stala nepohodlnou. 

Ladislav Šik, právník, člen zastupitelstva a dal-
ší realizátor myšlenek OÚ, byl pověřen jak sta-
rostou, tak představiteli OÚ, aby sepsal pro za-
stupitelstvo elaborát k mému odvolání. Jednalo
se sice o směsici výmyslů a pomluv, ale stačilo
to. Právník OÚ byl autorem článku v Novinách
Jablonecka, kde ventiloval vše tak, jak potřebo-
vali představitelé OÚ. Nikoho nezajímala prav-
da. Byla jsem odvolána 9. 9. 1992, tedy po více
než po dvou letech práce na pozici zástupkyně
starosty. Vše se odehrálo před privatizací teplá-
renství! Byla jsem zásadně proti tomu, aby
město prodalo majoritní podíl soukromé firmě
a neponechalo si vliv na cenu tepla pro občany.
Výsledek je bohužel znám: jablonečtí občané
byli po mnoho let zásobováni nejdražším tep-
lem v celé republice. Byla to prohra pro mne,
ale hlavně pro občany Jablonce.

Rovněž se nezakládá na pravdě, že byl p.
Musil dva roky na vše sám: termín zvolení mís-
tostarostů následoval nedlouho po mém odvo-
lání, a sice 17. 12. 1992. Jednalo se o p. Šika a p.
Vostřáka. 

Svou bezúhonnost jsem hájila soudním pro-
cesem, který mi dal plně za pravdu po 7 letech.
Nakonec byl autor článku v Novinách Jablo-
necka Zdeněk Holásek, uznán vinným a musel
se za zveřejnění pomluv veřejně omluvit.

Chci věřit tomu, že si občané dají do souvis-
losti i panem Musilem citovaný výrok spisova-
tele Karla Čapka.

Přes to všechno jsem hluboce vděčná za zku-
šenosti, které jsem získala ve funkci zástupky-
ně starosty, více než 20 let jsem úspěšně podni-
kala, cestovala a těšila se ze života. Doma jsme
topili plynem, a tak mi ani nevadily nejvyšší ce-
ny za vytápění v rámci celé ČR! Proč taky –
město Jablonec zastupovaly osoby, které si ob-
čané sami zvolili. To je prostě demokracie. Není
to ideální, ale nic lepšího neexistuje!

Ludmila Kubcová

Ilustrační foto Petra Hybnerová
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DVE¤E HYBNER 
Dvefie obloÏka + klika od 2 750 Kã 

PROTIPOÎÁRNÍ od 2 500 Kã,
BEZPEâNOSTNÍ – sleva, dvefie folie 

od 730 Kã, posuvné, shrnovací,
zánovní vchodové dfiev. 90 P 10 450 Kã.
Zamûfiení, odvoz star˘ch dvefií ZDARMA. 

Palubkové dvefie od 2 850 Kã,
V˘prodej nov˘ch dvefií 
+ obloÏek od 500 Kã. 
BAZAR, v˘fiez zárubní.
Posezení pro radost 

OTEV¤ENO âT, PÁ, SO 15–20 hod.
od ledna nová provozní doba 

ST, âT, PÁ 15–20 hod.
kavárna, vinárna, ãepované pivo.

Objednáváme na vánoãní veãírky
R˘novická 31, tel. 604 404 861

www.dverehybner.cz

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

malba bytÛ, firem, ‰kol, 
zdravotnick˘ch zafiízení atd.

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

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

Nabízíme 
moderní vinylové dílce, tradiãní dfievûné
podlahy, pfiíjemné koberce, mûkãené

PVC, komfortní korek. 
Koberce pokládáme na podloÏku, 

která zv˘‰í komfort chÛze, zvukovû 
a tepelnû izoluje. Instalujeme ji 

napínáním nebo dvojím lepením.
www.rejsek-podlahy.cz, 
mobil +420 724 119 523

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

certifikované brzdové 
centrum ATE – super ceny 

antikorozní nástfiik podvozku 
a dutin zn. DINITROL

pneuservis – pfiezouvání pneu, 
prodej nov˘ch pneu

ve‰keré opravy osobních 
a dodávkov˘ch vozidel, 

spolupráce s poji‰Èovnami
www.autoservismokosin.cz

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

âI·TùNÍ KOBERCÒ A âALOUNùNÍ 
impregnace kÛÏe, úklid domácností

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

ABC ¤EMESLA – fiemeslné práce 
pro byt a dÛm

rekonstrukce koupelen, panelov˘ch 
jader a bytÛ, opravy, dlaÏby, obklady, 
malování, kanalizace, vodoinstalace, 
topení, panelákové byty a chodby, 

stavebnû fiemeslné práce. 
e-mail: abc.remesla@seznam.cz

www.abcremesla.cz
tel.: 724 026 747

TANEâNÍ KURZY – JARO 2020
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ
spoleãenského tance pro mládeÏ 

i dospûlé pfiijímáme neustále 
na internetov˘ch stránkách

www.tanecnisvoboda.cz 
Podrobné informace

o kurzech vám poskytneme 
na telefonu 603 512 887.

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

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

BIOLOGIQUE RECHERCHE Paris
permanentnû odstraníme 

chloupky, Ïilky a pigmentové skvrny
formujeme postavu 

„liposukce bez skalpelu“ – pollogen, 
lymfatické masáÏe – vacupress

WORKSHOP NA TÉMA ROLFING 
– 10. 12.

Pfiijìte se seznámit s novou metodou
práce s tûlem

a pocítit, jak fascie ovlivÀuje va‰e tûlo.
Vánoãní poukázky na jazykové kurzy.
MoÏnost zápisu do nového semestru.

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

info@educa-jbc.cz
EDUCA – vzdûlávací centrum

Ml˘nská 46a, 
Jablonec nad Nisou.

REINSTAL – PAÎOUT: 
ÎALUZIE, ROLETY, SÍTù

komplet stínící technika, opravy Ïaluzií
sluÏby pro SVJ: 

PVC, malby, madla, zábradlí
tel.: 604 980 398, 

e-mail: info@reinstal.cz
www.reinstal.cz

âMSS STAVEBNÍ SPO¤ENÍ S LI·KOU
Spofite sobû i dûtem na budoucnost,

na vlastní bydlení.
Maximalizujte státní podporu.
AÏ 1 000 000 Kã bez zástavy 

nemovitosti urãené i na v˘stavbu, 
koupi, rekonstrukci 

a refinancování 
tel. 724 242 048

e-mail: iva.zitkova@cmss-oz.cz

SATELIT ZDARMA
MontáÏ nového satelitu u vás zdarma.

Dostanete: parabolu, LNB, drÏák, 
koaxiální kabel, technik u vás v‰e 

zprovozní a máte DVB-T2 vyfie‰eno!
Zv˘‰il se vám na satelitu 

servisní poplatek? 
Pfiejdûte, poradíme jak.

Je to jednoduché a zdarma!
778 527 899

www.satelitnidotace.cz

REGENEA MASÁÎE PRO ÎENY
sportovní, regeneraãní, relaxaãní,
klubov˘ mûsíãní pau‰ál od 580 Kã

Jablonec n. N., 
tel. 724 103 797
www.regenea.eu

STùHOVÁNÍ BYTÒ A DOMÒ
VYKLÍZENÍ POZÒSTALOSTÍ

ODVOZ NÁBYTKU NA SBùRN¯ DVÒR
wwww.stehovani-liberecko.cz

AUTODOPRAVA FIDO 
tel. 732 274 865

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

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

vãetnû dodávky spotfiebiãÛ, 
3D grafické návrhy ZDARMA. 

Vzorková prodejna 
v nákupním centru 

Géãko Liberec (GLOBUS)
mobil: 734 723 734, 

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

www.vyroba-kuchyni.cz

HYDRAULICKÁ RUKA
odvoz stavebního materiálu

JBC Trans s. r. o., 
Jablonec n. N.

Tel.: 736 636 585, 
607 799 079

PEDIKÚRA 
PROFESIONÁLNÍ O·ET¤ENÍ NOHOU

Mírové nám. 460/6 
(nad okresním soudem)

Jablonec nad Nisou, 
tel. 723 383 334

MONTÁÎ KVALITNÍ âESKÉ 
stínící techniky Climax. 

Rolety, Ïaluzie, mark˘zy, pergoly, 
sítû proti hmyzu. 

Nezávazné nabídky a konzultace.
p.mikez@hotmail.com

607 719 539

KOJENECKÉ CVIâENÍ 
pro dûti 3–12 mûsícÛ

v mûstské hale u pfiehrady
info: FB – For Kids Jbc

tel.: 775 081 124 – Petra Nûmcová

VANIâKOVÉ PLAVÁNÍ 
pro dûti 0–6 mûsícÛ

v pohodlí va‰eho domova
info: FB – For Kids Jbc

tel.: 775 081 124
Petra Nûmcová

âI·TùNÍ KOBERCÒ 
A SEDACICH SOUPRAV,

prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,
malífiské a natûraãské práce.

Kalkulace a poradenství zdarma
www.interierynovotny.cz

tel.: 604 503 848

VÁNOâNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY 
na masáÏe, celostní terapie tûla a du‰e.

Novû LÉâEBNÁ HOLISTICKÁ 
viscerální masáÏ,

napravuje funkce orgánÛ pÛsobením 
na membrány.

ODBLOKOVÁNÍ emocí, strachÛ, úzkosti
NLP, RU·, ACCESS, BARS.

Bylinná poradna.
Ráli‰ová Pavlína, 722 937 996

Ve Studiu Fit
www.metoda-rus.cz

Pohfiební sluÏba 
Marcela BartoÀová

NOVù OTEV¤ENO v Jablonci nad Nisou
Zaji‰Èujeme pohfiby v JBC za slu‰né ceny!

800 110 211 • www.ps-mb.cz
U Zeleného Stromu 191/1, Jablonec nad Nisou (vedle sociálky)
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PRODEJ A SERVIS 
ZAHRADNÍ MECHANIZACE

MOTOROVÉ PILY, SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY 
A SNĚHOVÉ FRÉZY

Stanislav Vaistauer 
604 324 433 • www.pilaservis.cz

PROVÁDÍME RIZIKOVÉ 
KÁCENÍ STROMŮ 
A PRÁCI S MOTOROVOU 
PILOU17 

let na trhu17 
let na trhu

PILA SERVIS Jablonec n. N.
ul. Vysoká (naproti železářství AMAT)

Uvažujete o prodeji nemovitosti
nebo sníte o novém bydlení?

Nezávazná konzultace zdarma

Martin Chrpa
✆ 733 755 707
www.chrpamartin.cz

Bytov˘ textil 
Matou‰
pfieje sv˘m 
zákazníkÛm 

‰Èastn˘ rok 2020

Dolní námûstí 13
Jablonec nad Nisou
Tel.: 483 315 191


