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„Na Hromnice o hodinu více“
a „Únor bílý, pole sílí“ 

Hromnicemi začínal únor a končilo vánoční
období, sklízely se betlémy. Byl to den, kdy byl
Ježíš čtyřicet dní po narození přinesen do chrá-
mu a zasvěcen Bohu. Zde se Marie setkala s pro-
rokyní Annou a spravedlivým Simeonem, který
Ježíše nazval „světlem k osvícení národů“.
Lidové obyčeje pak tuto událost přeměnily na ja-
kýsi „den požární ochrany“ před bleskem. Svě-
tily se svíce hromničky a ty se pak na ochranu
zapalovaly při bouřkách. 

Zda bude letošní únor skutečně bílý, to nevím.
Ale organizátorům Mistrovství světa v klasic-
kém lyžování i všem příznivcům sportu to přeji.
Hlavní událostí letošního února rozhodně bude
MS Liberec 2009. Bude se odehrávat hlavně
u sousedů v Liberci, ale jelikož to je hned vedle,
dolehne i k nám. Naši školáci se ale dvou týdnů
jarních prázdnin, jako ti liberečtí, nedočkají.
Avšak jejich začátek byl v Libereckém kraji po-
sunut o dva týdny právě s ohledem na MS Libe-
rec 2009. Také Jablonec nad Nisou a okolí se sta-
ne ubytovací základnou pro sportovce, doprovod
a další návštěvníky. Lze tedy předpokládat, že to
pocítíme v dopravě. Každopádně připravujeme
zvláštní autobusovou linku, která pomůže zá-
jemce do Liberce a zpět dopravit. V Liberci bude
tou dobou bezplatné jízdné na MHD včetně
tramvajové linky č. 11 do Jablonce. 

Dění ve městě a na radnici bude trochu po-
dobné únorovému poli. Únor bývá hlavně časem
příprav. Pole se chystají na zemědělskou sezonu
a my ve městě na investičních akce. Je znám
rozpočet města na letošní rok, projekční přípra-
vy se rozeběhly na plné obrátky, budou se sou-
těžit veřejné zakázky. Budeme také netrpělivě
vyhlížet příznivé počasí, abychom již mohli za-
čít. Únor však bude i měsícem dovolených, ne-
boť řada pracovníků má děti a bude si s nimi
chtít jejich prázdniny užít. Jen aby to vše příliš
nepokazila ohlašovaná chřipka. Mějte proto,
prosím, trpělivost, pokud na radnici někde nara-
zíte na zavřené dveře.

Únor je konečně i měsícem, který vždycky nej-
víc odskáčou muzikanti. Většina z nich se moc
nevyspí a nepomůže jim ani ta „hromnicová“
hodinka navíc. Vždyť v únoru vrcholí plesová se-
zona – a to jsou zapřažení víkend co víkend. A že
těch plesů bude! Informace o nich naleznete i na
městských webových stránkách v kalendáři ak-
cí. A jak už bývá obvyklé, plesům v jablonecké
kotlině kralují dva – 6. února IV. Reprezentační
v divadle a v sobotu 21. února pak ples městský.
Tentokrát ve stylu Oldřicha Nového a Melody Ma-
kers se Sestrami Havelkovými. Tak otevřete oči,
únor přichází… Lukáš Pleticha

místostarosta
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Fungování unie se řídí třemi zásadami – zásadou
demokratické rovnosti, zastupitelské demokracie
a participativní demokracie. Lisabonská smlouva pře-
hledně rozděluje pravomoci mezi členské státy a EU
a odpovídá na otázku „kdo co dělá“. Nově obsahuje
taktéž ustanovení o dobrovolném vystoupení z unie.
Smlouva zjednodušuje rozhodovací postupy i pravi-
dla hlasování a přizpůsobuje se skutečnosti, že má
nyní 27 členů. Dosavadní pravidla pro 15 členů stano-
vuje smlouva z Nice. 

Lisabonská smlouva zvyšuje akceschopnost unie
v oblastech, kterým občané přikládají velký význam.
Jde zejména o boj proti terorismu a trestné činnosti,
svobodu, bezpečnost a spravedlnost. Do jisté míry za-
hrnuje i oblasti energetické politiky, veřejného zdra-
ví, civilní ochrany, humanitární pomoci, vědy a vý-
zkumu a spolupráce správních orgánů. Lisabonská
smlouva umožní, aby EU využila svůj hospodářský,
humanitární, politický a diplomatický potenciál
k prosazování evropských hodnot a zájmů ve světě,
přičemž respektuje zahraničně-politické zájmy jed-
notlivých členských států. 

Klíčovou změnou je vytvoření funkce Vysokého
představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní poli-
tiku, který předsedá Radě EU pro vnější vztahy a kte-
rý je zároveň místopředsedou komise. Unie má dle
Lisabonské smlouvy právní subjektivitu a ta by měla
posílit její vyjednávací pozici i zvýšit efektivitu její
činnosti.

Jak probíhá schvalování Lisabonské smlouvy
v jednotlivých členských státech unie?

Způsob je vnitřní záležitostí každého státu a záleží
jen na jeho ústavních pravidlech, zda bude smlouvu

ratifikovat parlament nebo bude vyhlášeno referen-
dum. Česká republika bude ratifikovat parlamentem.
Zatím Lisabonskou smlouvu schválilo 24 členských
států EU. Německo čeká na výrok svého ústavního
soudu, v Irsku proběhlo neúspěšně referendum a Čes-
ká republika má – zdá se – dost času. Čtyřiadvacet
členských států různých velikostí zřejmě nemá se
smlouvou žádné problémy a spatřuje v ní posílení de-
mokracie i role národních parlamentů a občanů. V ČR
je situace odlišná. Někdy mám dojem, jakoby se stále
váhalo, zda jsme či nejsme členy EU. 

Kdy senát projednával Lisabonskou smlouvu
poprvé a jaká je současná situace?

Poprvé se o ní jednalo 24. dubna 2008. Tehdy byla
bez věcné debaty, která by posoudila její přijatelnost
pro ČR a akceptovatelnost českým parlamentem, ode-
slána k ústavnímu soudu. V současné době některé
výbory senátu požadují odročit schválení, a to do do-
by přijetí tzv. stykového zákona, jenž umožní senátu
nezpochybnitelně se vyjadřovat k návrhům evrop-
ských norem. Na první pohled logické, pokud si
ovšem neuvědomíte, jak nesouměřitelné je spojovat
ratifikaci Lisabonské smlouvy s přijetím stykového
zákona. Tuto nutnou a potřebnou zákonnou normu,
jejíž existenci předpokládá Ústava ČR, je třeba při-
jmout již od vzniku senátu, tedy od roku 1996.
Problémy s její neexistencí se periodicky objevují, na-
posledy při loňské volbě prezidenta republiky.
Nicméně ratifikace Lisabonské smlouvy je výrazem
politického rozhodnutí zcela jiného druhu, než schvá-
lení v podstatě procesní normy, jíž stykový zákon je. 

(fr)

Lisabonská smlouva – 
krok k demokratičtější Evropě
V Senátu i Poslanecké sněmovně České republiky se stále jedná o schválení
Lisabonské smlouvy, kterou první členské státy podepsaly 13. prosince 2007.
Na jejím textu se 27 zemí shodlo 19. října 2007, dvacet devět měsíců poté,
kdy byla odmítnuta smlouva zakládající Ústavu pro Evropu francouzským
a nizozemským referendem. Jaké cíle si smlouva klade a proč je tak důležitá,
jsme se zeptali senátorky Soni Paukrtové.

■ Dvě otázky 
pro starostu 
Petra Tulpu

Pane starosto, přepsali jsme
letopočet a je čas na krátké
hodnocení roku minulého. Jak
vidíte činnost a práci městské
policie v roce 2008?

Byl to rok pro městskou policii
komplikovaný, ale konečný výsle-
dek je velmi dobrý. Podařily se tři
věci, které zasluhují pozornost. Za
prvé – po roce a půl tápání jsme
v září 2008 vybrali do funkce
schopného ředitele městské poli-
cie; za druhé – podařilo se sestavit
Koncepci rozvoje a činnosti MP na
budoucí léta a za třetí – schválili
jsme koncepci prevence krimina-
lity ve městě včetně příslušného
projektu na rozšíření městského
kamerového systému. Byl odve-
den kus poctivé práce, která by se
v roce 2009 měla naplnit.

To mi nahráváte na další
otázku. Jaké budou konkrétní
dopady těchto materiálů v roce
2009?

Já myslím, že rozsáhlé. Přepra-
cujeme organizační řád a spustí-
me projekt „okrskář“. Posílíme
početně městskou policii a bude-
me chtít, aby se její práce odrazila
pozitivně v ulicích města. Nepře-
staneme dohlížet na dopravní si-
tuaci ve městě, a to nejen při mě-
ření rychlosti. 

Doufám, že bude v březnu toho-
to roku schválen připravený pro-
jekt na zbrusu nový kamerový
systém a výstavbu nového centra
MP v Jablonci nad Nisou, což při-
nese v roce 2010 městu zlepšení
bezpečnostní situace v ulicích.
V neposlední řadě bychom rádi do-
táhli do konce projekty z prevence
kriminality, a to jak v obecných
(primárních), tak i ve specializo-
vaných (sekundárních) progra-
mech. Konkrétně jde o další vyba-
vení hřišť sportovním materiálem
a realizaci programů „Stáří bez ri-
zik“, „Na rozcestí“ nebo „Akce síd-
liště“.

(red)

Foto archiv
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Lisabonskou
smlouvu je třeba
schválit

Osobně jsem přesvědčená o po-
třebnosti schválit Lisabonskou
smlouvu, neboť je krokem k demo-
kratičtější a přehlednější Evropě.
Zajišťuje efektivnější rozhodování
pro 27 členských států a především
potvrzuje a rozvádí ty hodnoty, na
kterých je EU založena. Navíc jsou
oblasti a problémy, které jsou lépe
řešitelné z pozice celé Evropy než
jednotlivého státu. V současnosti
je to například pro občany životně
důležitá oblast energetiky.

Co smlouva může přinést
• Lisabonská smlouva potvrzuje

zásadu demokratické rovnosti
všech občanů Evropské unie. 

• Posiluje roli Evropského parla-
mentu jako občany přímo vole-
ného orgánu, který získává nově
významné nové pravomoci ve
vztahu k evropským právním
předpisům, rozpočtu unie a me-
zinárodním smlouvám.

• Posiluje roli parlamentů národ-
ních, a to díky novému mecha-
nismu sledování, zda přijímá
unie opatření na evropské úrovni
pouze tehdy, je-li to efektivnější
než opatření na úrovni národní
(tzv. zásada subsidiarity).

• Posílením role Evropského parla-
mentu a parlamentů národních se
posiluje zastupitelská demokracie.

• Zajišťuje silnější hlas pro občany
díky tzv. „občanské iniciativě“. Je-
den milion občanů z většího poč-
tu členských států může vyzvat
k předložení návrhů, a tím posi-
luje participativní demokracii.

Lisabonská smlouva obsahuje
Listinu základních práv, a tím za-
jišťuje mechanismy pro následují-
cí hodnoty:

Demokratické hodnoty – roz-
vádí „čtyři hodnoty“, na kterých je
Evropská unie založena – demo-
kracii, svobodu, právní stát a dodr-
žování lidských práv.

Občanská práva – kromě výše
uvedených hodnot doplňuje jejich
výčet o úctu k lidské důstojnosti,

rovnosti a ochraně menšin, k plu-
ralismu, toleranci a spravedlnosti.

Solidarita mezi členskými státy
– smlouva stanovuje, že EU a její
členské státy budou jednat společ-
ně v duchu solidarity, zejména
pokud by některý členský stát byl
cílem teroristického útoku nebo
obětí přírodní či člověkem způ-
sobené pohromy, zvláště je zdů-
razněna solidarita v oblasti ener-
getiky.

Větší bezpečnost pro všechny
občany EU – smlouva stanovuje,
že EU získá větší akceschopnost
v oblasti svobody, bezpečnosti
a spravedlnosti a bude lépe vyba-
vena pro boj proti terorismu
a trestné činnost. Cílem nových

ustanovení je posílení schopnosti
EU reagovat na ohrožení bezpeč-
nosti občanů (civilní ochrana, hu-
manitární pomoc a ochrana veřej-
ného zdraví). 

Vyjádření ústavního soudu

Ústavní soud posoudil některé
pasáže, které většina Senátu ČR
považovala za protiústavní, a v lis-
topadu 2008 vydal nález, z jehož
závěru senátorka Paukrtová cituje:

„Nejdůležitějším zjištěním pro
přezkum Ústavního soudu však by-
lo, že Unie je i nadále (tedy po při-
jetí Lisabonské smlouvy) založena
na hodnotách úcty k lidské důstoj-
nosti, svobodě, demokracii, materi-
álně chápaného právního státu
a dodržování lidských práv, a že te-
dy klade důraz na to, co historicky,
duchovně i ideově spojuje národy
Evropy při nalézání spravedlnosti
v jednotlivých případech i ve pro-
spěch celku. Cíle a integrační úloha
EU jsou v tomto směru formulová-
ny jednoznačným způsobem a Ú-
stavní soud jako lidu České repub-
liky odpovědný garant ústavnosti
demokratického právního státu,
pověřený zejména ochranou neza-
datelných, nezcizitelných, neproml-
čitelných a nezrušitelných základ-
ních práv a svobod jednotlivců,
rovných v důstojnosti a právech,
neshledal v tomto směru nic, co by
ho vedlo k nutnosti zasáhnout“.

Soňa Paukrtová
senátorka

■ Komentáře a názory

Od 1. ledna tohoto roku vešla
v účinnost novela zákona o obec-
ní policii, konkrétně zákona č.
553/1991 Sb. Ta upravuje nejen
výkon služby, ale také způsob
přijímání nových uchazečů do
řad obecní policie. 

Každý strážník musí být 
minimálně středoškolák

Od nového roku platí, že každý
uchazeč o zaměstnání u obecní
policie musí mít úplné střední
vzdělání ukončené maturitní zkouš-
kou, musí být občanem České re-
publiky a mít věk nejméně 21 let.
Dále je třeba, aby byl bezúhonný,
spolehlivý, zdravotně a duševně
způsobilý s osvědčením o odborné
způsobilosti. Ti strážníci, kteří již
jsou v pracovním poměru a nema-
jí maturitu, si ji musí doplnit.
Z celkového počtu 46 strážníků
jablonecké městské policie má
v současné době dvaadvacet úplné
střední vzdělání s maturitou, dva
vysokoškolské, na čtyři strážníky
se vztahuje zákonná výjimka. Osm
již nastoupilo ke studiu na střední
škole, zbývajících deset zvažuje
svou situaci nebo se chystá studo-
vat od září 2009.

Obecní policie má větší 
pravomoci

I obecní strážník může podle no-
vely žádat údaje z informačních
zdrojů Policie ČR a všech stupňů
obecních úřadů. Na ulici se změna
v rozšíření oprávnění projeví tak,
že i při prokazování totožnosti mů-

že strážník kromě jména, data na-
rození a bydliště zjišťovat také rod-
né číslo.

Pokud strážník s výtržníky nepo-
řídí domluvou či upozorněním,
pak má právo jej předvést na
Policii ČR. Větší oprávnění má i při
použití donucovacích prostředků.
„Nově smí strážník podle zákona

použít mimo jiné jako donucovací
prostředek elektrický nebo jiný ob-
dobně dočasně zneschopňující pro-
středek. Pouta může nyní strážník
použít i pro omezení možnosti vol-
ného pohybu osoby, a to připoutá-
ním ke vhodnému předmětu. Toto
omezení může trvat do doby, kdy je
zřejmé, že osoba nebude protipráv-
ní jednání opakovat, nebo než bude
předána policii. Nejdéle však dvě
hodiny,“ vysvětluje ředitel Městské
policie v Jablonci Jiří Rulc.

V Jablonci mohou nyní přesněji
zjistit obsah alkoholu v krvi

S novým rokem byli jablonečtí
městští strážníci vybaveni také no-
vým, velmi kvalitním přístrojem
k provádění orientační dechové
zkoušky na přítomnost alkoholu
v dechu. Přístroj je navíc vybaven
mobilní tiskárnou. 

„Strážníci jsou oprávněni a ze-
jména připraveni jej použít. Obdob-
ná situace bude i v oblasti rychlé
jízdy, kdy byla zakoupena nová
měřící technika, která bude řidiče
jedoucích vozidel informovat o pří-
padném nedovoleném překročení
rychlosti,“ dodává ředitel městské
policie Jiří Rulc. (fr)

Novinky u městské policie

Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv městské policie
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Slyšela jsem o vás, že máte rád sport
a hodně se mu věnujete, v létě běháte, v zimě
lyžujete. Účastnil jste se někdy hromadných
závodů, jakými je třeba Jizerská 50? 

Jako dítě jsem rád běhal orienťáky, jako vět-
ší dítě jsem zkoušel atletiku – skákat do výšky,
ale táta Janků mi po právu naznačil, že jsem
na to kopyto, doporučili mi chůzi, ale ta mi
přišla legrační. Hrál jsem v dorostu a na vyso-
ké škole volejbal, později jsem začal rekreač-
ně běhat. To dělám dodnes – obden na hodinu,
někdy mám dokonce pocit, že běžím. Častěji
pak pocit úporného posuvného pohybu vpřed.
Ty laufy jsem kdysi jezdil hodně – Bieg Pias-
tów, Šumavský i Jablonecký maratón, Krušno-
horskou i Jizerskou 50, Krakonošův běh,
Krkonošskou 70. 

Jste ambiciózní a dravý typ? Pouštíte se
rád do obtížných projektů? Jak moc jste za
téměř dvacet let od listopadu 1989 musel
změnit svoje ideály?

To je pomalu na nějakou dílčí životní bilanci.
Vždy jsem měl ambice dělat dobře školu a pak
práci, ale vy myslíte spíše ambice politické,
společenské. Kdo měl tyto ambice za bolševika
– byl v KSČ a předváděl se v mládí ve svazác-
kým kroji. Já ne. Z principu, z přesvědčení, ze
všeho, co ve mně bylo. Ani za nic. Mě potřebo-
vali v Geofyzice Praha na práci a bylo to bez-
vadný – ložiska rud i nerud, uhlí, vodní zdroje,
ochrana životního prostředí, příprava podkladů
pro různé stavby po celé republice. Sedmnác-
tého listopadu 1989 jsme byli kousek od
Benátek n. J. na akci, kterou básnicky zaměře-
ný investor nazval „Hnojná koncovka“ – šlo
o průzkum v rámci přípravy stavby velkého
vepřína. Co nejrychleji jsme to dodělali a jeli do
Prahy. Na podniku ti, co měli ambice, házeli hr-
dinně na zem stranické legitimace, jiní na po-
slední chvíli podepisovali Chartu a Několik vět
a snažili se proniknout co nejblíž k Laterně
Magice. Já jsem stál opřený o zeď na Václaváku,
sledoval balkóny s Krylem, Hutkou a Gottem,
Havlem a Dubčekem, pro tuto chvíli sjednoce-
né davy a říkal si, až se tohle v budoucnu v bo-
ji o ambice názorově rozejde, to bude v Če-
chách mazec. Pak jsem převzal dceru a odjel
domů do Jablonce. Tady byla generální stávka,
plné náměstí, já jsem s tehdy čtyřletou dcerou
sáňkoval nad kostelem v Janově, do toho siré-
ny. Zpíval jsem si Třešňákovu (ten se vrátil až
za rok) písničku o tom proletáři „jen ty roze-
zvučíš sirény a zvony, rozhazuješ žhavé, tmavě
modré špony“, dcera se ptala, proč ten pán roz-
hazuje kuny, vysvětlil jsem jí rozdíl mezi špo-
nou a kunou, jeli jsme autobusem zpět, na
Ruďáku ti s ambicemi právě slézali z podstavců
a já šel domů dělat dítěti večeři. Pak jsem měl
ambice mít s kamarádem firmu na průzkumy
a projektovou a inženýrskou přípravu staveb
a to bylo bezvadný. 

V prosinci 1996 jsem si řekl, že bych mohl
být aktivnější a vstoupil jsem do ODS. Hlavně
na práci a bylo to taky bezvadný. Parky, kina,
ulice, náměstí, kostel, výstaviště, byty, sporto-
viště, kanalizace, měl jsem pocit, že to mluví
samo za sebe a za tvůrčí autorský tým. Pak
jsem měl jednou ambice být starostou, jenže
jak v těch ambicích, zdá se, neumím moc cho-
dit, tak moji předchozí práci ambiciózní opozi-
ce různě shazovala a pomlouvala a já na to

nejspíš neuměl správně reagovat. Teď, kdy-
bych měl ambice, tak bych asi měl já shazovat
a pomlouvat, ale to nedělám. Moje představa
politiky jako volné soutěže myšlenek není
v dnešní praxi mediálně podbarvovaného
včasného zajišťování hlasovacích většin a uza-
vírání různých dohod taky příliš ambiciózní.
Takže shrnuto, spíš než přes ambice jsem i po
dvaceti letech víc přes ty hnojný koncovky.
Práce mě pořád baví, rád se pouštím do všeho
a je to zase bezvadný.

Máte větší rodinu než je dnes obvyklé. Čím
je pro vás rodinné zázemí? Snažíte se, aby
vaše děti uspěly tam, kde vám se to zcela ne-
podařilo?

Svoji ženu Pavlínu jsem poznal v roce 1991,
vzali jsme se v červnu 1992 a miluju ji dodnes
úplně stejně, jako tenkrát. Je to nejhodnější a nej-
obětavější člověk, kterého znám. Po všech před-
chozích vztahových omylech a zmatcích jí nikdy
nepřestanu být dost vděčný za ty krásné společné

roky. Děti máme tři – dcery 24 a 16 let, syna 15
let. Snažili jsme se jim věnovat odmala, jak jen to
šlo. Už jsou velké. Pavlína by chtěla ještě jedno
miminko, ale já se už na to cítím moc starý.

Máte nějaký nesplněný sen – cestování, do-
mek, potápění – jakýkoli, který stále odklá-
dáte, protože buď nebyl čas, nebo neuzrála
ta správná doba?

Odmalička je mým velkým koníčkem hudba
– učil jsem se roky na piáno a na hoboj. Na
gymplu jsme měli komorní orchestr, který ne-
zapomenutelným způsobem řídil pan profesor
Hošek, hrával jsem na koncertech hudební ško-
ly. Pak kytara, písničky, to byl jednu dobu taky
můj svět. Rád bych se k tomu všemu po více
než dvaceti letech aktivněji vrátil. A úplně nej-
radši bych si chtěl zazpívat s bigbítovou kape-
lou. I když víte, jak to je. V duchu si zpívá čistě
každý, když pak spustí nahlas, nedá se to
mnohdy poslouchat. 

(fr)

Petr Karásek
V duchu si zpívá čistě každý

■ Mgr. Petr Karásek
narozen: 31. 3. 1957 v Jablonci nad Nisou

rodina: ženatý, manželka Pavlína, 3 děti

vzdělání: obor užitá geofyzika na PřF UK
Praha (1976–1981)

zaměstnání: od r. 1981 dodnes jako (dnešní
terminologií) projektový manažer v oblasti
průzkumů a přípravy staveb

člen ZM: od roku 1998, 2002–2006 místosta-
rosta pro rozvoj města

záliby: hudba, sport

co mám rád: hory, pohyb krajinou, fotbal

co mě štve: vlastně nic
Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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■ Naši jubilanti
v únoru
97 let
Blaschková Hildegard

96 let
Svobodová Anna

95 let
Bukovičová Blažena a Horáková
Anna

94 let
Strnadová Marie

93 let
Michálková Anna

90 let
Pelant Karel a Peřinová Marie

85 let
Cerman J., Červinková E.,
Fišerová I., Gálová M., Hanuš V.,
Janouchová B., Kolpaská A.,
Malín J., Melša J., Pavlíčková M.,
Profeldová K., Valášková L.
a Valtrová M.

80 let
Bryscejnová L., Bydžovský F.,
Hlubůček J., Machková V.,
Maštalířová H., Novotný F.,
Patřičná M., Perina J., Ráček Z.,
Ráliš L., Stejskalová J.
a Šulcová M.

75 let
Bidlasová K., Brožek Z.,
Havlíčková H., Hercík M.,
Hlubučková H., Hoskovcová L.,
Linková Z., Marek J., Meyer J.,
Neťuka V., Palová M.,
Papageorgiu J., Pilař J.,
Poláčková M., Prejzová L.,
Rozsypalová J., Slavík K.,
Šikolová B., Šmídová Z., Valo Z.,
Valová D. a Zadražil J.

70 let
Feigeová I., Hýsková M.,
Krausová J., Markalous J.,
Mikulová R., Scholzová W.,
Sirota J., Skálová M., Slavíková I.,
Sulej J., Svobodová L., Štosová L.,
Verych J., Vránová S. a Ziková J.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

■ Hledáme 
dobrovolníky
Jablonecká nemocnice hledá dob-
rovolníky, kteří by se chtěli stát
společníky pacientům a pomáhali
jim vyplnit jejich volný čas. Mů-
žete tak pomoci nemocnému člo-
věku zpříjemnit pobyt v nemocnici
povídáním, nasloucháním, před-
čítáním, výtvarnými a hudebními
aktivitami, doprovodem při pro-
cházkách apod. Máte-li chuť, ener-
gii a čas pomáhat druhým, přihlas-
te se přímo v nemocnici (čtvrtky
9–12 hodin, tel. 483 345 126 nebo
e-mail veitova@nemjbc.cz. Školení
nových dobrovolníků se uskuteční
v únoru 2009.

Sklářské pátky
Železný Brod, město s dlouholetou
sklářskou tradicí, zve do 15. břez-
na t. r. k návštěvě mimořádné ak-
ce. Každý pátek (s výjimkou 20. 2.)
můžete zhlédnout různá sklářská
řemesla a zároveň si koupit české
sklo za nejvýhodnější ceny přímo
od výrobců. Zdejší sklářská škola
nabízí exkurze do svých dílen,
Městské muzeum zve do galerie
světoznámých sklářů. Pozorovat
i vyzkoušet si můžete výrobu ruč-
ně vinutých perlí, navštívit novou
Galerii Na Rynku či některé speci-
alizované prodejny Více informací
na www.zeleznybrod.cz/volnycas.

Komunitní 
plánování pokračuje 
V půlce ledna se opět sešly všech-
ny pracovní skupiny komunitního
plánování a sestavily „Akční plán
pro rok 2009“. Ten bude po schvá-

lení řídící skupinou předložen
městským zastupitelům. Některé
priority jsou shodné i pro více sku-
pin – například skupiny pro osoby
zdravotně znevýhodněné a pro se-
niory postrádají osobní asistenci
a pečovatelskou službu. Je tedy
zřejmé, že právě tyto sociální služ-
by jsou pro Jablonečany velmi dů-
ležité.

Pro výpis bodů 
do „íčka“
Výpisy z bodového systému řidičů
se na našem městském úřadu vy-
dávají nejen na oddělení dopravně
správních agend v Komenského
ulici. Nově je můžete získat i na
pracovišti Czech POINTU na
vnitřním informačním středisku
jablonecké radnice. V rámci po-
skytování dobrých služeb obča-
nům je středisko otevřené každý
pracovní den do 17 hodin. Na roz-
díl od oddělení dopravně správ-
ních agend, kde klient zaplatí pat-
náctikorunový správní poplatek,
činí poplatek ve vnitřním „íčku“
padesát korun za jeden výpis.

Výzdoba se líbila
Od prosince do poloviny ledna mě-
li návštěvníci radnice možnost si
prohlédnout výstavku prací rodičů
a dětí z mateřské školy Jablůňka
ve Hřbitovní ulici. Výrobky připo-
mínající vánoční čas zpříjemnily
atmosféru v prostoru vstupní haly.
O tom, že se některé věci opravdu

líbily, svědčí i skutečnost, že perní-
kový betlém někdo zkonzumoval.
Zůstala po něm jen prázdná krabice.

Kamarád safírového
času
Tak nazval svou prvotinu Míra
Mates. Autor čtenáře zavádí do
Jizerských hor a hlavně na Jizer-
ku. Knížku drobných vzpomínek
členů jednoho turistického oddílu,
který autor vedl, oživují autentické
zážitky. Řada z nich je věnována
starému Kitovi, ve kterém snadno
poznáme někdejšího hajného Kou-
ta. Publikace s půvabnými ilustra-
cemi Emilie Pětiooké-Novotné je
určena zejména starším dětem
a dá se přečíst za jeden večer.

Městský ples
Starosta Petr Tulpa zve na 14. ples města Jablonec nad Nisou, který se koná
v sobotu 21. února od 20 hodin v sálu Eurocentra. K tanci a poslechu zahrají
Melody Makers a Orchestr Ladislava Bareše. 
Část výtěžku ze vstupného ve výši 25 000 Kč bude předána Sdružení pro pomoc
mentálně postiženým Jablonec nad Nisou – sportovnímu klubu Sluníčko.
Přispět na stejnou věc můžete i zakoupením dárkového certifikátu v hodnotě
50 korun. Předprodej bude zahájen 5. února v 15 hodin v pokladně Eurocentra.

Koupí si nový 
počítač
Výtěžek sbírky „Starostův svařák“
činil přesně 16 152 Kč a koncem
ledna byl převeden na účet Dia-
konie ČCE – středisko v Jablonci
nad Nisou. Tato organizace získa-
né prostředky použije na nákup
nového počítače. Současný počítač
je již dávno za hranicí životnosti
a udržování jeho provozu přináší
více práce, než kolik jí ušetří.

Vzácná návštěva
V pátek 23. ledna navštívil Jablo-
nec nad Nisou 20. sídelní biskup
litoměřický Jan Baxant, který při-
jel na základě oficiálního pozvání
jablonecké farnosti. V rámci ná-

vštěvy jej přijal starosta Petr Tulpa
v obřadní síni radnice, kde se bis-
kup zapsal do pamětní knihy města.
Starosta biskupovi předal publika-
ci vydanou k loňskému 75. výročí
vzniku radnice, faksimile měst-
ského znaku a měděnou medaili
Otce města Josefa Pfeiffera.

Znovu o Zlatý erb
Město Jablonec nad Nisou se i le-
tos přihlásilo do soutěže o nejlepší
webové stránky města. Pokud se
vám naše stránky líbí, můžete se
zúčastnit hlasování o cenu veřej-
nosti. Na úvodní stránce našeho
webu klikněte na zelenou ikonu
soutěže, vyplňte formulář a ode-
šlete (nezapomeňte uvést váš ema-
il). Přijde vám kontrolní zpráva, je-
jímž potvrzením se stane váš hlas

platným. Hlasy, které pošlete do
19. 2. do 16 hodin budou započte-
ny do krajského kola soutěže. Do
celostátního kola se pak počítají
hlasy došlé nejpozději 26. 3. do 16
hodin. 

Kácet se smí jen 
do konce března
Kácení stromů se od letošního ro-
ku bude na základě doporučení
Ministerstva životního prostředí
ČR povolovat pouze v období od 1.
října do 31. března. V době vegeta-
ce bude i nadále povolováno káce-
ní dřevin v havarijním stavu, výji-
mečně z důvodu výstavby. Pokud
se chystáte podat žádost o pokáce-
ní stromu, doporučujeme tak udě-
lat co nejdříve. 



Personální inzerce 
Rada města Jablonec nad Nisou v působnosti
zřizovatele organizace Centrum sociálních
služeb Jablonec nad Nisou, p. o. vyhlašuje vý-
běrové řízení na pracovní místo

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

Náplň práce: řízení a vedení organizace Cent-
rum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.
Požadujeme: vysokoškolské vzdělání, praxi ve
vedoucí pozici, orientaci v problematice posky-
tování sociálních služeb dle zákona 108/2006
Sb. o sociálních službách výhodou, znalost pro-
blematiky řízení příspěvkových organizací vý-
hodou, organizační, komunikační a řídící
schopnosti, znalost projektového řízení výho-
dou, koncepční, analytické myšlení, uživatelská
znalost práce s PC, odpovědnost, flexibilita, roz-
hodnost. 
Písemnou koncepci řízení Centra sociálních
služeb Jablonec n. N., p. o. – max. 2 strany A4. 
Nabízíme: zajímavou, zodpovědnou, pestrou
a odbornou práci, motivující finanční ohodno-
cení.
Nástup: dle dohody.
Informace: tel. 483 357 249, 
e-mail: mickova@mestojablonec.cz. 
Přihlášky do 10. února 2009.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů, lustračním osvědče-
ním (ne starším 3 měsíců), ověřeným dokla-
dem o dosaženém vzdělání, písemnou verzí
koncepce a případnými referencemi zasílejte
na adresu: Městský úřad, personální úsek,
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje
konkurz na obsazení funkce

ŘEDITELE
Základní školy Jablonec nad Nisou, Na Šu-
mavě 43, příspěvková organizace

Požadavky: splnění předpokladů pro výkon
funkce ředitele školy stanovených zákonem č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, znalost problematiky řízení
školství a příslušných právních předpisů, ob-
čanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravot-
ní stav, organizační, řídící a komunikační
schopnosti.
Nástup: nejdéle k 1. 8. 2009
K přihlášce přiložte úředně ověřené kopie
všech dokladů o dosaženém vzdělání, doklad
o průběhu zaměstnání a délce pedagogické
praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem,
strukturovaný životopis, lékařské potvrzení
o způsobilosti k výkonu funkce ředitele ne star-
ší dvou měsíců, nástin koncepce dalšího rozvo-
je školy (max. 4 strany formátu A4), výpis z rej-
stříku trestů ne starší 3 měsíců (nebo doklad
o jeho vyžádání), čestné prohlášení dle § 4 odst.
3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví ně-
které další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích ČR,
ve znění pozdějších předpisů.
Příjem přihlášek bude ukončen v pátek 6. úno-
ra 2009 ve 12.00 hodin.
Přihlášku doručte na adresu Městský úřad
Jablonec nad Nisou, oddělení školství, kultury
a sportu, Lenka Lipšová, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou
Způsob podání přihlášky:
Obálku s přihláškou a požadovanými doklady

včetně příloh nutno označit: „KONKURZ ZŠ –
NEOTVÍRAT“
Případné dotazy na telefonu 483 357 278, 483
357 270.

Výběrové řízení 
na pronájem bytu
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové
řízení na pronájem bytu se smluvním nájem-
ným

Komenského 11/595, č. bytu pro VŘ: 1/2009
Byt 1+4, 3. patro, podlahová plocha 141,20 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 7.093 Kč/měsíc bez služeb spoje-
ných s užíváním bytu a plateb za vybavení
bytu.
Prohlídku zajišťuje Městská správa nemovitostí
Jablonec nad Nisou, s. r. o. 11. 2. 2009 od 15.30
do 16 hodin. 

Sraz zájemců je ve stanovenou dobu před vcho-
dem do objektu.

Přihlášku do VŘ podávejte na předepsaném for-
muláři. Formulář lze vyzvednout na odd. tech-
nické obsluhy a bytů MěÚ (TOB), ve vnitřním
informačním středisku MěÚ nebo na www.me-
stojablonec.cz. Žadatel doručí přihlášku na
TOB nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce
od 2. 2. do 16. 2. 2009 do 15.00 hodin. Obálka
musí být zřetelně označena nápisem VŘ s ozna-
čením čísla bytu (tj. 1/2009 – NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

(6)

jablonecký měsíčník / únor 2009 městský úřad

Zápis do škol
Odbor humanitní, oddělení školství, kultu-

ry a sportu, městského úřadu oznamuje, že
zápis dětí do l. tříd základních škol v Jab-
lonci nad Nisou na školní rok 2009–2010
proběhne takto:

Ve čtvrtek 5. února od 13 do 18 hodin na zá-
kladních školách 

Liberecká 26 
Pivovarská 15 
5. května 76 
Kokonín – Rychnovská 215 a Janáčkova 42 
Na Šumavě 43
Pasířská 72
Mšeno – Arbesova 30
Mšeno – Mozartova 24
Rýnovice – Pod Vodárnou 10

V úterý 3. února od 8 do 16 hodin 

na Katolické základní škole majora Rudolfa
Háska, U Háskových vil – Průběžná 12.

V úterý 3. února od 16 do 18 hodin 

na Svobodné základní škole, Rybářská 35. 

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle
§ 36 zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které
dovrší do 31. 8. 2009 šestý rok věku, k zápisu do
školy. Žáci, kterým byl povolen odklad školní
docházky, se rovněž dostaví k zápisu. Při zápi-
su zákonný zástupce předloží rodný list dítěte
a svůj občanský průkaz.

Konečné rozmístění žáků do l. tříd bude pro-
vedeno s přihlédnutím k Obecně závazné vy-
hlášce o školských obvodech ZŠ a k počtu míst
na příslušných školách.

(zk)

Poplatky ze psů
Dle Obecně závazné vyhlášky města Jablo-

nec nad Nisou o místních poplatcích podléhají
místnímu poplatku psi starší tří měsíců. Po-
platníkem je fyzická nebo právnická osoba, kte-
rá je držitelem psa a která má na území města
trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatník je povinen
správci poplatku oznámit držení psa do 15 dnů
od jeho nabytí. 

Roční poplatky za psa činí

a) za prvního psa 1 500 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa
2 200 Kč 

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu 200 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa, jehož
držitelem je osoba uvedená v písm. c) 

300 Kč

e) za prvního psa, jehož držitel je přihlášen
k trvalému pobytu v rodinném domě 

300 Kč

f) za druhého a každého dalšího psa uvedeného
pod písm. e) 1 000 Kč

Platit lze složenkou, bezhotovostním převo-
dem na účet města Jablonec nad Nisou, číslo
19-121451/0100, vedeného u Komerční banky,
a. s., nebo v hotovosti na vnitřním informačním
středisku v přízemí radnice (pondělí–pátek
8–17 hodin).

Při platbách vždycky uveďte variabilní sym-
bol, který je identifikací každého poplatníka.
Začátkem roku obdržel každý složenku. Místní
poplatky ze psů na rok 2009 jsou splatné nej-
později do 31. 3. 2009. 

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné
výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 záko-
na č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a to až na trojnáso-
bek. V případě neuhrazení poplatku vyměřené-
ho platebním výměrem je postupováno podle
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplat-
ků, v platném znění. Neuhrazený poplatek, na-
výšený o exekutorské náklady, je pak vymáhán
exekučně.

Dále poplatníky vyzýváme, aby každou sku-
tečnost, která má vliv na vznik či zánik poplat-
kové povinnosti, výši poplatku nebo na osvobo-
zení od poplatku, ohlásili do 15 dnů od jejího
vzniku na oddělení řízení organizací a rozpoč-
tu (radnice, 3. patro, č. dveří 311). Týká se to
především těchto skutečností – úhyn psa, změ-
na adresy trvalého pobytu držitele psa, přene-
chání psa jinému držiteli, změna sazby poplat-
ku atp. 

Informace získáte na www.mestojablonec.cz
(životní situace – finance – poplatek ze psů) nebo
na tel. 483 357 367.

(lz)
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Je jedním z úseků městského úřadu, které-
ho se asi nejvíce dotýkají záležitosti běžného
života Jablonečanů. Devět pracovníků zde
musí zvládat široký záběr činností ze sociál-
ní oblasti. Práci tohoto oddělení nám přiblí-
žil jeho vedoucí Jaroslav Cvrček. 

Co konkrétně spadá do náplně práce vaše-
ho oddělení?

Rozsah je opravdu široký. Spadá sem koncepč-
ní plánování sociálních služeb v rámci komunit-
ního plánování, pravidelná spolupráce s nezisko-
vými subjekty či poskytovateli z oblasti sociální
a zdravotní, otázky menšin, služby pro seniory,
veřejné opatrovnictví, sociální kurátorství, terén-
ní sociální práce či protidrogová problematika. 

Pracovníci oddělení jsou mimoto i členy po-
radních orgánů rady města (např. komise hu-
manitní péče či prevence kriminality) a odbor-
ných pracovních skupin, které se podílejí na
koncepční činnosti při tvorbě strategických do-
kumentů města.

Jaké úkoly vás čekají v roce 2009?
Kromě běžných agend se zaměříme na reali-

zaci prvního roku „Komunitního plánu sociál-
ních služeb“ dle stanovených priorit, například
na rozvoj pečovatelské služby, asistenčních slu-
žeb pro všechny skupiny obyvatel atd. 

Značný kus práce si vyžádají činnosti spoje-
né s provozem nově sloučené příspěvkové or-
ganizace Centrum sociálních služeb Jablonec
nad Nisou, v rámci které jsou občanům zajišťo-
vány sociální služby, aktivity Spolkového domu
a další.

Pokračovat bude i nadále spolupráce s nezis-
kovými a dalšími subjekty během pravidelných
pracovních schůzek, na kterých je možné vzná-
šet i podněty městu na řešení konkrétních pří-
padů, například architektonických či jiných ba-
riér.

S jakými problémy se nejčastěji potýkáte?
V oblasti péče o seniory a zdravotně postižené

nám chybí na sebe dostatečně navazující druhy
sociálních služeb. Jednou z priorit je tedy roz-
šíření terénní pečovatelské služby a osobní
asistence. Další náročné činnosti se týkají ve-
řejného opatrovnictví či terénních prací v pří-
padech hrozícího sociálního vyloučení u soci-
álně slabých spoluobčanů. Máme k dispozici
jen tři terénní pracovníky, kteří řeší akutní pro-
blémy přímo v rodinách. Velké úsilí vyžaduje
i role sociálního kurátora a romského poradce
při pomoci občanům, kteří se z různých důvo-
dů ocitli ve složité sociální situaci.

(kh)

Oddělení sociálních služeb a zdravotnictví

Poukázky se nebudou 
poskytovat plošně

V samém závěru minulého roku podepsal
prezident ČR další novelu zákona o pomoci
v hmotné nouzi. Její dopad, účinný od 1. ledna
2009, mimo jiné změnil způsob výplaty přís-
pěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomo-
ci. O připravovaném způsobu vyplácení formou
poukázek jsme vás informovali v lednovém vy-
dání Jabloneckého měsíčníku.

Městský úřad Jablonec nad Nisou, oddělení
sociálních dávek, tedy nebude od ledna 2009
příspěvek na živobytí a mimořádnou okamži-
tou pomoc poskytovat plošně formou poukázek.

Oddělení sociálních dávek bude k výplatě
formou poukázek výše uvedených dávek při-
stupovat v individuálních případech, a to
s přihlédnutím k situaci osoby v hmotné nouzi
a k jejím schopnostem hospodařit s poskytnu-
tou dávkou tak, aby nedocházelo k jejímu zne-
užívání.

(ab, jh)

Nová služba jabloneckého 
webu

Jablonecké webové stránky nabízejí od po-
loviny ledna novou službu „Otázky a odpově-
di“. Ta umožňuje uživatelům pokládat z webo-
vého rozhraní dotazy pracovníkům městského
úřadu. Aplikace je jakousi alternativou k exis-
tující vyhrazené emailové adrese pro dotazy
(dotazy@mestojablonec.cz), která zůstává i na-
dále v platnosti.

Občan, který chce přes tuto službu položit do-
taz, ho jednoduše zapíše do webového formulá-
ře. Vybere příslušnou kategorii a odešle. Dotaz
se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi ze
strany úřadu. Zároveň přijde odpověď tazateli
na e-mailovou adresu, kterou uvedl ve formu-
láři. Při používání je třeba zachovávat pravidla
pro vkládání příspěvků. Před použitím tedy do-
poručujeme si tato pravidla přečíst. Odkaz na
ně najdete na úvodní straně aplikace a jsou
shodná s pravidly diskusního fóra.

Zodpovězené dotazy je možno vyhledat podle
kategorií nebo zobrazit všechny podle data vlo-
žení. K dispozici je i vyhledávač. S postupným
přírůstkem otázek a odpovědí vznikne jakási
znalostní databáze, kterou bude možné použít ja-
ko další zdroj informací. Některé příspěvky bu-
dou také propojeny s aplikací Životní situace, kde
je dané téma zpracováno formou návodu. 

(pv)

Informace o MHD
MHD v době jarních prázdnin

Od 16. do 20. února bude omezen provoz
MHD dle platných jízdních řádů jednotlivých
linek. 

Pro posílení dopravy do Hrabětic a Bed-
řichova bude během jarních prázdnin v provo-
zu linka MHD číslo 21 Jablonec – Hrabětice –
Bedřichov – Jablonec. Spoj s odjezdem z Pražské
v 7:45 pojede přes Bedřichov do Hrabětic, spo-
je s odjezdy v 9:20, 10:50 a 12:40 jedou přes
Hrabětice do Bedřichova.

V autobusech s čipovými kartami 
Opuscard 

Bezkontaktní karta Opuscard je plastová kar-
tička se zabudovaným čipem, na který je mož-
né zaznamenat různé údaje. Ty jsou na čipu
uloženy v zašifrované podobě, takže se k nim
nemůže dostat nikdo nepovolaný. Bezkontaktní
čipová karta bude sloužit jednak jako tzv. elek-
tronická peněženka, to znamená, že si na ni
můžeme „nahrát“ určitý finanční obnos, který
potom využíváme při placení jízdného, ale pře-
devším jako elektronickou jízdenku.

Během února budou na kontaktních místech
(v předprodejních kancelářích ČSAD Jablonec
n. N. na autobusovém nádraží a v Pražské ulici)
přijímány žádosti o vydání čipových karet
Opuscard. Formulář žádosti bude k dispozici
na uvedených místech nebo je ke stažení na
www.opuscard.cz. 

Při podání žádosti je třeba zaplatit poplatek
140 Kč za vydání karty, přiložit průkazovou fo-
tografii a předložit občanský průkaz (u dětí do
15 let rodný list nebo občanský průkaz zákon-
ného zástupce). Karta bude připravena k pře-
vzetí na kontaktním místě do 21 dnů.

Čipová karta umožní v připravovaném inte-
grovaném dopravním systému Libereckého
kraje (IDOL) cestovat různými dopravními
prostředky bez nutnosti si při každém přestupu
zakupovat novou jízdenku. 

Držitelé karty Opuscard budou moci v jablo-
necké městské hromadné dopravě využívat po
zavedení integrovaného dopravního systému
Libereckého kraje IDOL všechny druhy jízd-
ného MHD Jablonec nad Nisou. Jednotlivé
jízdenky budou při platbě kartou Opuscard
přestupné a levnější oproti „papírovým“ jízden-
kám. 

V regionální dopravě si držitelé čipových ka-
ret budou moci zakoupit kromě jednotlivých
přestupních jízdenek i sedmidenní a třicetidenní
jízdenky. 

Více informací o připravovaném integrovaném
dopravním systému najdete na www.iidol.cz.

(pj)

Foto Pavel Kusala
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Z jednání zastupitelstva a rady
18. prosince 2008

Deset milionů na nové autobusy
Zařadit deset milionů korun do městského roz-

počtu pro rok 2009 dostal za úkol v závěru minulého
roku místostarosta Lukáš Pleticha. Uvedená částka
je určena na obnovu vozového parku ČSAD.

V letech 2000 až 2007 investovalo ČSAD do obnovy
vozového parku celkem 83 969 000 korun. V této část-
ce je zahrnuta státní dotace ve výši 16 900 000 Kč,
příspěvek města Jablonec nad Nisou 46 550 000 Kč
a hodnota vkladu dopravce rovnající se 20 519 000 ko-
run.

Loni ČSAD Jablonec nad Nisou, a. s. zakoupila čtyři
nové nízkopodlažní autobusy v hodnotě 18 418 000 Kč,
které jsou pravidelně nasazovány na linky MHD č. 2,
13, 14 a 15. Touto investicí kleslo průměrné stáří vo-
zového parku na 8,25 roku a 60 % z celkového počtu
vozidel má tak bezbariérový přístup nebo plošinu pro
tělesně postižené spoluobčany. 

V tomto roce plánuje ČSAD Jablonec n. N., a. s. s po-
mocí města nákup pěti nových autobusů v hodnotě
cca 36,6 milionů korun. Kromě příspěvku města po-
žádá dopravní společnost také o státní dotaci minis-
terstvo dopravy, zbylou část na nákup autobusů inve-
stuje z vlastních prostředků.

V rámci plnění uzavřené Rámcové smlouvy
s Dopravním sdružením obcí Jablonecka na období
2008–2017 bude společnost preferovat nákup vozidel
na pohon CNG (zemní plyn). Společnost Tedom, kte-
rá vyrábí autobusy na alternativní pohon, plánuje vy-
stavět v Rýnovicích veřejnou plnící stanici. Pokud se
její záměr naplní už v roce 2009, pak má ČSAD
v úmyslu autobusy z produkce firmy Tedom nakupo-
vat a podle plánu by jich v rámci obnovy vozového
parku do roku 2011 měla provozovat cca dvacet. Plá-
novaným nákupem pěti nových autobusů pro MHD
dojde k navýšení podílu bezbariérových vozidel na
hranici 70 % a průměrné stáří vozového parku klesne
pod 8 let. 

V současné době je provoz městské hromadné do-
pravy v Jablonci zajišťován prostřednictvím devíti
nízkopodlažních busů Citybus, pěti nízkopodlažními
busy, sedmi s plošinou u prostředních dveří, jedním
malokapacitním vozem Mercedes Sprinter pro 26 osob,
čtyřmi vozy typu Karosa se sníženou podlahou a dal-
šími osmi autobusy Karosa.

Vklad pozemků byl schválen
Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schvá-

lili vklad pozemků o celkové výměře 8 341 m2, vše

v k. ú. Jablonce nad Nisou, jako nepeněžitý vklad
města do základního kapitálu společnosti Doprav-
ní podnik města Liberec, a. s. 

Zároveň svým rozhodnutím pověřili místostarostu
Lukáše Pletichu, aby zastupoval město Jablonec nad
Nisou při jednáních a v rámci činnosti valné hroma-
dy. Zastupitelé také projednali a schválili doplnění ak-
cionářské smlouvy. 

Představenstvo DPML, a. s. se skládá z devíti členů
se čtyřletým funkčním obdobím, které volí a odvolává
valná hromada. Sedm členů navrhuje statutární měs-
to Liberec a dva město Jablonec nad Nisou. Dozorčí
rada je šestičlenná, funkční období je rovněž čtyřleté.
Tři členy dozorčí rady navrhuje statutární město
Liberec, dva Jablonec nad Nisou.

Aby bylo možné čerpat dotaci
V závěru loňského roku zasedli k mimořádnému

zasedání i jablonečtí radní. Na programu bylo projed-
nání organizační změny, jejíž podstatou bylo přijetí
jednoho nového pracovníka úřadu. Důvodem změny
je dotační titul ve výši 7 357 924 koruny (z toho je 7,5 %
účast města), který město loni získalo na tříletý pro-
jekt „Regionálního informačního centra“. Původní
záměr byl převést čerpání dotace na nově vzniklou
obecně prospěšnou společnost Jablonecké kulturní
a informační centrum, o. p. s., která byla založena
s ohledem na novou právní úpravu DPH. 

Jako řešení navrhl tajemník úřadu Jiří Nesvadba
ponechat jednu pozici z dosavadního Informačního
turistického centra jako zaměstnance městského úřa-
du v roli manažera projektu. Ten bude v přímé řídící
pravomoci místostarosty Petra Vobořila, jenž je ve-
doucím projektu „Jablonecko jako centrum cestovní-
ho ruchu Jizerských hor“. Tato pozice bude plně pla-
cena z finančních prostředků získaných dotací. Pokud
by bývala městská rada před koncem roku 2008 tuto
organizační změnu neschválila, nebylo by možné do-
taci čerpat. 

V současné době má Městský úřad v Jablonci 271
zaměstnanců, z čehož 24 pracovníků je zařazeno na
veřejně prospěšné práce.

Zveme na únorové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 26. února od 9 hodin ve velké zasedací
síni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz.

(fr)

■ Z krajského 
zastupitelstva

První letošní krajské zastupi-
telstvo proběhlo až 27. ledna.
Největší událostí tohoto zastu-
pitelstva byla volba členů výbo-
rů. Jelikož se však konalo až po
vydání tohoto čísla, uvedeme
více o této události až v březno-
vém měsíčníku. 

Jablonce a blízkého okolí se toho
v lednu příliš netýkalo. Lze uvést
majetkové narovnání pozemků
nové části ulice Na Čihadle od
okružní křižovatky s ul. Riegro-
vou po křížení s ul. Dr. Randy.
Ulice Na Čihadle bude součástí
severní tangenty a řešení průtahu
Vrchlického sady – tedy krajská
komunikace. Majetková narovná-
ní pozemků a sjednocování vlast-
nictví krajských silnic jsou již leti-
tým evergreenem činnosti kraje. 

Zajímavější byla informace o sta-
vu zaměstnanosti v Libereckém
kraji v listopadu 2008. Evidovaných
uchazečů o práci bylo 15 281. Mí-
ra nezaměstnanosti v Libereckém
kraji byla 6,3 %, na Jablonecku
6 % a průměr v ČR byl 5,3 %. Pod-
le pohlaví pak u žen 7,9 %, u mu-
žů 5,2 %. Přesto byla v Jablonci
poptávka hlavně po personálu do
budované prodejny Interspar a dá-
le též po obráběčích kovů. 

Ostatní body programu zastupi-
telstva se týkaly dalších majetko-
právních operací mimo oblast
Jablonecka, změn zřizovacích lis-
tin krajských organizací v důsled-
ku změn PSČ. To souvisí se změ-
nami v síti poštovních úřadů.

V mezidobí proběhla také dvě
zasedání Rady regionu soudrž-
nosti NUTS II – severovýchod.
Rada spolupůsobí a schvaluje při-
dělování části „evropských peněz“
z Regionálního operačního pro-
gramu. Pro Jablonec bylo vý-
znamné prosincové zasedání. Od-
loženo bylo vyhlášení výzev Re-
gionálního operačního programu
3.1. „Podpora základní infrastruk-
tury a doprovodných aktivit v ce-
stovním ruchu“ a 4.1. „Podpora
rozvoje infrastruktury pro podni-
kání“. Na obě výzvy čeká řada u-
chazečů o „evropské peníze“, pod-
nikatelů, neziskových organizací,
obcí a měst včetně Jablonce.
Důvodem je nejasný harmono-
gram, kdy lze fyzicky počítat s fi-
nančními prostředky EU. Nás se
týká především cestovní ruch
a znamená to nepříjemný posun
v přípravě a realizaci projektů
u přehrady, a to nejspíš až na příš-
tí rok. Je však ještě naděje, že
k vyhlášení by mohlo dojít kon-
cem letošního března. 

Lednové zasedání se pak týkalo
hlavně schválení IPRM regionál-
ních center, tedy velkých měst –
Hradce Králové, Pardubic a Liber-
ce, kam spadá i tolik diskutované
Centrum vzdělanosti Libereckého
kraje.

Lukáš Pleticha
místostarosta a krajský zastupitel

Foto Jiří Jiroutek
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Od 1. ledna 2009 začala pracovat jedna ze
dvou nových obchodních společností založených
městem. Tou první je Městská správa nemovi-
tostí Jablonec nad Nisou, s. r. o. Co se s jejím
vznikem pro občany bydlící v městských bytech
změní, na to jsme se zeptali ředitele společnosti
Jana Černého.

Změny jsou zatím spíše formálního rázu. Klienti
dostali v posledních prosincových dnech domů ozná-
mení o tom, že se mění správce bytových domů. Z to-
ho vyplývá nové kontaktní místo – sídlíme v budově
radnice, vchod máme naproti České pojišťovně.
Mnozí si jistě vzpomenou, že v těchto prostorech byla
donedávna internetová kavárna. Další změna spočívá
v úředních hodinách – v pondělí jsou posunuty do půl
šesté odpoledne, každý den máme polední pauzu od
12 do 12.30 hodin. Naší ambicí je poskytovat služby ve
stejném rozsahu a kvalitě, jaký poskytovali předchozí
správci. Ostatně naše povinnosti při správě bytových
domů vyplývají z uzavřené smlouvy s městem
Jablonec nad Nisou a ta se od smlouvy s předchozím
správcem téměř neliší.

Říkáte, že se téměř neliší. Takže v čem je hlavní
rozdíl?

Do budoucna má být správa městských bytových
domů pouze jedním z několika předmětů naší činnos-
ti. Naše společnost by se měla zabývat správou většiny
městských nemovitostí s výjimkou těch specifických,
jako je bazén či stadion, to znamená jak budov, tak
i pozemků. S tím ostatně souvisí i náš název – Měst-
ská správa nemovitostí Jablonec nad Nisou, s. r. o.
a nikoli „městská správa bytů“. Při klesajícím počtu
městských bytů by ostatně existence městské společ-
nosti věnující se výhradně jejich správě ztrácela smy-
sl. V této souvislosti je naším záměrem provést tzv. pa-
sportizaci městských nemovitostí, což je v podstatě
zjištění a zachycení skutečného stavu. Pasportizace
zahrnuje detailní prohlídku nemovitosti se zdoku-
mentováním všech zjištěných poruch. Jejím výsled-
kem je nástroj, pomocí kterého může majitel – tedy
město Jablonec nad Nisou – účelně směrovat do svých
nemovitostí peněžní prostředky, a to nejen z vlastních
zdrojů, ale i z nejrůznějších dotačních programů. To
by se nakonec mělo odrazit i v kvalitě bydlení v měst-
ských bytech.

S jakými problémy za vámi nájemci obecních
domů mohou přijít? S čím jim můžete pomoci? 

Nájemci za námi mohou přijít kdykoli, pokud mají
pocit, že kvalita bydlení v obecním domě neodpovídá
uzavřené nájemní smlouvě. V praxi se jedná o hláše-
ní nejrůznějších závad, stížností na nepořádek v do-
mě, neodvezené popelnice. Jinak pro město plníme
servisní úlohu – u nás se uzavírá nájemní nebo uby-
tovací smlouva, my připravíme pro nájemce evidenč-
ní list, naši zaměstnanci kontrolují uvolněné byty, pří-
padně zajistí jejich uvedení do uživatelného stavu,
předají byty novým nájemcům atd. 

Jaké máte pracovní plány? Jaké jsou vaše zkuše-
nosti v tomto resortu? 

Naším plánem pro začátek je dobře se zhostit úlohy
nového správce tak, aby naši klienti kromě formál-
ních změn nepocítili žádné jiné. A když ano, pak jen
ty kladné. Naši zaměstnanci mají zkušenosti se sprá-
vou bytových domů nebo se stavebnictvím obecně,
jedna ze zaměstnankyň např. v předchozím pracov-
ním poměru pracovala u obdobného správce byto-
vých domů v Liberci. Já jsem vzděláním právník a ne-
movitostem se věnuji, ať z právního či později i z tech-
nického hlediska, po celou svou profesní kariéru.

Doufám, že využiji své zkušenosti získané například
při pasportizaci majetku Libereckého kraje. 

Kolik bytových jednotek v tomto okamžiku spo-
lečnost spravuje?

Od 1. 1. 2009 máme ve správě necelých 1500 jedno-
tek, a to nejen bytů, ale i nebytových prostor.

Už k vám přišli první klienti? S čím se na vás ob-
rátili? 

Samozřejmě. Od prvního ledna fungujeme v plném
rozsahu a vyřizujeme všechny potřeby našich nájem-
ců. Jedná se zejména právě o problematiku nejrůz-
nějších technických závad v bytových domech. Nad
rámec běžných povinností musíme v tuto chvíli řešit
zejména problémy vyplývající z mrazivého počasí, jako
například zamrzlé rozvody vody nebo shoz sněhu
a rampouchů ze střech. 

(fr)

■ Městská správa nemovitostí 
Úřední hodiny
Pondělí 8–17.30 hodin
úterý 8–15.30 hodin
středa 8–17.00 hodin
čtvrtek 8–15.30 hodin
pátek 8–14.30 hodin 
Polední přestávka každý den od 12 do 12.30 hodin. 

Kontakty
Jan Černý, ředitel
483 300 640, cerny@msnjablonec.cz
Eva Zikmundová, ekonom
483 300 640, zikmundova@msnjablonec.cz
Tomáš Zajíček, technik
483 300 640, 724 675 831 
zajicek@msnjablonec.cz
Jana Kopačíková, technik 
483 300 640, 724 675 832 
kopacikova@msnjablonec.cz
Blanka Jéglová, kontaktní centrum
483 300 639, jeglova@msnjablonec.cz
Fax: 483 300 641. 

Kontakty v případě havárií mimo úřední hodiny:
724 675 831, 724 675 832.

Nová obchodní společnost 
Jan Černý, ředitel Městské správy nemovitostí 
Jablonec nad Nisou, s. r. o.

■ Změny 
v uspořádání
Policie ČR

Policie byla zřízena v roce
1991 zákonem č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky. První
a zároveň poslední větší reforma
činností a pravomocí proběhla
v roce 1993 v souvislosti s roz-
dělením státu a vznikem samo-
statné České republiky. 

Od té doby se policie vyvíjela
souběžně s vývojem české společ-
nosti a potřeba změn se řešila no-
velami. Po více než 15 letech od
zřízení novodobého policejního
sboru je jasné, že právní úprava
oblasti veřejného pořádku byla již
roztříštěná a nedostatečně efek-
tivní. 

Od 1. ledna 2009 platí nový zá-
kon o policii

Přináší některá zcela nová
oprávnění (např. vykázání osoby
dopouštějící se domácího násilí
přímo policií nebo povinnost sdě-
lovacích prostředků uveřejňovat
za určitých podmínek informace
potřebné pro řešení závažných
ohrožení bezpečnosti). Řada pra-
covních míst byla zcivilněna. To
znamená, že některé úřednické
činnosti, které dosud vykonávali
policisté, zajišťují nyní občanští za-
městnanci. Významnou a dlouho
očekávanou změnou je i tzv. od-
břemenění od nepolicejních čin-
ností (např. konec nahrazování po-
řadatelské služby při sportovních
a kulturních akcích, konec doručo-
vání zásilek soudům a jiným stát-
ním orgánům, konec řešení banál-
ních dopravních nehod).

Organizační změny 
Od 1. 1. 2009 se ze stávajících 8

krajských správ stane 8 krajských
ředitelství a začne transformační
období, jehož cílem je vznik 14
krajských ředitelství policie, která
vzniknou nejpozději do 1. 1. 2012.
U nás se dočkáme nového kraj-
ského ředitelství v Liberci.

Od počátku roku již neexistují
okresní ředitelství. Na teritoriu
dřívějších okresních ředitelství
vznikly dva územní odbory, a to
odbor vnější služby a odbor služ-
by kriminální policie a vyšetřová-
ní. Jejich vznikem by mělo dojít
k zefektivnění řízení a nastavení
účinnější spolupráce s místní sa-
mosprávou. Počet základních poli-
cejních útvarů (obvodních oddě-
lení) zůstává zachován.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR

Foto Jiří Jiroutek
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

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

Slavnostní zahájení Filmového klubu
Jablonec nad Nisou 
Projekt 100 2009 
1. 2. /neděle/ 20 hodin
FARMA ZVÍŘAT
Animovaná adaptace bajky G. Orwella.
2. 2. /pondělí/ 20 hodin
PSYCHO 
Nejslavnější film mistra hrůzy
A. Hitchcocka.
3. 2. /úterý/ 20 hodin 
ANTÉNA
Alegorická pohádka ze současné argen-
tinské tvorby.
4. 2. /středa/ 20 hodin
NĚCO Z ALENKY
Švankmajerova pocta nezměrné před-
stavivosti L. Carrolla.

5.–18. 2. /čtvrtek–středa/ 17 hodin!
5.–8. 2. /čtvrtek–neděle/ také 15 hodin! 
7. 2. /sobota/ pouze v 15 hodin!, 
12. 2. /čtvrtek/ – jiný program!
PEKLO S PRINCEZNOU 
Nová česká komediální pohádka o prin-
cezně, která se nechtěla vdávat.

5.–6. /čtvrtek–pátek/ 19 hodin!
8.–11.2. /neděle–středa/ 19 hodin! 
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD
BENJAMINA BUTTONA
O muži, který se narodí jako osmdesáti-
letý a stárne pozpátku.

7. 2. /sobota/ 18.45 hodin
LUCIA DI LAMMERMOOR
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

12. 2. /čtvrtek/ 16 a 20 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D
Jedinečná příležitost shlédnout první 3D
film v digitální kvalitě dle standardů DCI! 
Prezentace nových technologií v kine-
matografii

13.–15. 2. /pátek–neděle/ 19 hodin!
AUSTRÁLIE
Velký příběh o nenávisti a lásce, přátel-
ství a intrikách. 

16.–18. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin 
ZRÁDCE
Napínavé vyšetřování nebezpečného
mezinárodního spiknutí.

19.–22. 2. /čtvrtek–neděle/ 16 hodin
19.–25. 2. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D
Komediální vesmírné dobrodružství tří
muších kamarádů. Díky 3D technologii
jedinečný trojrozměrný zážitek.

19.–25. 2. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
YES MAN 
Nová komedie o tom, jak se změní váš ži-
vot, pokud na všechno začnete říkat „ANO“.

26. 2.–4. 3. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
Animovaný příběh malého myšáka. 

26. 2.–1. 3. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
VÝMĚNA
Vynikající drama o výměně zmizelého
dítěte s A. Jolie v režii C. Eastwooda.

Víkendová promítání pro děti
31. 1.–1. 2. /sobota–neděle/ 16 hodin
MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI

7.–8. 2. /sobota–neděle/ 15 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU 
14.–15. 2. /sobota–neděle/ 15 hodin
O ZLATÉ MYŠCE

21.–22. 2. /sobota–neděle/ 16 hodin
CESTA NA MĚSÍC 3D

28. 2.–1. 3. /sobota–neděle/ 16 hodin
BABIČKA VYPRÁVÍ POHÁDKU

Prázdninová promítání pro děti
16. 2. /pondělí/ 10 hodin
SCOOBY-DO: VIRTUÁLNÍ HONIČKA
17. 2. /úterý/ 10 hodin
MALÍ ROŠŤÁCI
18. 2. /středa/ 10 hodin
KUNG FU PANDA
19. 2. /čtvrtek/ 10 hodin
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
20. 2. /pátek/ 10 hodin
VALL-I

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

29. 1.–1. 2. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
2.–4. 2. /pondělí–středa/ 18 hodin
SESTRA
Film na motivy románu J. Topola
s hudbou Psích vojáků.

2.–4. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
STMÍVÁNÍ
Hororová upíří romance.

5. 2. /čtvrtek/ 20 hodin (FK)
PLECHOVÝ BUBÍNEK 
O chlapci, který rád bubnuje a odmítá
vyrůst na protest proti světu dospělých.
Oscar a Zlatá palma z Cannes. 

5.–8. 2. /čtvrtek–neděle/ 17.30 a 20 hodin
SNĚŽENKY A MACHŘI 
PO 25 LETECH
Opět na horské chatě, opět mnoho ne-
zapomenutelných chvil. 
Pozor: Ve čtvrtek 5. 2. od 20 hodin
Filmový klub.

9.–11. 2. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1
Příběh Jacquese Mesrina, největšího
francouzského gangstera všech dob.

9.–11. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
Mimozemšťan Klaatu přicestuje na
Zemi s jediným úkolem – zachránit ji
nebo zničit.

12.–15. 2. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
OCAS JEŠTĚRKY
Nový český poetický film o střetu
svobodné vůle jedince s předurčeným
osudem. 

12. 2. /čtvrtek/ 20 hodin (FK)
PARANOID PARK
Netradičně vyprávěný temný příběh
mladého skejťáka. 

13.–15. 2. /pátek–neděle/ 20 hodin
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT
ÚPLNĚ SÁM
Simon Pegg v příběhu o pisálcích z fil-
mových redakcí.

16.–18. 2. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 – EPILOG
Hořký konec muže, jehož národ uctíval
a pro stát byl nepřítelem číslo jedna. 

16.–18. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Česká komedie o tom, že zkrachovat
poctivým způsobem není nic snadného. 

19.–22. 2. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK
Parta středoškoláků ve víru hudby a tance. 

19. 2. /čtvrtek/ 20 hodin (FK)
FÍGLE
Půvabná tragikomedie o jemných ma-
nipulacích s osudem. Polský kandidát
na Oscara 2009.

20.–22. 2. /pátek–neděle/ 20 hodin
23.–25. 2. /pondělí-středa/ 18 hodin
DENÍK NYMFOMANKY
Atraktivní a úspěšná manažerka si vede
deníček s nejintimnějšími detaily svého
šokujícího sexuálního života.

23.–25. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
KAMARÁDOVA HOLKA
Komedie o tom, proč holky nechtějí
hodné kluky.

26. 2.–1. 3. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
HLÍDAČ Č. 47
Drama o vášni a zločinu v zasněžené
horské vesnici.

26. 2. /čtvrtek/ 20 hodin (FK)
THX 1138 
Debut George Lucase se znepokojivou
vizí budoucnosti.

27. 2.–1. 3. /pátek–neděle/ 20 hodin
QUANTUM OF SOLACE
Agent 007 se opět vydává po stopách
zločinců. 

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

3. 2. /úterý/ 19 hodin
Franz Lehár
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Divadlo F. X. Šaldy Liberec
Účinkují sólisté, sbor, balet a orchestr
Divadla F. X. Šaldy Liberec.
Romantická opereta, bohatá na melodie
plné citu a jemné erotiky.

6. 2. /pátek/ 20 hodin
IV. REPREZENTAČNÍ PLES
V DIVADLE
Orchestr Ladislava Bareše, skupina
Jam&Bazar. Host: Ondřej Ruml
Předtančení: Topdance studio Jägerovi,
uvádí: Marcela Augustová.
Jednotné vstupné 1000 Kč, v ceně vstu-
penky je zahrnuto bohaté celovečerní
pohoštění a slosování o hodnotné ceny. 

9. 2. /pondělí/ 19 hodin (DB)
NEVYLÉČITELNÍ
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají: M. Badinková, M. Holý, M. Rando-
vá, D. Rous a L. Pečenka. Nikdo nechce
žít sám. Co takhle dát si inzerát?

10. 2. /úterý/ 19 hodin (ND)
ZLATÍ ÚHOŘI 
Divadlo Rokoko Praha
Hrají: V. Fridrich, J. Vlasák, M. Písařík,
D. Batulková, V. Dvořák, Z. Kajnarová
a další. Adaptace povídek Oty Pavla „Jak
jsem potkal ryby“ a „Smrt krásných srn-
ců“ i dalších méně známých textů.

11. 2. /středa/ 19 hodin (H)
JITKA HOSPROVÁ – viola
Komorní Orchestr Quattro
Dirigent: Marek Štilec

12. 2. /čtvrtek/ 19 hodin (DS)
MLÝNY
Divadlo Sklep Praha
Hrají: J. F. Burda, J. Slovák, D. Vávra /
R. Nebřenský, T. Hanák, O. Trojan,
F. Váša/J. Macháček, M. Steindler a další. 
Drama z vojenského prostředí na moti-
vy hry Václava Havla a Karla Bryndy.

13. 2. /pátek/ 13 hodin
KADEŘNICKÉ PŘEDSTAVENÍ BLACK
Vlasové Centrum Hybner
Kadeřnické představení za účasti ital-
ského kadeřníka Andrea Miliciho.

15. 2. /neděle/ 19 hodin
DOHAZOVAČ
Divadlo Palace Praha
Hrají: K. Brožová, D. Syslová, A. Pro-
cházka, M. Mejzlík/J. Meduna, R. Trsťan.
Bohatá manažerka se rozhodne opustit
lukrativní zaměstnání a chce změnit
svůj soukromý život. 

19. 2. /čtvrtek/ 19 hodin (S)
JUMPING DRUMS – Five elements. 
Bubenická koncertní show. 
Přeložený koncert z 21. 1.

22. 2. /neděle/ 15 hodin (RD)
ČAROVÁNÍ KOLEM MALOVÁNÍ
Umělecká agentura Susa 
Hrají: M. Nesvadba a J. Susa.
Zábavný pořad plný pohádek, legračního
kouzlení a začarovaného malování.

24. 2. /úterý/ 19 hodin (DM)
HODNĚ SMÍCHU A PÁR SLZ 
aneb Co život dal a vzal Betty
McDonaldové
Divadlo Viola Praha
Hrají: T. Kostková a C. Mayerová
Svěží dialog nabitý laskavostí,
moudrostí a vtipem, který připomene
americkou spisovatelku. 

PŘIPRAVUJEME
3. 3. /úterý/ 19 hodin (S)
LINHA SINGERS
Vokálně instrumentální soubor.

4. 3. /středa/19 hodin (ND)
NÁPOJ LÁSKY 
Divadlo F. X. Šaldy Liberec

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

DAGMAR JELÍNKOVÁ 
Krajka – ruční papír
IVA MAKOVCOVÁ
Kožený šperk
Vernisáž v pondělí 9. 2. v 17 hodin.

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

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na zajímavé představení

19. 2. /čtvrtek/ 19 hodin – Městské divadlo
JUMPING DRUMS – Five elements – bubenická show
Představí se Jumping Drums Ivo Batouška – 5 bubeníků hrajících na
40–90 bubnů a perkusí. Repertoár tvoří symbióza zvuků a rytmů všech
kontinentů. Zdrojem inspirace jsou japonští bubeníci Kodo, brazilské
sambové soubory a originální rytmy afrických domorodých kmenů.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 20. 2.
JIZERKY MÝMA OČIMA
Jiří Bartoš / Wolfgang Ginzel /
Bohumil Jakoubě / Miloslav Kalík /
Miloš Kirchner / Zdeněk Lín /
František Mrva / Jan Pikous ml. /
Jan Veselý / Siegfried Weiss.
Výstava fotografií se koná u příležitosti
zakončení oslav 40. výročí vyhlášení
CHKO Jizerské hory.

26. 2.–18. 3.
JAROSLAV ŠVIHLA
Malba a grafika
Výstava libereckého malíře a grafika
při příležitosti jeho 75. narozenin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

3. 2.–6. 3.
PLÍVA – LHOTSKÝ
Sklo – plastika
Vernisáž v úterý 3. 2. v 17 hodin.

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

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

Tematické výstavy 
Do 1. 2. 
TRANSFÚZE
Ilja Bílek, Tereza Chaloupková,
Jarmila Maturová, Jan Surýnek

27. 2.–17. 5.
ŠAMANI A ČARODĚJOVÉ
Zápůjčka z Náprstkova muzea v Praze.

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

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

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

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

2. 2. /pondělí/ 10 hodin
SLAVNÉ HOUSLOVÉ KONCERTY
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

3. 2. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ ŠKOLY
Beseda s Václavem Vostřákem.

3. 2. /úterý/ 17 hodin
5 LET NA MARSU SE SPIRIT
A OPPORTUNITY
Astronomické okénko Martina
Gembece.

10. 2. /úterý/ 14 hodin
KARLOVY VARY
Pravidelné promítání.

10. 2. /úterý/ 17 hodin
HISTORIE A SOUČASNOST –
MŠENO
Beseda s Václavem Vostřákem.

12. 2. /čtvrtek/ 17 hodin
HRAJEME SI S PÍSNIČKOU
Sdružení přátel školy hudby o. s.
Hudební večer mladých muzikantů
(zadáno).

24. 2. /úterý/ 17 hodin
KEŇA II – ZEMĚ MNOHA TVÁŘÍ
Beseda s cestovatelkami Monikou
Schierovou a Monikou Sobotkovou.

26. 2. /čtvrtek/ 16.30 hodin
JAN BALABÁN
Beseda s autorským čtením známého
prozaika a překladatele, jenž získal
v roce 2005 literární cenu Magnesia
Litera.

Pokračuje třetí ročník
ZLATÉ MAKOVICE
Luštitelská soutěž pro mládež.

VÝSTAVA

OČIMA A OBJEKTIVEM
Fotografie Františka Látala ze Zlína.

■ Farní sbor 
Českobratrské 
církve evangelické
Pod Baštou 10

21.–22. 2. /sobota–neděle/
JSEM S TEBOU
Vzdělávací seminář na téma „Rodina“
přednáší Iva Veltrubská a Miroslav
Erdinger. 
Podrobný program a přihlášky na telefo-
nu 721 008 313.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

11. 2. /středa/ 9 hodin
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH
Z PŘÍJMŮ 2009
Přednáší I. Pilařová, auditor a DP.
Pořádá Commerce Base s. r. o., 
tel. 484 846 220, 602 111 535.

21. 2. /sobota/ 20 hodin
14. PLES MĚSTA JABLONCE
NAD NISOU
Hrají Melody Makers a Orchestr
Ladislava Bareše.
Informace na tel. 483 357 277 – K. Hro-
nová nebo 483 704 400 – recepce
Eurocentra.

22. 2. /neděle/ 14 hodin
PLECHAŘINKA
Taneční odpoledne s dechovou hudbou.

24. 2. /úterý/ 9 hodin
ZMĚNY V ÚČETNÍCH
PŘEDPISECH 2009
Přednáší I. Pilařová, auditor a DP. 
Pořádá Commerce Base s. r. o.

25. 2. /středa/ 9 hodin
Kino Junior
O KOUZELNÉ JEHLE
Představení Divadýlka Mrak pro děti
od 3 let.

26. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
LENKA FILIPOVÁ – RECITÁL
Doprovod: Mirek Linhart (kytary),
Sean Barry (irská harfa, klávesové
nástroje).

28. 2. /sobota/ 20 hodin
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC…
Host: Jaroslav Olin Nejezchleba.

VÝSTAVA
Do 28. 2. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
OBSCURA IN TOWN
Šest fotografů libereckého fotoklubu
Obscura.

19.–21. 3. 
EUROREGION TOUR 2009
Veletrh cestovního ruchu

Uzávěrka přihlášek pro vystavovatele:
13. 2. 2009
Přijďte klientům nabídnout zajímavou
dovolenou, ubytování, sportovní vyžití,
wellness atp.
Tel. 483 712 505, 777 747 185, e-mail:
h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz.

Připravujeme

6. 3. /pátek/ 18 hodin
TŘEŠNIČKOVÁ VESELICE
Vystoupí DPS Vrabčáci. Hraje skupina
Rytma. Informace na tel. 739 071 164 –
pí Nováková nebo 483 704 400 – recep-
ce Eurocentra.

7. 3. (sobota) 20 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES
Hraje skupina Rytma.
Pořádá Český rybářský svaz, MO Jab-
lonec. Předprodej vstupenek: Optika
Havránek a Zemánek, tel. 483 320 694.

24. 3. /úterý/ 20 hodin
BOBAN I MARKO MARKOVIĆ
ORKESTAR
Koncert proslulé srbské dechovky
v rámci jarního evropského turné.

4.–5. 4. /sobota–neděle/
I ZIMA TANČÍ 
Seminář salsy 
Vede jeden z nejzkušenějších instruk-
torů u nás Rubén Peguero z Domini-
kánské republiky. Účastníci se mohou
seznámit i s dalšími karibskými tanci,
jako jsou merengue a bachata. Přihlášky
na www.eurocentrumjablonec.cz. 

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

Pro děti
16.–20. 2. /pondělí–pátek/ 
7.30–17 hodin
PRÁZDNINOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR 
Výlety, soutěže, cvičení, karneval…
Přihlášky do 10. 2. 

28. 2. /sobota/ 15–18 hodin
KARNEVALOVY REJ
Odpoledne plné her, soutěží, tance.
Vyhlášení nejkrásnější masky.

Pro dospělé
14. 2. /sobota/ 15 hodin
VALENTÝNSKÁ PÁRTY
Hravé soutěže pro dospělé, relaxace,
infrasauna, vířivka...

Přednášky
5. 2. /čtvrtek/ 19 hodin
JAK SE DOHODNOUT?
Co udělat pro soulad v komunikaci?

12. 2. /čtvrtek/ 19 hodin 
JAK NEBÝT OTRÁVENÝ?
Co udělat pro radost ze života?

19. 2. /čtvrtek/ 19 hodin 
JAK ROZMAZLOVAT DUŠI?
Co udělat pro pohlazení duše?

26. 12. /čtvrtek/ 19 hodin
KUDY KAM ŽIVOTEM?
Kam by měly směřovat kroky životem?

Víkendové semináře
13.–15. 2. /pátek–neděle/ 19 hodin 
JAK LADIT HARMONII?
Jak naladit harmonii těla a duše?

27. 2.–1. 3. /pátek–neděle/ 19 hodin
JAK PROBOUZET ODHODLÁNÍ?
Jak nabírat seběvědomí a sebedůvěru?

Tip na významnou akci města

Starosta Petr Tulpa vás zve na
14. PLES MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 
Sobota 21. února od 20 hodin v Eurocentru
K tanci a poslechu zahrají Melody Makers a Orchestr Ladislava Bareše.
Vystoupí taneční klub Top Dance, ZUŠ a Countryon, večerem provází
David Jelínek.
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■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

2. 2. /pondělí/ 
DĚTSKÁ SCÉNA 2009
Vyhlášení soutěže dětských recitátorů
pro kategorie 1.–9. tříd. 
Oblastní kolo 21. března v DDM Vikýř. 

4. 2. /středa/ 17 hodin 
BRIGÁDY A KAM ZA NIMI
Beseda o možnostech práce mladých lidí.

8. 2. /neděle/ 9–16 hodin 
ZIMNÍ RADOVÁNKY 
Výlet do okolí pro děti od 7 let, přihlášky
A. Tauchmanová do 6. 2.

8. 2. /neděle/ 14.30 hodin 
KARNEVALOVÁ PARÁDA PRO
RODIČE S DĚTMI
Kulturně gastronomické centrum Střelnice
Soutěže, diskotéka a zábava se skupi-
nou S.R.O.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

13. 2. /pátek/ 9–12 hodin 
AHOJ EVROPO
Vzdělávací program pro žáky 8. a 9. tříd.

15. 2. /neděle/ 14.30 hodin 
KOUZELNICKÉ SHOW
Kouzelnické odpoledne pro celé rodiny.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

25. 2. /středa/ 18–21 hodin 
MEZI SVĚTY – ŠPANĚLSKO 
Harmonický večer pro mládež a dospě-
lé, přihlášky A. Tauchmanová do 13. 2.

28. 2. /sobota/ 9 hodin 
ZPĚVÁČCI 2009
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní ve věku 10–15 let s postupem
do regionálního kola, 
přihlášky S. Příhonská do 24. 2.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

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

OLYMPIÁDY
Okresní kolo

3. 2. /úterý/ 9 hodin 
DĚJEPISNÁ
4. 2. /středa/ 9 hodin 
V NĚMECKÉM JAZYCE
Kategorie I., II.
12. 2. /čtvrtek/ 9 hodin 
V NĚMECKÉM JAZYCE 
Kategorie III.
24. 2. /úterý/ 9 hodin 
V ANGLICKÉM JAZYCE
Kategorie III.
25. 2. /středa/ 9 hodin 
V ANGLICKÉM JAZYCE
Kategorie I., II.

Bližší informace k soutěžím podá
I. Literová, tel. 731 615 621.

JARNÍ PRÁZDNINY
16.–20. února
PŘÍMĚSTSKÉ
16.–18. 2. /pondělí–středa/
8.30–12.30 hodin 
PRÁZDNINY SE ZVÍŘÁTKY
Poznávání přírodovědné stanice v DDM. 

16.–18. 2. /pondělí–středa/ 8.30 hodin 
PRÁZDNINY V HALE 
Prožitkové, pohybové a hudební semi-
náře, přihlášky J. Polanská
a S. Příhonská do 13. 2.

16. 2. /pondělí/ 7.30 hodin 
MLADÁ BOLESLAV
Prohlídka muzea automobilů Škoda.
17. 2. /úterý/ 8.30 hodin 
LIBEREC – BAZÉN
Den plný sportu a zábavy v bazénu.
18. 2. /středa/ 8.30 hodin 
SPORTOVNÍ DEN
Adrenalinové a míčové sportování.

19. 2. /čtvrtek/ 8.30 hodin 
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
Rukodělná tvorba ve Vikýři.
20. 2. /pátek/ 8.30 hodin 
LYŽAŘSKÝ VÝLET
Jizerské hory z jiného pohledu.
Na uvedené jednodenní akce
přihlášky P. Dostál do 11. 2.

20. 2. /pátek/ 9–16 hodin 
POSELSTVÍ PŘÍTOMNOSTI
Výklad karet, meditace, mayské proroc-
tví atd., přihlášky I. Landová do 13. 2.

POBYTOVÉ
16.–20. 2. /pondělí–pátek/ 
SNĚŽENKY A MACHŘI 
Prázdniny plné her, výletů a pohody
v Dubici, přihlášky A. Tauchmanová
do 11. 2.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

9. 2. /pátek/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
KLAVÍRNÍ VEČER

■ Klub Woko
www.wokoklub.cz

6. 2. /pátek/ 20 hodin
CALICOBALL
Hip Hop and RNB party. Dj Sakul (FLC),
dj Buick (Praha, Infamous clique).

7. 2. /sobota/ 20 hodin
PAVILON B
Jablonecká kapela. Vstup zdarma.

13. 2. /pátek/ 20 hodin
REGGAE PARTY
Dr. Kary (Praha).

20. 2. /pátek/ 20 hodin
SUPPORT LESBIENS
Uznávaná česká kapela s anglickými
texty.

21. 2. /sobota/ 20 hodin
SKYLINE
Energií nabitá kapela. Afterparty by dj
Meehay.

27. 2. /pátek/ 20 hodin
TLESKAČ
Plzeňský ska orchestr. Afterpartry by dj
Baltazar (Maradona jazz).

■ EppL club
www.deppl.com 

6. 2. /pátek/
DESTRUCT NOTES 
Djs Danko (ph), Moower vs. Peet (sha-
kalcrew), Gas Mask (Hradek city).

13. 2. /pátek/
12. NAROZENINY KLUBU
Djs Babe Ln a Ghonzales (Roxy Praha),
Drumshot /L.A.D.I.S/ Inspecta and more.

20. 2. /pátek/
SONIQUE
Djs: PopShot (IlyaZorin & Felix) + Les
Cactus (Skyflare & Mint), Electronica,
indiedance, nudisco, breakbeat.

27. 2. /pátek/
YOYO RAP!
Creative crew, Peca, Maměn & de.pres,
Dj Zake, Djs Nobody/Beny. 

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 2. /úterý/ 20 hodin
VEČER NEJEN PRO FAJNŠMEKRY 
PAVEL JAKUB RYBA & THE FISH
MEN
Směsice jazzu, rocku, klasiky i impro-
vizace servírovaná s nevšedním hráč-
ským nasazením a radostí ze hry.

5. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
DVĚ BABY MEZI BAOBABY
Postřehy dvou žen, které projely
na kole část Madagaskaru. Vyprávění
Slávky Chrpové, šéfredaktorky
časopisu Cykloturistika. 

6. 2. /pátek/ 20 hodin
ČANKIŠOU
Smršť sedmičlenné kapely nabité
energií a strhujícími divokými rytmy.
Špička české world music. 

7. 2. /sobota/ 20 hodin
NOBODY KNOWS
Divoký hard rock’n’roll. Lessy (kytara,
zpěv), Tommy Rock (bicí, zpěv),
Stanley G (basa, zpěv), Edward Bazzo
(kytara). 
Support: Stojí, ale neteče – křest 1. CD.

10. 2. /úterý/ 20 hodin
LETECKÁ DOPRAVA SOUČASNOSTI
Létání a letecká technika v nedávné
minulosti, současnosti s Martinem
OK1ZOO.

11. 2. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Portrét. Vede F. Novák.

12. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
RO(C)KOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO 
Renomovaný publicista vás opět prove-
de hudebními novinkami.

13. 2. /pátek/ 20 hodin
VIDEOROCKOTÉKA
Rock i pop ze světa i Čech. Připravuje
pan WS. 

14. 2. /sobota/ 20 hodin 
STÁR PLEJ – SOUTĚŽ
REGIONÁLNÍCH KAPEL
První soutěžící kapely. Vyvrcholením
soutěže bude velké finále v červnu. 

16. 2. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru, pozorování
noční oblohy. Informace a rady pro
každého.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

16.–19. 2. / pondělí–čtvrtek/ 20 hodin
PRÁZDNINOVÉ PÁRTY

20. 2. /pátek/ 20 hodin
REGGAE BASHMENT 
Reggae, Rap, Dancehall i latinské
Reggaeton ve skvělém obsazení
Mc’s a Dj: DJ’s: Ras Lomesh, Herby
Boy, Rolland a Dr.X, Mc’s: U-Cee,
Zaggamuffin.

21. 2. /sobota/ 20 hodin
JAN BUDAŘ A ELIŠČIN BAND
Osobitý moderátor, herec, scénárista,
zpěvák, muzikant i skladatel přijede
s Eliščiným bandem představit nové
album „Proměna“. 

23. 2. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Téma: Jablonec 1708–1830. Uvádí
Václav Vostřák.

24. 2. /úterý/ 20 hodin
NEOTŘELÝ PRŮLET YUCATANEM
Obrazný pokus Zuzy Šnajdrové o nasání
mentality mexické.

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

25. 2. /středa/ 20 hodin
ZIMNÍ PRVOVÝSTUP VE STĚNĚ
TROLLŮ A LEZENÍ V OMÁNU.
O nelehkých cestách povídá a promítá
Venca Šatava.

26. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
Krátké a úderné divadlo Liberec
3 POKOJE 
Hra. Ráno nikdy nevíte, s kým půjdete
večer spát. A večer nikdy nevíte, vedle
koho se ráno probudíte. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2009.

27. 2. /pátek/ 20 hodin
BOO
Syrovost a maximální nasazení,
od nejjemnějších akustických pasáží
až po úderný extatický rock. Ch. Pajer
(zpěv, kytara, baskytara, housle),
J. Ostřanský (kytara, zpěv), R. Bashe
(bicí, zpěv).

28. 2. /sobota/ 21 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

V pondělí 23. a ve čtvrtek 25. 2. v 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Zahájení nového kurzu, zájemci hlaste
se na info@rampaklub.cz.

Každé úterý v 17.30 hodin
DIVADELNÍ DÍLNA SE SLAMĚNKOU

Tip na zajímavé vystoupení

3. 2. /úterý/ 20 hodin – Klub Na Rampě
PAVEL JAKUB RYBA & THE FISH MEN
Jedna z nejvýraznějších baskytarových osobností naší scény. „Čes-
ký Jaco Pastorius“ s kvartetem: Petr Valášek (basklarinet, saxofon,
zpěv), Mikoláš Nop (perkuse), Tomáš Křemenák (saxofony, akor-
deon) a Fredy Bittner (bicí). 
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo

1. 2. /neděle/ od 17 hodin
VĚJÍŘ
Komedie o třech dějstvích, derniéra. 

3. 2. /úterý/ do 21 hodin (K2/2)
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji.

8. 2. /neděle/ od 15 hodin (RD/2)
PINOKIO
Pohádka pro nejmenší. 
Host: Divadlo AHA.

10. 2. /úterý/ do 21.45 hodin
(K8/OB/1)
RIGOLETTO
Opera v originálu.

11. 2. /středa/ do 21.30 hodin (K9/Č/2)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

12. 2. /čtvrtek/ do 21.15 hodin 
JULIUS CAESAR
Premiéra barokní opery. 
Tento titul není součástí premiérového
předplatného.

13. 2. /pátek/ do 21 hodin (K11/Č/2)
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji.

14. 2. /sobota/ do 21.30 hodin (K6/2)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta.

15. 2. /neděle/ do 21.30 hodin
POSTELOVÁ FRAŠKA
Jedna noc ve třech ložnicích.

17. 2. /úterý/ do 21.30 hodin (K2/3)
HRABĚNKA MARICA
Klasická opereta.

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

19. 2. /čtvrtek/ do 20.30 hodin
(K10/OB/6 za r. 2008)
BALETNÍ GALAVEČER
Tančí sólisté a balet DFXŠ.

20. 2. /pátek/ do 21.30 hodin (K5/1)
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

22. 2. /neděle/ do 22.15 hodin.
DONAHA!
Slavný muzikál.

24. 2. /úterý/ do 21.30 hodin (K8/Č/2)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

25. 2. /středa/ do 21 hodin (K3/3)
MARNÁ OPATRNOST
Komický balet.

26. 2. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (SPP)
NÁPOJ LÁSKY
Slavnostní předpremiéra italské opery.

27. 2. /pátek/ do 21.30 hodin (PŠ)
NÁPOJ LÁSKY
Premiéra.

28. 2. /sobota/ do 20.30 hodin
STABAT MATER
Pěvecký sbor Ještěd a operní soubor
DFXŠ, diriguje Martin Doubravský.

Malé divadlo

4. 2. /středa/ do 20.45 hodin (K3/2)
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

6. 2. /pátek/ do 21.10 hodin (PM)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Premiéra muzikálu pro jednu herečku
a jednu zpěvačku.

8. 2. /neděle/ do 21.30 hodin
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

9. 2. /pondělí/ do 21.10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.

10. 2. /úterý/ do 21.10 hodin
DNES VEČER: LOLA BLAU
Muzikál pro jednu herečku a jednu
zpěvačku.

12. 2. /čtvrtek/ do 21.15 hodin (K4/2)
STÍN STŘELCE
Komedie se smutným koncem.

13. a 14. 2. /pátek a sobota/ od 10 hodin
DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA
NA(NE)ČISTO 2009
Amatérské a dětské soubory.

19. 2. /čtvrtek/ do 20.45 hodin
PUSH UP 1–3
Tři sny o cestě vzhůru.

20. 2. /pátek/ do 20.45 hodin
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

21. 2. /sobota/ do 20.45 hodin
MÉDEIA
Stále živý antický obraz.

23. 2. /pondělí/
Beseda k inscenaci 
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

24. 2. /úterý/ od 17 hodin
KPLO – beseda s Jiřím Ceé.

25. 2. /středa/ do 21.10 hodin (K9//3)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Muzikál pro jednu herečku a jednu
zpěvačku.

26. 2. /čtvrtek/ do 21 hodin
KLAP-KŘÍŽ, LOTOS A PŮLMĚSÍC
Trialog o smyslu bytí, autorská činnost.
Host: Divadelní společnost Kairos II,
Praha.

28. 2. /sobota/ do 21.30 hodin (K6/3)
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

3. 2. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
CESTA K ROVNÍKU
Putování napříč Ekvádorem přiblíží
Pavel Novotný.

8. 2. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Hraje divadlo Spojáček.

9. 2. /pondělí/ 19.30 hodin
Terasa
Jazznight a Kalendář Liberecka
FACE OF THE BASS
Michal Nejtek – klávesy a samply,
Marcel Bárta – basklarinet a soprán-
saxofon, Jaromír Honzák – kontrabas,
Roman Vícha – bicí.

10. 2. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Krátké a úderné divadlo
ŠAVLOVÝ TANEC 007
Kdo je tady agent? A kdo je tady a ne
tam?! Hra, která vaše psychické
problémy rozhodně nevyřeší...

11. 2. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Hudební sklepy
VÁCLAV KOUBEK
Vynálezce putovního festivalu osobně.

12. 2. /čtvrtek/ 19 hodin
5. abonentní koncert 50. koncertní se-
zony komorní hudby
Simona Procházková – soprán, Pavel
Červinka – baryton, Radomír
Melmuka – klavír.

12. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KVĚTY
Zavoní tu trocha alternativního bigbeatu.

14. 2. /sobota/ 20 hodin
PLES NARUBY
Dámy za pány a opačně či v oblečení
naruby – na ne úplně klasickém
Valentýnském plese zahraje Orchestr
V. Janského. 

16. 2. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
ZAKARPATSKÁ UKRAJINA
Diashow Martina Loewa.

19. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET a XINDL X
Náš velmi svérázný host vás rozhodně
nenechá lhostejnými.

21. 2. /sobota/ 20 hodin
IRSKÝ BÁL
Okouzlující taneční „show“ v irském
stylu, vystoupení skupin irských tanců
a stepu a možnost vyzkoušení si
jednoduchých tanců.

22. 2. /neděle/ 14 hodin
HRAJE BIG BAND LIBEREC
Odpoledne s největším libereckým
tanečním orchestrem.

22. 2. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
VODNÍČKU VRAŤ SE
Hraje divadlo Z Půdy.

22. 2. /neděle/ 20 hodin
PEARL JAM a SANTÁNA REVIVAL
Konečně pořádný dvojkoncert.

23. 2. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura
NEPÁL
Přednáší Petr Novotný.

24. 2. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk
DVA
Elektro-akustický folklór neexistujících
národů spolu s živou meotarovou pro-
jekcí.

25. 2. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
AG FLEK a EPY DE MYE
Folková legenda a nespoutané mládí.

26. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony
TO BYL TEDY SILVESTR
Divadelní společnost Háta. Setkání ně-
kolika generací na oslavě Silvestra,
který zúčastněným obrátí život naruby.

26. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
TY SYČÁCI
Zjev alternativní scény Petr Váša s mu-
zikanty, kteří s ním dokáží držet krok.

28. 2. /sobota/ 20 hodin
PLES V PYŽAMU
Ukažte světu, v čem spíte. Hraje Big
Band Liberec.

VÝSTAVA 
Galerie a Experimentální studio
FRANTIŠEK DOSTÁL 
Humor ve fotografii

Tip na zajímavé představení

6. 2. /pátek/ od 19 hodin – Malé divadlo 
G. KREISLER – DNES VEČER: LOLA BLAU
Premiéra komorního muzikálu pro jednu herečku a jednu zpě-
vačku s Markétou Tallerovou v titulní roli! Režie: Helena Glancová 

Markéta Tallerová v představení Médeia
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Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

1. 2. /neděle/ 9 hodin
KRAJSKÝ TURNAJ 
starších žákyň v odbíjené.

7. 2. /sobota/ 10 hodin
TJ JABLONEX – TORIK DOKSY
Odbíjená žen.

7., 14., 21. a 28. 2. /vždy sobota/
8 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
v halové kopané.

14. 2. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE – CHOMUTOV
Odbíjená juniorek.

15. a 22. 2. /vždy neděle/ 10 hodin
1. FBK CAMPUS
Turnaj ve floorballu.

21. 2. /sobota/ 10 hodin
TJ JABLONEX – TESLA STRÁŽ
NAD NISOU
Odbíjená žen.

21. 2. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC N. N. –
HAVLÍČKŮV BROD
Házená mužů.

22. 2. /neděle/ 8 hodin
TJ BIŽUTERIE – SKP ÚSTÍ N. L.
Odbíjená juniorek.

28. 2. /sobota/ 10 hodin
TJ BIŽUTERIE – TJ SOKOL
ŽBS Ž. BROD
Odbíjená žen.

28. 2. /sobota/ 17.30 hodin
ELP JABLONEC N. N. – SLAVIA
PRAHA
Házená mužů.

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

4. a 11. 2. /středa/ 17 hodin
HALOVÉ STŘEDY
Atletické závody.

21. 2. /sobota/ 10 hodin
MISTROVSTVÍ ČR VETERÁNŮ 

31. 1. /sobota/ 10 hodin 
KRAJSKÉ PŘEBORY

Lední hokej
Zimní stadion
www.sportjablonec.cz

II. liga – skupina západ
14. 2. /sobota/ 18 hodin
IHV PÍSEK

21. 2. /sobota/ 18 hodin
HC KLÁŠTEREC N. OHŘÍ 

Cvičení
TJ Sokol Jablonec n. N.
Sokolovna, Fügnerova ul. 5
www.jablonec.org/sokol/

7. 2. /sobota/ 9–12 hodin
OBLASTNÍ SRAZ ŽEN
Kondiční cvičení, zdravotní, cviče-
ní, taneční etudy.

7. 2. /sobota/ 9–13 hodin 
TURNAJ SENIORŮ
ve stolním tenisu (i veřejnost),
přihlášky v 9 hodin.

7. 2. /sobota/ 14–17 hodin
SETKÁNÍ SENIORŮ
Zdravotní cvičení, hry, posezení
se zpěvem.

16.–18. 2./pondělí–středa/
JARNÍ PRÁZDNINY
V SOKOLOVNĚ
Denně 9–12 hodin – stolní tenis,
hry, soutěže pro školáky.
Pondělí, středa 9.30–10.30 hodin –
zdravotní cvičení pro seniorky.
Úterý 9.30–10.30 – cvičení pro ro-
diče s dětmi.

Aerobik
TJ Aerobic Elán

TĚLOCVIČNA ZŠ NA ŠUMAVĚ
Pondělky 

18 hodin – bodybuilding 
20 hodin – calanetika

Středy
18.00 – step aerobik
19.00 – calanetika

Čtvrtky
18.00 – aerobik mix 

CORNY MĚSTSKÁ HALA
Pondělky 

19.00 – P class
Úterky

16.00 – junior aerobik (do 7–10 let)
17.00 – junior aerobik (11–16 let) 
18.00 – power jóga 
19.00 – pilates
19.00 – bodybuilding 

Středy
19.00 – bodyform

Čtvrtky 
16.00 – junior aerobik (7–10 let )
17.00 – junior aerobik (11–16 let)
18.00 – aerobic dance 
20.00 – power jóga 

Pátky
18.00 – pilates 

Soboty
9.00 – aerobic class 

Neděle
17.00 – aerobic mix 

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Herna v Pražské ul. 20.

7. 2. /sobota/ 10–15 hodin
ÚSTÍ NAD LABEM 
Extraliga 3-band.

14. 2. /neděle/ 10–15 hodin
SOKOL ŽIŽKOV
2. liga.

21. 2. /sobota/ 13–17 hodin
BC BROUMOV
3. třída.

Projekt Jablonec 2009
7. 2. /sobota/ 10 hodin
TJ LIAZ v hale Na Střelnici
KRAJSKÉ PŘEBORY
MLADŠÍHO ŽACTVA
Disciplíny: 60 m, 150 m, 300 m,
800 m, 60 m překážek, výška,
dálka, koule, 4 x 150 m.
Atletické závody pro ročníky
1996–1999.

21. 2. /sobota/ 10.30 hodin
TJ LIAZ v hale Na Střelnici
MČR VETERÁNŮ
Atletický závod pro muže a ženy
starší 35 let. 

21. 2.–4. 4. 
FK Jiskra Mšeno v Břízkách
ZIMNÍ TURNAJ
Fotbalový turnaj starších žáků.

Projekt finančně podporuje
město Jablonec nad Nisou.

Nabídka sportovních programů

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům
Emilie Floriánové 1736/8
http://mcjablicko.sdj.cz/ 

5. 2. /čtvrtek/ 16 hodin
SCRAPBOOK
Alba a dárky z fotek.

10. 2. /úterý/ 10 hodin
KRÁSNÁ MAMINKA

12. 2. /čtvrtek/ 16 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNA 
pro dospělé.

9.–15. 2. /pondělí–pátek/
NÁRODNÍ TÝDEN
MANŽELSTVÍ 
Soubor akcí na podporu a zkvalitně-
ní rodinného a manželského života.

14. 2. /sobota/ 16 hodin
VALENTÝNSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Rodinná akce.

26. 2. /čtvrtek/ 13 hodin
KLUB DVOJČAT

Pondělí–pátek 9–12 hodin 
Herna s prográmkem.

Pondělí–středa 15.30–17 hodin
Hravé odpoledne. 

Každé pondělí 10 hodin
Scrapbooking pro každého.

Denně v podvečer
Jazykové kurzy pro maminky /A,
N, S/

Do 20. 2. rezervace na připravova-
ný zájezd pro rodiče s dětmi do
Itálie (1.–14. 6.).

■ Studio Beruška

Nádražní 8
www.studioberuska.cz 

6. 2. /pátek/ 
DIAGNOSTIKA 
přístrojem Supertronik. Změřte si
své zdraví.

11. 2. /středa/ 16.30–18 hodin
LÉČENÍ PŘÍRODOU
Bylinné produkty v přípravě na
těhotenství a v těhotenství.

18. 2. /středa/ 16.30–18.30 hodin
ZNAKOVÁ ŘEČ PRO 
BATOLATA
Seminář, jak se domluvit se svým
miminkem.

Pondělky 9.30–11.30 hodin
PŘEDŠKOLIČKA

Pondělky 15.45–17.15 hodin
ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ

Úterky 14.30–17.30 hodin
KOJENECKÉ CVIČENÍ

Pátky 9.30–12 hodin
KLUB MAMINEK

■ Nabídka pro rodiče a děti

Foto Jiří Jiroutek
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Milé děti,
zdravím vás všechny už ve druhém měsíci nového roku a děkuji za vaše

krásné obrázky. Zase jsem si moc přál, aby stránka pro obrázky nebyla je-
nom jedna, ale aby jich bylo na celou knížku. Tak moc se mi vaše kresby
líbily. A víte, že jste nemalovaly samy? Opravdu. Společně s vámi se tužil
i malíř mráz, který v zimě maluje na okna mrazivé květy a cizí krajiny.
Zdá se, že letošní zima se opravdu povedla, však jsem si dobře všiml, když
po obědě spinkáte, jak máte od mrazu krásně červené tvářičky. 

Těším se na vaše nové obrázky – veselé a barevné, protože budou už tro-
chu připomínat blížící se jaro. 

Váš Skřítek Pastelka

Dům, ve kterém bydlím
Oceněné práce za únor
Sebastien Tesár, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Šárka Byronová, MŠ Jablůňka, Hřbitovní 10
Kája Velička, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Témata na další měsíce
Březen: Jaro je tu
Duben: Naše školka
Květen: Moje maminka

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

Představujeme mateřské školy
MŠ Montessori v Zámecké ulici
Motto MŠ:
„Lidská osobnost, ne výchovná metoda, musí být brána v úvahu.“

Tato školka, sídlící v příjemném prostředí Vrkoslavic, se v mnohém
liší od těch, které jsme v našem seriálu dosud představili. Pracuje totiž
na základě specifické metody, kterou vyvinula italská lékařka Maria
Montessori, jež se zabývala výchovou dětí už na přelomu 19. a 20. sto-
letí. 

Principy školek Montessori jsou založeny na tom, že dítě se učí pozná-
vat svět a osvojovat si dovednosti nikoliv proto, že ho to někdo učí, ale
skrze vlastní zkušenost a tvořivost. Také namísto hraček, které jsou
vlastně umělou náhražkou, tu děti používají skutečné předměty, na nichž
rozvíjejí – úměrně svému věku – své schopnosti a praktické dovednosti.
Mezi nejdůležitější hesla v této metodě výuky a výchovy jsou bezpečnost,
spolupráce, ohleduplnost, ticho, klid a láska.

„Pedagogika dle M. Montessori umožňuje dítěti radostně a beze stresu
se vzdělávat, využívat ukrytý potenciál dítěte a postavit se do dnešního
světa plného nástrah připravené a sebevědomé, s vědomím, že smím
a dokážu“, shrnula zásady Montessori vedoucí zařízení Vlasta Hillebran-
dová. 

Principy této klidné, praktické a především bezstresové výchovy zalo-
žené na svobodném rozvíjení dětské osobnosti léty prověřila zahraniční
praxe. A zájem vychovávat své děti podle těchto zásad mají i rodiče u nás.
Svědčí o tom i fakt, že MŠ Montessori před třemi lety rozšířila výuku také
na základní školství a nyní má v Jablonci otevřeny třídy 1. stupně ZŠ
a patří k modelovým zařízením svého druhu v ČR. 

(red)
Kája Velička

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

Šárka Byronová

Sebastien Tesár
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První osobností, které starosta města Petr
Tulpa předal v neděli 23. listopadu 2008 jed-
nu ze třinácti loni udělených medailí Josefa
Pfeiffera, je duchovní Českobratrské církve
evangelické Richard Firbas. 

Bývalý dlouholetý farář jabloneckého sboru
Českobratrské církve evangelické se narodil 19.
března 1929 jako jediný syn v rodině komerč-
ního inženýra. Do obecné školy chodil v Úva-
lech u Prahy. Po reálném gymnáziu v Českém
Brodě vystudoval v letech 1948–1952 Komen-
ského evangelickou bohosloveckou fakultu. Pro
oční vadu nebyl odveden na vojnu. Jako duchov-
ní sloužil nejprve ve Varnsdorfu (1952–1954).
V roce 1954 přišel do Jablonce nad Nisou, jehož
sboru chyběl duchovní správce. V Jablonci na-
stoupil jako vikář 1. 11. 1954 a od 9. 10. 1955 do
31. 10. 1997 zde působil jako farář. Celkem tedy
strávil jako duchovní správce sboru v Jablonci
nad Nisou 43 let. 

Richard Firbas vykonával po několik období
také funkci seniora Libereckého seniorátu
ČCE. Díky své otevřenosti pro nové zkušenosti
využil i možnosti několika pobytů v ekumenic-
kém prostředí benediktinského kláštera v ba-
vorském Niederalteichu. Zde získané kontakty
s německými osobnostmi (mj. s bývalým němec-
kým prezidentem Richardem von Weizsäcke-
rem) mu přinesly další pozvání do Německa
s možností seznámit v přednáškách některé
kruhy s českým viděním historie i politiky.
V závěru svého působení v jabloneckém sboru
dokončil výstavbu nového sborového domu
a modlitebny na adrese Pod Baštou 10 (1995). 

Richard Firbas vytvořil v dobách totality ve
svém sboru zázemí plné pochopení, důvěry

a bezpečí. Byl ekumenicky otevřený a vždy
poukazoval na vnitřní nebezpečí, které by círk-
vi hrozilo, pokud by se stala uzavřenou institu-
cí. Díky jeho otevřenosti nacházeli ve sboru tře-
ba na čas místo i lidé na okraji, tzv. nevěřící,
(dodnes toto slovo nemá rád). V každém člově-
ku se snažil najít to pozitivní. Pro jeho otevřený
vztah k lidem ho někteří s úsměvem nazývali
„přítelem hříšníků“. 

V kázáních, která si pečlivě připravoval, ale
nečetl je – pronášel je spatra – často užíval humo-
ru. Jeho oblíbeným tématem byl novozákonní

obraz Ježíšovy cesty s učedníky do Emauz. Hod-
ně přemýšlel o tom, co je láska. Odpověď našel
u svatého Pavla v 13. kapitole 1. listu Korint-
ským – v tzv. Velepísni lásky („Láska trpělivá
jest, dobrotivá jest, láska nezávidí...“) a v podo-
benství o marnotratném synu. Ač sám nezpíval,
měl rád zpěv a hudbu a podporoval je. 

Jeho zásluhou mohl například pod zastřešením
jabloneckého sboru ČCE fungovat ekumenický
hudební soubor Jizeroš, který svými aktivitami
svého času vzbudil také živý zájem státní bez-
pečnosti. Ekumenické vztahy však pěstoval
i s dalšími církvemi (starokatolíci, baptisté). Ri-
chard Firbas se hluboce zajímal o historii (včet-
ně místních dějin), kterou pak i řadu let vyučo-
val na Vyšší odborné škole biblické v Hradci
Králové. V rámci sborové činnosti udržoval přá-
telské vztahy se zahraničními evangelickými
sbory (holandským Gravenzande, který podpo-
řil finančně stavbu i charitní činnost, a mnoha
německými: Göppingen, Meppen, Stolpen,
Ebersbach). Významné místo měly pak zvlášť
v 90. letech vzájemné styky s evangelickým
sborem z německého města Kaufbeuren-Neu-
gablonz, které podporoval tamní farář Hans-
Heinz Fritsch. Tyto otevřené vztahy přispěly vý-
znamnou měrou k odbourávání vzájemných
předsudků, vnitřních zranění a křivd z minu-
losti. 

Richard Firbas říká, že měl po celý život velké
štěstí na dobré přátele ať už v církvi nebo také
mimo ni. S vděčností vzpomíná i na řadu věro-
hodných ateistů, kterých si velmi vážil. Jeho ob-
líbenou osobností dodnes zůstává Tomáš G.
Masaryk, kterému se zvlášť v posledních letech
věnoval i badatelsky.

(bt)

■ Stalo se

Evangelický duchovní Richard Firbas
Město poctilo významné osobnosti medailí Josefa Pfeiffera

První polovina padesátých let proběhla v po-
dobném duchu, který jsme popsali minule.
V Jablonci žilo usedlé společenství slovenských
Romů. Někteří se přizpůsobili společenským
normám rychleji, jiní byli v zajetí zvyků z dří-
vějšího způsobu života. Krom toho sem nadále
pokračovala migrace příbuzných a známých ze
Slovenska za lepším životem. Nově příchozí
však přivykali zdejším normám vždy od začát-
ku. Přicházeli z jiného světa… 

V padesátých letech se po Čechách a Moravě
stále ještě pohybovaly skupiny kočujících
Romů olašských a německých Sintů. Ti unikali
evidenci a v seznamech z oné doby ještě typic-
ká olašsská rodová jména doložena nemáme.
Zatímco usedlí slovenští Romové chodili do
práce, ti kočující se nadále živili různě: jako
překupníci kazového zboží, koňští handlíři, vy-
kladačky karet a ruky, část jedinců se zabývala
drobnými krádežemi a žebrotou. Nové poměry
se této skupiny příliš nedotýkaly. 

S romskými záležitostmi se národní výbory
potýkaly všelijak. Stále se apelovalo na občany,
aby s převýchovou pomáhali, na závodní odbo-
rové rady, aby nad cikánskými osobami přebí-
raly patronáty; to ale mělo dopad jen na menší
část Romů. Celkově se tyto problémy uspokoji-
vě řešit nedařilo. 

Centrálně se romské záležitosti začaly zase
řešit až za prezidentování Antonína Novotného
v letech 1957 až 1958. Politické byro ÚV KSČ
přijalo v dubnu 1958 usnesení „O práci mezi ci-
kánským obyvatelstvem“. Toto usnesení dále

rozpracovala jednotlivá ministerstva a vzešel
z toho Zákon č. 74/54 Sb., o trvalém usídlení ko-
čujících osob. Stal se právním nástrojem pro li-
kvidaci kočovného způsobu života a převýcho-
vu. Na jedné straně zákon tvrdě řešil potulný
a příživnický život kočovných i polokočovných
osob – tedy Romů, kteří migrovali mezi Čechami
a Slovenskem, což byl častý případ i v Jablonci.
Na druhé straně však stanovoval, že: „Národní
výbory zajišťují osobám vedoucím kočovný způ-
sob života, všestrannou pomoc, aby mohly přejít
k usedlému způsobu života; hlavně jsou povinny
pomáhat těmto osobám při obstarávání vhod-

ného zaměstnání a ubytování a působit soustavně
výchovnými prostředky, aby se stali řádnými ob-
čany“. Chtělo se, aby Romové získali návyky
usedlého civilizovaného života, naučili se plnit
občanské povinnosti, aby děti chodily do školy.
Bylo třeba odstranit negramotnost, zlepšit kul-
turu odívání a lékařskou péči. Romům se na-
plánovalo i „odstranění přežívajícího způsobu
myšlení“. Stali se skupinou, na které bylo možné
prakticky vyzkoušet sovětské pedagogické směry
a převýchovu utlačovaných obyvatel v moder-
ního socialistického člověka. Jak vše probíhalo
v Jablonci, to si povíme příště; máme totiž zají-
mavou zprávu z roku 1958. Únorový díl zakon-
číme písní vybranou ze zpěvníku „Rom zpívá
jinak“ z roku 1954 – Internacionálou v romštině: 

Internacionála
Már upre, tumen bibachtále,
upre, ko sanas bokhále!
So phuro ehas, čiven pále
amáre vasta zorále,

bachtáli búti daha lenge,
džan roma néve dromeha, 
i čupni lilal e rajenge,
či salas, sáro aveha!

Avela amen, phrala,
palúno máriben,
Internacionála
tajsaskre hi o džen!

Lukáš Pleticha, Anna Cínová

Z minulosti Jabloneckých Romů – VI 

Jablonečtí zauhlovači

Foto archiv
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Mistrovství světa v klasickém
lyžování Liberec 2009 je už tak-
říkajíc za humny. Slavnostně
bude zahájeno ve středu 18. února
ve 20 hodin a potrvá do neděle
1. března do 16 hodin. 

Na sportovní publikum čekají
skoky na lyžích mužů a žen, běh
a severská kombinace. Organizá-
toři ve snaze vyjít vstříc možnos-
tem každého diváka majícího zá-
jem mistrovství navštívit připravili
čtyři cenové kategorie vstupného,
kde cena za den se pohybuje od
750 Kč v kategorii první po 200 Kč
v kategorii čtvrté. 

Stejně tak připravili i zvýhodně-
né balíčky na celé mistrovství, kdy
např. v kategorii druhé nabízejí
balíčky od 3 000 korun (28. 2. do 1.
3.) do 18 250 korun (18. 2.–1. 3.)
a v kategorii třetí se ceny pohybují
v rozpětí od 1 750 korun (28. 2.–1.
3.) do 12 300 (18. 2.–1. 3.). Děti do
12 let v doprovodu osoby starší 18
let neplatí nic stejně jako držitelé
průkazů ZTP a ZTTP; jejich do-
provod zaplatí polovinu. 

Podrobné informace o nabídce
najdete na www.liberec2009.com,
vstupenky jsou v prodeji v síti Tic-
ketpro (www.ticketpro.cz).

Velká omezení se objeví v souvis-
losti s pořádáním mistrovství v do-
pravě, a to od 16. února do 1. břez-
na vždy mezi 8 a 22 hodinou. Týkat

se budou hlavně oblastí Dolního
a Horního Hanychova, Pilínkova,
Vesce a Doubí. Centrum Liberce bu-
de nedostupné po čtyřiadvacet ho-
din už od 9. února do 3. března. 

Podle slov tiskové mluvčí Policie
ČR Ludmily Knopové by Jablone-
čané v našem městě dopravní ome-
zení citelně zaznamenat neměli.
„Nákladní doprava směřující od
Harrachova na Liberec bude odklo-
něna z Tavaldu přes Železný Brod
na Turnov a odtud teprve se bude
stáčet k Liberci,“ řekla našemu mě-
síčníku s tím, že kruhová křižovat-
ka na Kunratické uzavřena nebude
a trasa bude pečlivě značena. Do-
poručuje ale, aby ti, kdo budou ces-
tovat v době konání mistrovství

mezi Libercem a Jabloncem, využili
raději cestu přes Vratislavice. (fr)

Doprava na Mistrovství
světa v klasickém lyžování

Na základě objednávky města
Jablonec nad Nisou bude ČSAD
Jablonec nad Nisou a. s. v době od
18. 2. do 1. 3. 2009 zajišťovat
zvláštní autobusovou linku mezi
Jabloncem a Libercem. 

Autobusy budou odjíždět v Jab-
lonci n. N. z Lipanské ulice (za-
stávka u křižovatky ulic Lipanská
a Kamenná), zastaví na zastávkách
Horní náměstí, Jablonex, Mšeno
škola a Ostrý roh a dále pojedou
přímo do zastávky Liberec, Mos-

kevská. Z libereckého terminálu
MHD, který je v bezprostřední
blízkosti této zastávky, bude zajiš-
těno pravidelné spojení k areálům
závodů na Ještědu a ve Vesci. 

Pro cestující z Janova, příp. Bed-
řichova, do Liberce budou zajiště-
ny v zastávce Ostrý roh návaznosti
mezi linkou MHD č. 1 a zvláštní
linkou do Liberce.

Odjezdy z Jablonce n. N., Lipan-
ské ul., budou v 9:20, 9:50, 10:20
a dále ve třicetiminutovém inter-
valu. Dne 18. 2. pojede poslední
spoj ve 22:20, ve dnech od 19. 2. do
22. 2. a od 24. 2. do 28. 2. pojede
poslední spoj ve 20:50 a dne 1. 3.
pojede poslední spoj v 19:20.
V pondělí 23. 2. nebude linka
v provozu.

Z Liberce, Moskevské, jsou sta-
noveny odjezdy v 9:40, 10:10, 10:40
a dále ve třicetiminutovém interva-
lu. Dne 18. 2. pojede poslední spoj
ve 22:40, ve dnech od 19. 2. do 22. 2.
a od 24. 2. do 28. 2. pojede poslední
spoj ve 21:10 a dne 1. 3. pojede po-
slední spoj v 19:40. V pondělí 23. 2.
nebude linka v provozu.

Přeprava na této lince bude bez-
platná, náklady na provoz uhradí
město Jablonec nad Nisou. Vše je
ovšem závislé na tom, jestli ky-
vadlovou dopravu na MS v tom-
to rozsahu schválí 29. 1. zastupi-
telstvo města.

(pj)

Město zajistí zdarma kyvadlovou dopravu
■ MS v klasickém lyžování Liberec 2009

Starosta přijal Báru Špotákovou
V pátek 16. ledna přijal staros-

ta Petr Tulpa olympioničku, re-
kordmanku, čerstvou Sportov-
kyni roku a místní rodačku,
oštěpařku Barboru Špotákovou
v obřadní síni radnice. Hlavním
důvodem setkání bylo předání
daru za reprezentaci města.

Už na loňském zářijovém setká-
ní u starosty, bezprostředně po
skončení Jabloneckého oštěpu,
padla otázka, jaký dar by si spor-

tovkyně přála. Dostala na výběr ze
dvou možností – hotovost nebo umě-
lecké dílo. Ona tehdy vyjádřila
přání dostat šperky.

A tak v pátek bylo její přání
splněno a Bára převzala z rukou
starosty Petra Tulpy soupravu z bí-
lého zlata a briliantů. Souprava se-
stává z náhrdelníku, náušnic a prs-
tenu a je doplněna autorským
šperkem jabloneckého výtvarníka
a šperkaře Martina Pouzara. Tím
je náramek z broušeného nerezu. 

„Podobu náramku jsem začal vy-
mýšlet až v momentě, kdy jsem do-
stal zadání. Nejprve jsem se podíval
na fotografie Báry, pročetl jsem si
hodně rozhovorů s ní, abych její
osobnost dostal pod kůži a měl ji
před očima, abych tak mohl vytvo-
řit šperk jen pro ni,“ řekl o náram-
ku složeném ze šesti obdélníko-
vých článků spojených šesti kruhy
autor. „Jediné, co máme my dva
společného, je, že posloucháme Tři
sestry. Proto jsem pro ni chtěl udě-

lat šperk pro běžnější příležitosti,
který by mohla nosit třeba právě na
takový koncert,“ vysvětlil svůj zá-
měr Martin Pouzar chvíli před pře-
dáním.

„Nevybrala bych lépe a ten nára-
mek je prostě neskutečně nádher-
ný,“ prohlásila obdarovaná jablo-
necká rodačka s nově ozdobeným
zápěstím a dodala, že na Jablonec
skutečně jen tak nezapomene.

(fr)

Ilustrační foto Pavel Fajgl

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek
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„Nechápu jako prohřešek vůči městu, kde bydlím, že
jsem tu nikdy nepracoval v oboru, který jsem vystu-
doval. Vždyť v dobách, kdy v našem muzeu působil
pan doktor Scheybal, nás jezdilo z Jablonce do Liberce
dokonce pět. V libereckém muzeu jsem dostal svou první
příležitost pracovat jako kurátor a již jsem zde zůstal. 

Díky cestám do zahraničí jsem se přesvědčil, že Se-
veročeské muzeum je jedno z nejlepších muzeí na
světě a jeho sbírky jsou v některých uměleckých  obo-
rech opravdu prvotřídní. Důležité je, že si na rozdíl od
mnoha slavných světových institucí uchovalo lidské
měřítko. Projdete jeho sály za hodinu, nebo zde může-
te pobýt půl dne, a přitom nejste z prohlídky unavení.

Naše muzeum je respektované ve světě, díky čemuž
jsem měl možnost pořádat celou řadu výstav v zahra-
ničí – v Japonsku, Jižní Koreji, Spojených státech, v něk-
terých evropských městech. Vždycky je to neuvěři-
telná škola života, když náhle vidím, jak předměty,
které důvěrně znám z depozitáře, jakoby zázrakem
ožijí, zazáří v novém prostředí a upoutají pozornost
návštěvníků v cizích zemích. To je velké štěstí pro ku-
rátora každé výstavy.“

Jak vidíte ve světle problémů, které postihly
sklářský a bižuterní průmysl, osud věhlasných se-
veročeských uměleckých škol?

Už jsme zažili doby, kdy se uměleckoprůmyslové
školy zdály být nadbytečné, dokonce se rušily, a pře-
ce existují dodnes. Asi nebudou fungovat v takovém
rozsahu a v takové podobě jako nyní, ale věřím, že
přečkají i současné kritické období. Pokud bychom
zrušili školy, přišli bychom o odborně vzdělanou mlá-
dež, bez níž můžeme zmíněné obory definitivně ode-
psat. Myslím, že velkou zodpovědnost dnes mají pe-
dagogové, kteří musí v těchto složitých časech své žáky
maximálně motivovat vlastním příkladem. Tak tomu
bylo například v začátcích železnobrodské sklářské

školy v roce 1920. Mladí umělci-učitelé sem přinesli
to nejlepší, co mohli studentům dát – svou invenci,
své zaujetí – a dokázali je přenést na své žáky. Stále se
budou rodit výtvarně talentované děti a je těžké si
představit, že by neměly kde své vlohy rozvíjet. V tom
vidím velkou odpovědnost celé společnosti.

Působíte jako pedagog na vysoké škole uměleckého
zaměření, cítíte také vy sám takovou odpovědnost?

Jako externista učím na Katedře designu při textilní
fakultě Technické univerzity v Liberci. Tato katedra
má své pracoviště již sedm let také v Jablonci, o čemž
zde, myslím, bohužel jen málokdo ví. Snažím se stu-
dentům zprostředkovat s uměním co nejužší kontakt.
Proto organizuji část přednášek u nás v muzeu, přede-
vším ve stálé expozici dějin evropského užitého umění.
Tak se vracím i k původnímu poslání libereckého muzea.
Bylo založeno jako uměleckoprůmyslové (1873) a mělo
pomáhat vychovávat nový vkus a přispívat ke vzdělávání
mladé generace v různých uměleckořemeslných obo-
rech. Neustálý kontakt s mladými lidmi mě aktivizuje
k hledání nových cest a je pro mě velkým obohacením.

Dokážete si vůbec představit, že jednoho dne
vstoupíte do muzea naposledy?

V poslední době dostávám nabídky, abych se začal
plně věnovat pouze pedagogické práci. Zatím se ale

s představou, že bych měl do muzea vstoupit naposle-
dy, smiřuji obtížně. Zvykl jsem si trávit každý den
mezi tisíci krásných předmětů a k některým z nich
jsem si za tu dlouhou dobu vytvořil téměř osobní
vztah. Být v muzeu pro mě vlastně není práce, je to
opravdová radost a potěšení. 

(red)

Mgr. Oldřich Palata

Narozen 16. dubna 1943 v Čáslavi. Vystudoval obory
dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě Uni-
verzity Karlovy v Praze. Krátce pracoval v Kulturní
správě Okresního národního výboru v Jablonci nad
Nisou. Od roku 1971 je zaměstnán v Severočeském mu-
zeu, počínaje rokem 1975 jako vedoucí historik umění
a současně umělecký historik pro textilní obory, sklo,
keramiku a porcelán. Od roku 1992 působí jako externí
pedagog na Technické univerzitě v Liberci. Rozsáhlá je
jeho činnost publikační. Je ženatý a má syna Tomáše.

Oldřich Palata 
Kontakt s mladými lidmi je pro mě velkým obohacením

■ Představujeme osobnosti a rodáky

Návštěvníci vernisáží výstav v Univerzitní galerii N a Městské galerii MY jej dobře
znají. Svým poutavým a vždy nadmíru fundovaným vystupováním dokáže navodit
atmosféru, která se přenese na přítomné v sále a učiní ze zahájení výstavy
příjemnou událost. Historik umění a kurátor Oldřich Palata žije od roku 1945
v Jablonci, jeho celoživotním působištěm je ale Severočeské muzeum v Liberci. 

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá únorová setkání
vždy ve středu od 14 hodin ve
Spolkovém domě. Na 4. 2. je
připraveno měření tlaku, 11. 2.
vycházka, 18. 2. maškarní merenda
a na 25. 2. je přichystána beseda
s lékařem.

Rekondiční pobyt 
v Chorvatsku
pořádá od 31. 5 do 7. 6. 2009
Svaz tělesně postižených v ČR,
okresní organizace Jablonec n. N.
Přihlášky od 13. 2. každý čtvrtek
mezi 13. a 15. hodinou u M.
Musichové, Na Vršku 2,
tel. 723 732 766. Zde si též zájemci
mohou vypůjčit kompenzační
pomůcky.

...Zakresleno. J. V. Scheybal
Výstava k nedožitým osmdesátým
narozeninám významného jablo-
neckého národopisce a grafika
v Severočeském muzeu v Liberci.
Do 8. března 2009.

Poklady z makovice 
Archiválie nalezené v září 2008
v jedné z věží hejnické baziliky
budou vystaveny od 1. do 28.
února v Mezinárodním centru
duchovní obnovy v Hejnicích. 

Výstavu obrazů
a kreseb jabloneckého pedagoga
Jaroslava Kodejše mohou zájemci
shlédnout v rychnovské výstavní
síni od 14. do 27. 2.

Blue Effect 
Koncert obnovené skupiny
Radima Hladíka se uskuteční
27. 2. od 19.30 hodin v hudebním
klubu Bažina v rychnovské
restauraci Beseda.

10. dopravácký ples
se koná 7. února od 20 hodin
na Střelnici. Vstupenky zakoupíte
na personálním oddělení ČSAD
Jablonec nad Nisou a. s. v Pražské
ulici 14.

4. Reprezentační ples
města Rychnova se uskuteční
v pátek 20. 2. od 20 hodin
v restauraci Beseda. Hrát bude
Big band Liberec. Rezervace
vstupenek od 9. února
na tel. 488 880 927. 

Tradiční ples 
Jizersko-ještědského horského
spolku se koná 27. února
od 20 hodin v restauraci U Košků
v Liberci–Nových Pavlovicích.
K tanci hraje skupina Sešlost.
Vstupenky v kanceláři JJHS,
tel. 485 109 717.

Staročeský ples
pořádají mšenští baráčníci 28.
února od 20 hodin na Střelnici.

Arbesovka bude tančit….
Ředitelství ZŠ zve bývalé žáky,
rodiče i všechny přátele školy
na Ples Arbesovky. Koná se 20. 3.
od 20 hodin v Eurocentru.
Předprodej vstupenek od 9. 2.
v kanceláři ekonomky školy.

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek
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Ačkoliv se Jablonec nikdy nestal centrem žád-
ného panství, soustřeďovala se zde v posledních
více než dvou stoletích většina obyvatel, řeme-
sel a živností v kraji. 

Přestože zde již v poslední třetině 18. století
žilo v 294 domech 1 599 lidí, statut městyse zís-
kal až 20. října 1808. Tehdy v obci přebývalo ve
425 domech 2 254 lidí, dosud však chybělo sku-
tečné náměstí, kde by se mohly konat výroční
trhy. Místní samospráva v čele s majitelem
panství Zachariasem Römischem jmenovaným
rychtářem Franzem Strackem rozhodla o zříze-
ní náměstí na školním poli, ležícím mezi Dol-
ním a Horním Jabloncem. Tento prostor diago-
nálně protínala cesta. Učiteli Augustu Wünscho-
vi za pozemek velkoryse slíbila 200 zlatých, do-
stal však jen směnku na čtyřicet. 

První domy začaly na „Starém trhu“ (Alter
Markt) vyrůstat po roce 1810. Protože byly stále

v plném proudu napoleonské války, státní ban-
krot klepal na dveře zadlužené monarchie,
podnikání se nedařilo a na jabloneckém ná-
městí stálo v roce 1826 teprve deset domů. V ce-
lé obci tehdy žilo 719 rodin (3 062 lidí) ve více
než 500 domech. 

Upomínková číše s vedutou Starého trhu pro-
to musí pocházet až z pozdějších let. Roku 1850
žilo v městysi 4 553 lidí v 555 domech. 

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Zázračné prameny

Sklo s jabloneckou tematikou

Zajímavou částí Mšena bývalo hospodářství
zvané Hübnerhof. Založil ho rychtář Josef Mar-
tin Kittel, jenž ho později přenechal i s funkcí
rychtáře svému zeťovi Johannu Josefu Hübne-
rovi. Do dvora se vcházelo branou, před níž stálo
sousoší Piety z roku 1786. Tato ukázka polo-

lidového baroka od neznámého autora zde měla
své místo téměř dvě stě let. 

Při přestavbě Mšena v 70. letech došlo i k bu-
dování nové školy a tehdy Hübnerhof zanikl.
Poškozené sousoší bylo přemístěno do součas-
ného parku a v roce 1985 bylo restaurováno.
Součástí opravy byli i dva andílci, jenže ty pár
let po renovaci kdosi ukradl. V roce 2002 zajis-
tilo město znovu opravu, avšak oba andílkové
se opět stali obětí nenechavce. 

V 80. letech 19. století se přiostřily národnost-
ní postoje Čechů a Němců. Na stavby pomníků
Jana Husa či Karla Havlíčka odpovídali Němci
sochami Josefa II. Na křižovatce nynějších ulic

Palackého a U Kostela byla po dvouletém sna-
žení „Výboru pro postavení pomníku císaře
Josefa II.“ odhalen pomník glorifikovaného pa-
novníka. Ke slavnostní události došlo 10. října
1909 za přítomnosti všech vrstev obyvatelstva.
Mšenský kronikář Fidelio Finke k události po-
znamenal: „Významné je, že prostor, který byl
díky štědrosti majitele Hübnerhofu pro pomník
získán, se nachází nedaleko místa, kde císař
Josef II. během své návštěvy Mšena v roce 1778
krátce odpočíval. Politováníhodné je jen to, že
výbor zvolil pro pomník takovou formu, která
se v blízkém okolí již šestkrát vyskytuje.“ 

Návrh sochy císaře Josefa II. z roku 1881 vy-
tvořil zřejmě modelář blanenských železáren P.
Veverka. Za odlitek mšenští zaplatili 400 zlatých,
další zhruba dva tisíce je však stála kamenná
část pomníku. Dílo bylo odstraněno poté, kdy
nabylo platnost vládní nařízení z roku 1923 tý-
kající se likvidace upomínek na Habsburky.

Aktivní činnost vyvíjel ve Mšeně i tzv. „Turn-
verein“ (Tělocvičný spolek). Dne 27. června 1909
odhalili turneři v Zahradní ulici (Gartenstrasse)
pod Hübnerhofem pamětní kámen zakladatele
turnerského hnutí Gustava L. Jahna. Dnes na
tom místě stojí škola v Mozartově ulici. K za-
niklým památkám Mšena patří bohužel i po-
mník obětí I. světové války, který stál před míst-
ním kostelem.

Václav Vostřák

■ O jabloneckých sochách

Dochované i zaniklé 
památky Mšena

Číše s vedutou – Jablonec, 1830–1840
Surovina Jizerské hory nebo Krkonoše, ryto v Jablonci
Bezbarvé sklo, broušené a ryté – festony, 
veduta s textem MARKT PLATZ VON GABLONZ 
(Tržiště v Jablonci).
Výška 10,5 cm, součást stálé expozice muzea.

Foto Tomáš Hilger
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Josefův Důl – Mariánskohorské boudy (3 km)
– Milíře (5,5 km) – Uhlířský vrch – rozcestí
u Pařízkova kříže (8 km) – Na Knajpě (9 km)
– Kasárenská silnice (12 km) – Pašerácká
cesta – Protržená přehrada (15,5 km) – Ma-
riánskohorské boudy (18 km) – Josefův Důl
(21 km).

Teprve v loňském roce jsme se mohli dočíst
(Krkonoše–Jizerské hory, 10/2008) o tom, že v Ji-
zerských horách byla na základě měření nive-
lačním přístrojem „objevena“ další „tisícovka“.
Skupinka nadšenců prokázala, že poměrně ná-
padný vrchol nad Mariánskohorskými boudami,
v mapách nazývaný Milíř či Milíře, přesahuje
o dva až tři metry tisícimetrovou vrstevnici. Ma-
py dosud zpravidla uvádějí výšku 999 metrů.
Náš únorový tip vede právě sem. Pokud neod-
ložíme výlet až na jaro, pak budou nezbytné
běžky.

Od josefodolského nádraží se vydáme žlutě
značenou silničkou k rozcestí Lesní brána.
Tady značky na chvíli opouštějí silnici a míří
vzhůru podél potoka (v zimě lépe po silnici)
a po necelé hodině nás dovedou k Mariánsko-
horským boudám. Na rozcestí zde odbočíme
doleva po zelených značkách. Cesta dál mírně
stoupá a po necelém kilometru z ní odbočuje
doleva další dřevařská svážnice. Po ní se vydáme

vzhůru na Mariánskohorský hřeben. Vrchol
Milíře se nyní nachází vpravo od cesty, takže
k němu ve vhodnou chvíli (co nejvýše) odbočí-
me. Překonat musíme ještě 60 metrů převýšení.
Název kopce je novodobý a nutno říct, že ne
příliš šťastný, neboť obdobně se jmenuje i vr-
chol nad Bedřichovskou přehradou. Odvozen
byl od jména blízkého Uhlířského vrchu, jehož
pojmenování souvisí s činností někdejších dře-
vařů a uhlířů.

Pokračovat můžeme buď po hřebeni, nebo se
vrátíme na cestu, po které klesneme k rozlehlé
křižovatce, kde se nachází Pařízkův kříž.
Památka připomíná smrtelnou nehodu řidiče
nákladního auta z roku 1989. Odtud se může-
me snadno vrátit po červených značkách přes
osadu Peklo do Josefova Dolu (7,5 km). Nároč-
nější si mohou trasu prodloužit okolo kiosku
Na Knajpě, odkud sjedeme po Kasárenské silni-
ci k rozcestí se zelenou (přístřešek). Zelené
značky brzy opustíme a vydáme se málo fre-
kventovanou Pašeráckou cestou k Protržené
přehradě. K Mariánskohorským boudám pů-
jdeme raději obloukem po pohodlnější silničce.
K prvním stavením Josefova Dolu následuje od
bud divoký sjezd.

Doporučujeme mapu Jizerské hory, 1 : 25 000
(3. vydání, 2008).

(os)

Chybí vám tisícovka? Vyrazte na Milíř!
■ Tip na výlet

První světová válka se rozrostla v krvavý kon-
flikt, jehož následky pocítili obyvatelé v celé mo-
narchii. Ohromný počet mužů v aktivním věku
se nevrátil z bojišť domů. Rozvráceny byly celé
rodiny, a to jak sociálně, tak ekonomicky. 

Jakmile se lidé po skončení nesmyslné války
začali vzpamatovávat z útrap, pomýšleli na to,
jak uctít památku svých blízkých. Jedním ze
způsobů bylo budování kamenných pomníků.
Desítky i stovky jmen – dle velikosti obcí – byly
vytesány na pamětních deskách. Také Jablonec
a k němu připojené obce měly své pomníky,
které připomínaly památku těch, jež se nevrátili.
Na památníku v městském parku bylo uvedeno
873 jmen padlých a pohřešovaných Jabloneča-
nů. Některé památky byly po roce 1945 trvale
zničeny (Mšeno, Lukášov, Proseč), další zůstá-
vají dosud poškozené (Kokonín, Jablonecké Pa-
seky…). 

Také Nová Ves s osadou Horní Černá Stud-
nice měla 85 padlých, 10 pohřešovaných a 34 vá-
lečných invalidů. V různých částech obce byly

na jejich památku postupně postaveny tři pomní-
ky. Z nich se dnešních dnů dočkal v obnovitel-
ném stavu pouze jediný – v Horní Černé Studnici.
Tato horská osada přišla ve válce o osm spolu-
občanů, další tři byli doživotně poznamenáni.
V roce 1923 postavili obyvatelé této vsi naproti
tehdejšímu hostinci Heidehof na jejich počest
žulový pomníček. Zasloužili se o to zejména
místní hasiči, členové okrašlovacího spolku a pě-
veckého kroužku Liederkranz a místní kame-
ník Josef Hrdlička st. U odhalovaného pomníku
se tenkrát sešli pozůstalí, váleční invalidé
i všichni ti, kteří měli to štěstí, že se vrátili z bo-
jišť domů. Všichni si jistě říkali, že něco podob-
ného se již nikdy nesmí opakovat.

Patnáct let poté ale začala další světová válka,
na jejímž konci byl seznam místních obětí ještě

delší. A co víc – většina obyvatel musela opus-
tit natrvalo své domovy. Po příchodu nových
obyvatel byla původní deska s německým tex-
tem a jmény padlých z pomníku odstraněna. Až
v červnu 1986 byla z iniciativy Rudolfa Haupta

z H. Černé Studnice osazena na místo původní
desky menší mramorová s křížkem a letopo-
čtem 1914–1918. Byla dílem novoveského ka-
meníka Rostislava Dvořáka. 

V roce 2008 novoveští přistoupili k celkové re-
konstrukci pomníku, která by odpovídala dneš-
ním možnostem i náhledu na věc. Obnovy se
ujal Novoveský okrašlovací spolek a obec Nová
Ves nad Nisou. Projekt byl významnou měrou
podpořen Libereckým krajem a sponzory. V čer-
venci 2008 bylo započato s prořezem dřevin
a úpravou okolí. Místní i jiné firmy se zaslouži-
ly například o kamenické práce či renovaci ře-
tězů. Dne 1. listopadu upevnil Rostislav Dvořák
ml. na pomník novou desku, když před tím za ní
byl vložen pamětní list. Nový nápis se od pů-
vodního liší dvojjazyčným provedením. 

V sobotu 15. listopadu byl pomník na Horní
Černé Studnici slavnostně odhalen. Za přítom-
nosti mnoha místních i příchozích lidí pronesl
– kromě jiných – řeč starosta Milan Fiala a pom-
ník požehnal římskokatolický farář Michal
Podzimek. Čestnou stráž stáli členové Klubu
vojenské historie z České Lípy. 

Obnovený pomník na Horní Černé Studnici
není jen pietní vzpomínkou na padlé občany. Je
též svědectvím, že úctu k předkům či před-
chůdcům mají i dnešní obyvatelé Nové Vsi. 

Jaroslav Lubas, Otokar Simm

■ Obnovené památky regionu

Pocta obětem 1. světové války

Foto Siegfried Weiss

Foto Martin Jakoubek

1923
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé čtenáře

Horáková-Fonová Alena 
Utajené vzpomínky
na Vladimíra Menšíka
Autorka vzpomíná na jeho posled-
ní léta, která s ním prožila. Na pří-
běhy, které zažil a pak vyprávěl, na
jeho přátele, rodinu, ale i na pro-
blémy, se kterými se na konci živo-
ta potýkal.

Moník Josef 
Psi bez rodokmenu 
Tři kamarádi z dělnických Holešo-
vic se zamilují do jednoho děvčete
z bohaté vily v Bubenči. Pronik-
nout k vysněné krásce do prostředí
české meziválečné honorace je pro
kluky nedosažitelným cílem. Ale
všichni tři jdou do toho, každý na
vlastní pěst. 

Oddělení pro děti a mládež

Největší kniha babiččiných 
říkadel 
Knížka říkadel, básniček, hádanek,
koled a pranostik pro každé roční
období. 

Rowling Joanne Kathleen
Bajky barda Beedleho 
Pět roztodivných pohádek, ve kte-
rých sám velký profesor Albus
Brumbál odkryl informace o životě
v Bradavicích.

Hlavatá Kateřina 
Evropská unie v kostce
Malá encyklopedie o Evropské unii.

Studovna

Štefáček Stanislav 
Encyklopedie vodních toků
Čech, Moravy a Slezska
Encyklopedie popisuje v podrob-
ných abecedních heslech 660 vod-
ních toků.

Multimediální oddělení

Červenka J. 
Nejlepší čas života a jiné 
povídky
Lékař a vědec Jarda Červenka je
Čechoameričan. Píše anglicky a je
ve své druhé vlasti úspěšným, lite-
rárně oceňovaným autorem. Pro-
tože hodně cestoval, zachycuje ve
svých prózách duši lidí různých
kontinentů.

Zlevněné kalendáře 2009 
z nakladatelství BUK
Bukoviny za 39 Kč a Putování
pohádkovým krajem s dobový-
mi pohlednicemi a texty Kláry
Hoffmanové za pouhých 45 Kč. 

Novinky
Pexeso pro nejmenší
Kreslené pexeso s tematikou města
Jablonce a Jizerských hor – 24 ob-
rázků. Kresby jabloneckých věží,
jizerskohorských rozhleden, bu-
dov či činností specifikujících zdej-
ší kraj doplněných jednoduchými
barevnými detaily pro nejmenší.

Zábavníček 
Barevná omalovánka s doplňovač-
kou určená nejmenším přízniv-
cům turistiky na Jablonecku. Kní-
žečka malým cestovatelům zpří-
jemní chvíle prázdnin, přinese

zábavu i potěšení. Kresby pro Pe-
xeso i Zábavníček zhotovila Blan-
ka Pelcová, grafická úprava Ondřej
Dostál.

Reklamní předměty
Pěkné ceny do tomboly – plesová
sezóna začíná! Přijďte si vybrat
z bohaté nabídky drobných upo-
mínkových předmětů v cenových
relacích 20 až 30 Kč: mentolové
bonbóny, barevné tužky se zvířát-
ky, píšťalky, přívěsky na mobil,
propisovačky a jiné drobnosti
s kontakty na nové webové strán-
ky Jabloneckého kulturního a in-
formačního centra, o. p. s. 

Mapy a knihy
Mapa Jizerských hor 1 : 25 000 
Aktualizovaná oboustranná mapa
CHKO Jizerské hory, kterou vyda-
lo informační centrum. Mapa byla

vyrobena v listopadu 2008 z pod-
kladů Českého úřadu zeměměřič-
ského firmou Geodézie On Line.
Najdete na ní turistické, cyklotu-
ristické a běžkařské cesty i trasy
doporučené pro vozíčkáře či výlet-
níky s dětským kočárkem. 
Cena 50 Kč.

Hit letošní zimy 
Připomínky zašlých časů – Pom-
níčky Jizerských hor, M. Nevrlý,
M. Řeháček, O. Simm 
Kniha plná unikátních fotografií
doplněna zajímavými texty o tomto
fenoménu Jizerských hor. 
Cena 350 Kč.

Smrk – Král Jizerských hor, Ka-
rel Nádeník a kolektiv
Zajímavá kniha o nejvyšší hoře
české části Jizerek. 
Cena 239 Kč.

■ Informační centrum

Udržují přes 200 km komunikací
Společnost Technické služby Jablonec nad Nisou, s. r. o. zajišťuje pro naše město celou
řadu nezbytných činností. Nejen o zimní údržbě komunikací a úklidu sněhu jsme si
povídali s ředitelem TSJ Milanem Nožičkou.

Jaké další služby kromě zimní údržby pro měs-
to zajišťujete? 

Ve stručnosti lze říci, že v rámci údržby komunika-
cí provádíme frézování a pokládku nových povrchů
včetně jejich oprav, pokládky kamenných a betono-
vých dlažeb či osazování obrubníků. Zajišťujeme ve-
řejné osvětlení města – rekonstrukce, modernizace,
revize, opravy, dopravní signalizaci a také třeba vá-
noční výzdobu města. V rámci dopravního značení
provádíme opravy a instalaci nového svislého do-
pravního značení na veřejných i neveřejných komu-
nikacích včetně nástřiku značení vodorovného. Dále
provádíme strojní i ruční čištění komunikací, parko-
višť, chodníků, schodišť a areálů s využitím samo-
sběrných vozidel, vývoz odpadkových košů a likvida-
ci odpadu či likvidaci a úklid černých skládek. Mezi
naše činnosti patří i provozování tržnice, parkovacích
automatů a veřejných WC nebo výroba zastávek
MHD. 

Kolik kilometrů silnic a chodníků musíte každou
zimu udržovat? A kolik lidí na to máte k dispozici?

Do zimní údržby je zařazeno 28 km komunikací v I.
pořadí, 27 km ve II. pořadí a 110 km ve III. pořadí dů-

ležitosti. K tomu patří ještě zhruba 41 km chodníků.
Na zimní údržbě se podílí přibližně 85 kmenových za-
městnanců, v případě potřeby ale využíváme i exter-
ní dodavatele. 

Jaký máte názor na tzv. „krabičkáře“, kteří jed-
nou za zimu vyházejí parkovací místo, „označí“ si
ho demonstrativně krabicí a myslí si, že na něj
mají až do konce zimy nárok? 

Je to nesmysl a navíc to vytváří překážku na komu-
nikaci, na což pamatuje zákon č. 13/1997 Sb. Zde je
nutné uplatnit výkon městské policie za přispění naší
asistence.

Zabezpečujete fungování veřejných odpadkových
košů. Týká se to i menších košů na psí výkaly?

Servis v oblasti psích košů je prováděn na základě
smlouvy. Předmětem plnění je vyvážení košů na psí
exkrementy včetně likvidace odpadu, doplňování
mikrotenových sáčků a běžné drobné údržby košů.
Jedná se celkem o cca 125 kusů košů, z nichž 50 jich
je vyváženo sedmkrát týdně a 75 kusů průměrně dva-
apůlkrát týdně.

(kh)

Foto Jiří Jiroutek
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Euroregion TOUR 2009
Ve l e t r h  c e s t o vn í ho  r u chu  

19. –21. 3. 2009
Eurocentrum Jablonec nad Nisou 

Pfiijìte klientÛm nabídnout zajímavou dovolenou, 
ubytování, sportovní vyÏití, wellness

Uzávûrka pfiihlá‰ek: 13. 2. 2009 

Informace: Hana Popelková 
tel.: 483 712 505, 777 747 185

e-mail: h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz

www.eurocentrumjablonec.cz

P & P interiéry
– plovoucí podlahy Tarkett
– dvefie, zárubnû, kování

SAPELI, MASONITE, TWIN
– dekoraãní samolepící tapety

– rolety a Ïaluzie
– kompletní odborná montáÏ

– renovace dvefií
PraÏská 85, Vrkoslavice, Jbc

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

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁ¤STVÍ
V˘roba nábytku, kuchyÀsk˘ch linek,
vestavûn˘ch skfiíní, stylov˘ch stolÛ,

vnitfiních i venkovních dvefií.,
schodÛ a jiné dle dohody.

tel.: 728 917 148 – Ladislav Soukup
e-mail: TruhlarSo@seznam.cz

www.truhlarsoukup.cz

Hubneme s rozumem
dal‰í cyklus kurzu sniÏování nadváhy

duben – ãerven v Mûstské hale
pfiihlá‰ky a informace na: info@stobjablonec.cz

www.stobjablonec.cz, tel.: 602 770 103

Studio Fit – Akce na únor
15 % SLEVA NA LYMFODRENÁÎE NOHOU

Po cel˘ únor 90 min. lymfodrenáÏe jen 450,- Kã!
Pozitivní úãinky pfii problémech

s celulitidou, otoky konãetin, kfieãov˘mi Ïílami.
Dobré pro detoxikaci, zv˘‰ení imunity a dal‰í...

www.studiofit.cz, tel. : 773 485 800
Od nového roku mnoho nov˘ch masáÏí –

kokosová masáÏ, u‰ní svíce,
kávov˘ peeling se zábalem a dal‰í..

SOUKROMÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ
A KINEZIOLOGICKÁ PORADNA

Mgr. Hana DrahoÀovská
• uvolÀování stresu pro dospûlé i dûti • náprava 

v˘vojov˘ch poruch uãení • vztahy
• terapie alergií, psychosomatick˘ch onemocnûní,

fobií a úzkostn˘ch stavÛ
• kurzy psychologie pro zaãáteãníky

Jablonec nad Nisou, Jungmannova 7
tel.: 776 760 815,

e-mail: hanadrahonovska@seznam.cz

NABÍZÍME 
REKVALIFIKAãNÍ KURZY

„MASÉR PRO SPORTOVNÍ 
A REKONDIâNÍ MASÁÎE“

v Jablonci nad Nisou
info na tel.: 604 154 133

www.vital-studio.org

TANEâNÍ KURZY – JARO 2009 
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

Pfiihlá‰ky do kurzÛ spoleãenského tance
pro mládeÏ a dospûlé pfiijímáme neustále

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz 

Podrobné informace o kurzech
vám poskytneme

i na telefonu: 603 512 887

PRONÁJEM
KANCELÁ¤SK¯CH PROSTOR

– atraktivní lokalita v centru Jablonce
– moÏnost parkování.

tel.: 603 161 915, e-mail: vedeni@jakob.cz

BALENÍ ZBOÎÍ  a  CELNÍ SLUÎBY
– balení a kompletace zboÏí

– celní sluÏby (dovoz, v˘voz, INTRASTAT)
– nízké ceny a rychlost vyfiízení

– drobné montáÏe a v˘roba
– krátkodobé uskladnûní

– zaji‰tûní v˘vozu, poji‰tûní
JAKOB, s. r. o., Podhorská 48, Jablonec n. N.

tel.: 732 108 472, 739 040 022
e-mail: obchod@jakob.cz, www.jakob.cz

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

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

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

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

SHAZOVÁNÍ SNùHU-LEDU
Nabízíme shazování snûhu, ledu

a rampouchÛ ze stfie‰ních konstrukcí
Klempífiství – Morávek

Petr Morávek ml., tel.: 603 332 217

PÒJâOVNA VYSAVAâE NA âI·TùNÍ KOBERCÒ
Na adrese: 5. kvûtna 4, Jablonec nad Nisou

tel.: 483 313 363

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

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

GaráÏová vrata, okna.
Sleva dle dohody na zakoupené dvefie.

+ dále 15 % sleva na montáÏ. Zamûfiení zdarma.
Staré dvefie – odvoz zdarma.

Kompletní montáÏ. tel.: 604 404 861
www.dverehybner.wz.cz

ZÁPIS DO KURZÒ ÚNOR–âERVEN
JAZYKY: A, N, F, ·, I, ãín‰tina, ru‰tina, ãe‰tina 

pro cizince, pfiíprava na maturitu
1 denní odborné semináfie Telephoning 19. 2.,
26. 2. English for Secretaries, 28. 2. Meetings,

5. 3. Business writing 
POâÍTAâE: Kurzy digitální fotografie 10. a 12. 2.,

20. 2., Základy obsluhy PC 21. 2.
MS Word 14. 2., MS Excel od 24. 2.

EDUCA - vzdûlávací centrum Jablonec n. N., 
483 318 621, 602 505 288 

info@educa-jbc.cz, www.educa-jbc.cz

PRODEJ
sekáãe, krumpáãe, o‰krty, vykove a zákalí 

kovárna Vrkoslavice Turistická 8a JBC
tel.: 777 302 378

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
– dámské a pánské krejãovské sluÏby,
opravy a úpravy odûvÛ a také sluÏba

„Krejãovství pfiijede k Vám“ 
tel.: 724 174 830, www.hanar.cz

digiTel – PRODEJ, PROTIÚâET, OPRAVY MOBILÒ
Autorizovan˘ servis Sony Ericsson

Business partner Telefonica O2
Záruãní a pozáruãní servis mobilních telefonÛ

Dodavatel PC a digitální techniky
Navigace, GPS moduly, do mobilÛ

Terminál SAZKA na prodejnû
Sbûrna a v˘dej FOTOLAB
Po‰tovní 9 /OC EVEKO/

tel./fax: 483 313 212, www.mobilepoint.cz

STUDIO BERU·KA
Kojenecké plavání a cviãení.

Páteãní volná herna 9.30 – 12 hod.
Pfied‰koliãka pro dûti od 3 let:

18. 2. 16:30 – 18:30 hod. Znaková fieã pro
batolata semináfi jak se domluvit se sv˘m

miminkem 27. 3. – 29. 3.
Víkendov˘ pobyt pro rodiãe s dûtmi s kojeneck˘m

a dûtsk˘m plaváním ve slaném bazénu.
Více info tel.: 602 653 287

www.studioberuska.cz

HUD. ·KOLA BoNi
pfiijímá nové Ïáky, flétna, klavír, klávesy

kontakt: 723 187 766
Flétnistka Bohumila Nitschová

AVON CENTRUM JABLONEC
Palackého 7, naproti letnímu kinu

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

pro nové ãleny
OTEVÍRACÍ DOBA:

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

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

MODELÁÎ NEHTÒ
Jechová Andrea

Liberecká 15, Poliklinika 2
mobil: 776 611 719

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

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

www.snakesub.cz

PEDIKÚRA
Frydrychová Irena

Liberecká 15, Poliklinika 2
mobil: 723 744 263

ORDINACE PRO ZDRAVÍ 
A PSYCHICKOU POHODU

•••
MUDr. Jana Všetičková

•••
Poliklinika, Poštovní 8 

Jablonec n. N. – 4. patro
•••

informace na 
www.bodyterapie.eu

•••
objednání na tel:
+420 606 651 611



jablonecký měsíčník / únor 2009 inzerce

Jablonecký měsíčník – radniční zpravodaj pro občany města Jablonec nad Nisou
Vydavatel: Město Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec n. N., IČ 00262340. Registrace: MK ČR E 10465. Redaktor: Otokar Simm,
simm@mestojablonec.cz, tel. 483 357 183. Redakční rada: Jana Fričová, Kateřina Hronová, Kateřina Hujerová, Otakar Kypta, Jiří Nesvadba, Lukáš Pleticha,
Borek Tichý, Petr Tulpa, Petr Vobořil. Inzerce: Lenka Zachrová, l.zachrova@eurocentrumjablonec.cz, tel. 777 747 183. Grafická úprava: Milan Jaroš. Kresby:
Jiří Dostál. Předtisková příprava: Graphis DTP studio, Moskevská 6, Liberec. Tisk: Geoprint, Krajinská 1110, Liberec. Distribuce: Česká pošta, a. s. Náklad:
22 000 ks, vychází 11 x ročně. Zdarma. Uzávěrka příštího čísla: 9. 2. 2009. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit. Nevyžádané rukopisy se nevracejí.

KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

HAUSNER & PLN¯
KLÍâOVÉ A TREZOROVÉ CENTRUM

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

Mobil: 602 420 782–1
– FAB profi centrum

– otevírání bytÛ a automobilÛ
NONSTOP a jejich zabezpeãení

Podhorská 1364/16
Jablonec n/N 466 01

www.k l iccentrum.cz

Chcete se zabezpeãit
proti zlodûjÛm?

MÁME PRO VÁS ¤E·ENÍ. . .

bezpeãnostní dvefie 
SHERLOCK...

DODÁ

Novû pro Vás od 2. 2. 2009 otvíráme 

CHOVATELSKÉ POT¤EBY 
u Merkuru v Jablonci nad Nisou

w w w . r u s s e l - f o g . c z

Nav‰tivte nás a vyberte si z na‰eho ‰irokého sortimentu krmiv, hraãek, pamlskÛ a potfieb pro zvífiata a jejich
chovatele. Najdete nás na Anenském námûstí v Jablonci n. N. u hotelu Merkur, vedle b˘valého kufiecího ráje.
Parkování zaji‰tûno na parkovi‰tích v okolí prodejny, parkovné Vám bude odeãteno z ceny nákupu. Rozvoz
zdarma, doná‰ka do Va‰eho vozu samozfiejmostí. Pro v‰echny zákazníky máme pfiipraven˘ mal˘ dárek.

Tù·ÍME SE NA VÁS!!!
Tù·ÍME SE NA VÁS!!!

OBERMEYER ALBIS – STAVOPLAN, spol. s r. o.
Hledáme vedoucí a samostatné projektanty jednotliv˘ch profesích TZB (ÚT, VZT,
CHL, ZTI, EL, MaR) pro práci na v˘znamn˘ch zakázkách nejen v âR ale i v zahraniãí. 

NáplÀ práce: Vytvofiení a vedení t˘mu projektantÛ v kaÏdé profesi. Vypracování
nabídek projektÛ. Stanovení principÛ fie‰ení a fiízení projektov˘ch prací. Koordinace
projektu se stavební ãástí a ostatními profesemi TZB. Stanovení odhadÛ investiãních
nákladÛ. Jednání s investory a zadavateli projektov˘ch prací. 

PoÏadavky: Vzdûlání V· pfiíp. S· technického smûru v pfiíslu‰ném oboru. Minimálnû
3–4 roky praxe v projektování dané profese. UÏivatelská znalost práce na PC,
pfiedev‰ím AutoCad. Znalost Aj nebo Nj. ¤idiãské oprávnûní skupiny B. 

Nabízíme: Práci na zajímav˘ch a velk˘ch zakázkách pfiedev‰ím pro zahraniãní investory.
MoÏnost podílet se na rozvoji projektového stfiediska. Dobré platové ohodnocení.
Pro‰kolení u matefiské firmy v Nûmecku. Zamûstnanecké benefity. 

Pracovi‰tû: Jablonec nad Nisou Kontakt: Ing. Lubor Fotr, lubor.fotr@obermeyer.cz

Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

w w w. m e d s i x . c z

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER  
>  nové fie‰ení pro spalování tuku –

zejména v okolí bfiicha 

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

staãí pouh˘ch 10 minut 

>  sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 
celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu

kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

HLEDÁME
do kadefinictví v centru Jablonce nad Nisou

modeláÏ nehtÛ – manikérku a kadefinici
tel.: 483 384 492, 481 030 195

Úãetnictví, danû 
úãetní kanceláfi v Jbc nabízí vedení úãetnictví pro

fyzické a právnické osoby, daÀová evidence,
zpracování daÀ. pfiiznání, DPH, mzdy, sil. daÀ.
MoÏnost zastupování a vyfiízení na úfiadech. 

tel.: 775 987 966, e-mail: elioactive@seznam.cz

DOKONALÁ DOMÁCNOST 
– potfiebujete pfiivrtat poliãku ãi obrázek, opravit 

kohoutek, sestavit nábytek, odpadla Vám kachliãka? 
– chcete zapojit elektrospotfiebiã, natfiít radiátor,
zajistit úklid snûhu? „Poskytujeme komplexní

sluÏby v oblasti údrÏby Va‰eho domu, zahrady,
domácnosti, kanceláfie nebo chaty.“ 

kontakt: www.dokdom.cz, info@dokdom.cz,  
tel.: +420 602 651 096

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

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

elektro z va‰í ulice

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

Prodejna
roz‰ífiena
o TV Hall

Nej‰ir‰í nabídka
LCD a plazma TV 

AKâNÍ
V¯PRODEJ!
Platí do vyprodání zásob

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

Prodejna
roz‰ífiena
o TV Hall

Nej‰ir‰í nabídka
LCD a plazma TV 

AKâNÍ
V¯PRODEJ!
Platí do vyprodání zásob

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

Letáky najdete ve Va‰ich schránkách. Akãní letáky platí jiÏ od 6. 2. 2009


