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Ohlédnutí za uplynulým rokem
Vážení občané, touto dobou se pravidelně ohlí-

žím za rokem uplynulým a snažím si připome-
nout, co všechno se ve městě povedlo. Často za
to bývám kritizován, možná proto, že se chovám
v duchu hesla: „Když se nepochválíš sám, nikdo
jiný to za tebe neudělá“. Dělám to proto, že se
v naší české kotlině nepřipomíná skutečná prá-
ce, nehovoří se o povedeném díle, ale hledá se
raději každý neúspěch, jenž se hodí účelově ke
všemu. Tak se vytváří nálada celého národa
a média k tomu malují bulvární kolorit. 

Příkladem je i daň z nemovitostí, kterou právě
zlý Jablonec chtěl zvýšit čtyřikrát, přičemž dvoj-
násobné zvýšení z toho má na svědomí stát.
A například hodná Česká Lípa z důvodu krize
odpouští platbu za odpady. Už se však neříká, že
stejná Česká Lípa zavedla místní koeficient 2 už
vloni, tak jako mnoho dalších měst Libereckého
kraje kromě Jablonce, a letos ho neruší. Neříká
se, že Teplice loni zavedly místní koeficient
v hodnotě 3 a teď ho kvůli Janotovu balíčku pou-
ze sníží na 2. Ale to jen na okraj.

Máme za sebou těžký rok a další ještě těžší nás
teprve čeká. Ale i přes všechny těžkosti se nám
podařilo několik velmi dobrých věcí, jež si mu-
sím pochválit. Jsem pyšný na rozsáhlou a zdařilou

rekonstrukci základní školy na Žižkově Vrchu
i na příjemný volnočasový areál ve Mšeně. Jsem
rád, že se podařilo získat evropské peníze na re-
konstrukce bytových domů v oblasti integrova-
ného plánu rozvoje města. Těší mě, že se ještě
před koncem tohoto roku začalo s přestavbou
staré hasičárny, která je z velké části financová-
na z evropských peněz. Velký kus poctivé práce
se odvedl v sociální oblasti, zejména v realizaci
komunitního plánování. 

Složitost roku 2009 podtrhla i sněhová nadílka,
s níž jsme se potkali během roku hned dvakrát.
A stalo se, že v únoru jsme kalamitní stav vyhlá-
sit nemuseli, zato v říjnu si prudkost a náhlost
přívalů sněhu toto opatření vynutila. A myslím,
že město obstálo v tomto mimořádném stavu
velmi dobře. S nasazením všech sil a s pomocí
profesionálů i dobrovolníků, kterým tímto velmi
děkuji, dokázalo město kalamitu rychle a účinně
odstranit, i když dopady na veřejnou zeleň nás
budou strašit ještě v novém roce.

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám popřál
hodně sil do roku 2010 a hlavně ať nám všem
vydrží elán, optimismus a zdraví.

Petr Tulpa
starosta města
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Hromadná připomínka se objevila jako reakce na
to, že Jablonec schválil obecně závaznou vyhlášku
4/2009 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z ne-
movitostí účinnou od 1. 1. 2010, kterou se stanovuje
místní koeficient pro daň z nemovitostí v hodnotě 2.
Okamžitě se rozpoutala mediální kampaň v tom du-
chu, že město trestá své obyvatele tzv. milionářskou
daní, jelikož daně zvýšilo čtyřikrát. Nic však není jen
černobílé, jak říká i ředitelka odboru financí Renata
Vítová: „Kdyby byla pravda, že daň z nemovitostí zvý-
šilo město 4×, muselo by zastupitelstvo schválit místní
koeficient v této hodnotě. Místní koeficient ve výši 2, 3,
4 nebo 5 mohl být poprvé zaveden pro rok 2009. Jab-
lonecké zastupitelstvo ale této možnosti na rozdíl od ji-
ných měst a obcí nevyužilo a ve výši 2 jej chtělo zavést
až od roku 2010. Majitelé nemovitostí v Jablonci v ro-
ce 2009 hradili stejnou výši daně z nemovitostí jako
v letech minulých.“

Jen Jablonečtí neplatili
Jako jedni z mála v Libereckém kraji jablonečtí ob-

čané neplatili už v loňském roce daň z nemovitostí
zvýšenou o místní koeficient. Přesto se právě a jen
o Jablonci píše, že chce trestat své občany. Pro ilustra-
ci uveďme některá města Libereckého kraje, která
místní koeficient zavedla už pro rok 2009 – jsou jimi
Liberec, Desná, Semily, Turnov, Chrastava, Doksy,
Česká Lípa. Pokud ho nezrušila, jako například Česká
Lípa, bude pro majitele nemovitostí platit v roce 2010
stejný princip, jako měl platit v Jablonci. Místním
koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotli-
vé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových
prostorů a za byty, popřípadě jejich souhrny, s výjim-
kou pozemků typu orné půdy, zahrad, ovocných sadů,
trvalých travních porostů atd.

Vítová dále uvádí, že letos nově dochází v celé ČR
i k zákonnému zvýšení daně z nemovitostí tzv. „Jano-
tovým balíčkem“, což znamená zdvojnásobení sazeb
daně z pozemků, tj. ze zastavěné plochy a nádvoří,

stavebních pozemků a ostatních ploch. Toto zvýšení
se nevztahuje na výše zmíněné typy pozemků společ-
ně s lesy a rybníky, tedy převážně zemědělskou půdu.
Dále se „Janotův balíček“ týká zdvojnásobení sazeb
daně ze staveb, ovšem s výjimkou staveb sloužících
pro ostatní podnikatelskou činnost. Toto zvýšení ne-
může město nijak ovlivnit.

Viditelný je jen místní koeficient
Podle ředitelky odboru financí je nutné rozlišovat

to, co je stanoveno zákonem, a to, co může upravit
obec obecně závaznou vyhláškou. „Obec může stanovit
svým právním předpisem koeficienty daně z pozemků,
daně ze staveb a místní koeficient, přičemž pro první
dvě daně jsou koeficienty dány velikostní kategorií ob-
ce podle počtu obyvatel,“ říká Vítová. Dále dodává, že
pro Jablonec, který spadá do kategorie obcí od 25 tisíc
do 50 tisíc obyvatel, platí koeficient 2,5 a jím se náso-
bí základní sazba daně. Pro jednotlivé místní části
může obec koeficienty o jednu kategorii zvýšit nebo
o jednu až tři snížit. Jednotlivými místními částmi se
rozumí katastrální území, tj. Jablonec nad Nisou, Jab-
lonecké Paseky, Kokonín, Lukášov, Mšeno nad Nisou,
Proseč nad Nisou, Rýnovice a Vrkoslavice.

Místní koeficient lze stanovit pouze jeden pro
všechny nemovitosti na celém území města, a to pou-
ze ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Jím se vynásobí daň poplat-
níka kromě výjimky u pozemků. „Termín pro vydání
obecně závazné vyhlášky je stanoven tak, že vyhláška
musí nabýt platnosti do 1. srpna předchozího zdaňo-
vacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna násle-
dujícího zdaňovacího období. Novelou zákona o dani
z nemovitostí (zákon č. 362/2009 Sb.) pro zdaňovací
období roku 2010 bylo obcím umožněno vydat vyhláš-
ku v pozdějším termínu, a to do 30. listopadu 2009.
Jablonecké zastupitelstvo se bude koeficienty daně z ne-
movitostí povinně zabývat znovu v 1. pololetí 2010,
zřejmě v červnu,“ konstatuje ředitelka finančního od-
boru Renata Vítová. (fr)

Zvyšování daní není nikdy 
oblíbeným krokem
Jablonečtí zastupitelé se na svém posledním jednání v loňském roce setkali s novinkou
v jednacím řádu – institutem hromadné připomínky. Ta byla jedním z bodů volebního
programu Domova nad Nisou a její zavedení mělo být jakousi pojistkou, aby všechna
rozhodnutí byla vždy činěna v zájmu města a ve prospěch jeho občanů. Jak se ukázalo,
její zavedení bylo dobré rozhodnutí.

■ Názor starosty
Petra Tulpy  

Hromadná připomínka je v Jab-
lonci novinkou, zastupitelé s ní
v prosinci pracovali poprvé. 

Hromadnou připomínku mělo
politické sdružení Domov nad
Nisou ve volebním programu jako
další alternativu pro občany, aby se
mohli aktivně zapojit do rozhodo-
vání o městě. Podařilo se nám ji
prosadit do jednacího řádu zastu-
pitelstva města. Dosud bylo možné
využít např. místní referendum,
kterého se musí zúčastnit alespoň
35 % oprávněných voličů. Je to ná-
stroj velmi silný, ovšem podmínky
pro jeho využití jsou značně složi-
té, technicky náročné a v neposled-
ní řadě i drahé.

Na rozdíl od místního referenda
je hromadná připomínka snadno
dostupná. Pokud je splněna pod-
mínka podání 20 právnickými oso-
bami se sídlem v Jablonci nad
Nisou nebo 300 obyvateli města,
jsou zastupitelé povinni se jí na
nejbližším zasedání zabývat. Tímto
způsobem je umožněno i menším
skupinám lidí rychle reagovat na
rozhodnutí zastupitelů a přinášet
tak zpětnou vazbu.

A to je právě i případ této první
vznesené hromadné připomínky
týkající se obecně závazné vyhlášky
o dani z nemovitostí. Jejím pro-
střednictvím jsme dostali v prosinci
zřetelnou odpověď na naše rozhod-
nutí, která nám potvrdila, že otázka
daně z nemovitostí není jednodu-
chá. Má obrovskou šíři, která při
původním návrhu na zvýšení míst-
ního koeficientu nebyla dostatečně
analyzována. Problém je v tom, že
rodinné domy vlastní obrovské
spektrum lidí. Velké procento z nich
tvoří jak momentálně nezaměstna-
ní, tak samostatně žijící senioři
s nízkými příjmy, kteří jsou ale ne-
jednou majiteli větších domů. 

Dalším podnětem vzešlým z hro-
madné připomínky je i fakt, že jed-
nou z podnikatelských činností je
i pronájem bytů, jež však nespadá
do podnikání osvobozeného od
„Janotova balíčku“. 

Jinými slovy řečeno, unikly nám
některé detaily, které v původním
záměru nebyly zohledněné a na
které nás hromadná připomínka
upozornila. A to je i její smysl, pro-
to jsme chtěli, aby byla zavedena. 

Ilustrační foto Jiří Jiroutek

Ilustrační foto Otokar Simm
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Renata Vítová 
ředitelka odboru financí 

Obecně závazná vyhláška (OZV)
č. 4/2009 z listopadu 2009, která
byla v souladu s novelou zákona
o dani z nemovitostí platná pouze
pro r. 2010, zrušila do té doby plat-
nou obecně závaznou vyhlášku č.
1/2008. To, že ji zastupitelé zrušili
na svém prosincovém jednání,
v praxi znamená, že město Jab-
lonec nad Nisou nebude mít pro
rok 2010 vydanou žádnou OZV
a bude se v tomto roce v této ob-
lasti řídit jen dikcí zákona o dani
z nemovitostí. Město v prosinci vy-
dalo a mohlo vydat pouze obecně
závaznou vyhlášku, kterou zrušilo
vyhlášku 4/2009. Nyní nelze již
právním předpisem obce daň z ne-
movitostí korigovat. A kolik se tedy
bude v roce 2010 platit? 

Koeficienty pro daň ze staveb
i daň z pozemků jsou tyto: 2,5 Jab-
lonecké Paseky, Kokonín, Lukášov,
Mšeno, Proseč (zvýšen z 1,4), Rý-
novice, Vrkoslavice, Jablonec nad
Nisou (snížen ze 3,5), místní koefi-
cient – nezaveden. 

Pro všechny vlastníky nemovi-
tostí města platí dvojnásobné zvý-
šení tzv. „Janotovým balíčkem“
(s výše zmíněnými výjimkami
u daně z pozemků). Výjimkou, kte-
rá nebyla zvýšena „Janotovým ba-
líčkem“, jsou daně ze stavby uží-
vané pro ostatní podnikatelskou
činnost. Zrušen je též koeficient
pro výpočet daně ze staveb ve výši
1,5, který byl stanoven v OZV
č. 4/2009 (i předcházejících OZV)
pro stavby pro individuální rekrea-
ci, garáže a stavby či nebytové pros-
tory užívané pro podnikatelskou
činnost. Podnikatelům v Jablonci
se tedy daň z nemovitostí sníží.

Místní koeficient zavedlo již pro
rok 2009 celkem 382 obcí, z nich
koeficient ve výši 2 využilo 309 obcí,
ve výši 3 to bylo 85 obcí, ve výši 4 pou-
hých 8 obcí a ve výši 5 obcí 10. OZV
č. 4/2009 stanovovala místní koefi-
cient ve výši 2. Jablonec by tedy
byl jedním z dalších obcí, kde by
byl zaveden místní koeficient, a to
až od r. 2010. Pokud těchto 382 ob-
cí místní koeficient nezrušilo, ma-
jitelům nemovitostí se daň zvýšila
v r. 2009 a následně i v r. 2010.

Soňa Paukrtová 
senátorka a členka městského
zastupitelstva

Zvyšování daní i jakýchkoli dal-
ších plateb je pro občany vždy ne-
příjemné. Město Jablonec je však
v situaci, kdy je nuceno splácet
stamilionové úvěry, které si vzalo
a utratilo minulé vedení města pod
vedením opoziční ODS. Ke konci ro-
ku 2006 se výše nesplacených úvě-
rů rovnala částce 349 709 000 Kč.
Do dnešního dne uhradilo součas-
né vedení města 136 204 000 ko-
run na splátkách a na úrocích
z úvěru.

Opoziční ODS těžko může ne-
převzít minimálně spoluodpověd-
nost za současnou situaci, jejímž
důsledkem je i zvyšování daně
z nemovitostí. Právě proto, že v mi-
nulosti přijala obrovské úvěry
a nevytvořila žádnou finanční re-
zervu na možný propad příjmové
stránky rozpočtu města. K tomu
může dojít výpadkem příjmů na-
příklad v období hospodářské re-
cese nebo krize.

Vzhledem k tomu, že dochází
k významnému propadu příjmů
měst (Jablonec měl v roce 2009 na
příjmech o 100 000 000 Kč méně
než v roce 2008), uvažuje minis-
terstvo financí o takové úpravě zá-

kona o obcích, podle níž by zastu-
pitelstvo města schvalovalo přijetí
úvěrů 3/5 většinou a ne nadpolo-
viční většinou. Tím by bylo zajiště-
no, aby se i opozice v zastupitel-
stvu vyjadřovala k přijetí úvěrů,
speciálně těch velkých. 

Hromadnou připomínkou mo-
hou občané i podnikatelé reagovat
na rozhodnutí zastupitelstva měs-
ta. Pokud se pod hromadnou při-
pomínku podepíše 20 právnických
osob nebo 300 občanů, zastupitel-
stvo je povinno tuto připomínku
projednat a zaujmout stanovisko.
Domov nad Nisou měl ve svém vo-
lebním programu tento nástroj ko-
munikace občanů a zastupitelstva
a já jsem ráda, že byl občany využit.

Lukáš Pleticha
místostarosta

Pravda je, že zvyšování daní je
vždycky nepopulární. I z toho dů-
vodu jsme se k takovému kroku
rozhodli až letos. Je zde propad
příjmů a navíc jsme zatížení 300 mi-
liony korun úvěrů z let 2005–2006,
které splácet musíme, ať je či není
krize. 

Zavést místní koeficient jsme
mohli už v roce 2008, stejně jako
to udělala většina ostatních měst.
Neučinili jsme tak, protože jsme

chtěli občanům ulevit v tehdejším
trendu při zdražování energií a pa-
liv, zvyšování ekologických složek
daní a inflaci. Dál jsme drželi ceny
odpadů, jízdného v MHD a další.
Teď vidíme, že to byla chyba. Měli
jsme zdražovat v souladu s tren-
dem. Kdo by si na to dneska vzpom-
něl? Teď by z toho nebylo zpoliti-
zované téma.

Všechny daně, kromě té z nemo-
vitostí, jdou do státní pokladny a ta
je přerozděluje. Pouze zlomek vý-
těžku a pouze z některých daní jde
dle určitých koeficientů a rovnic
zpět obcím. Daň z nemovitosti ja-
ko jediná plyne celá do městské
kasy. Vždy té obce, kde se vybere. 

Ano, znásobili jsme dvakrát tuto
daň jabloneckým občanům. Ale
udělali jsme jen to, co už v přede-
šlém roce učinila i ostatní města Li-
bereckého kraje. Druhé dvojnásob-
né zvýšení provedl stát zákonnou
normou. Ne Jablonec. V podstatě
šlo o jednoleté jednorázové opatře-
ní, jímž by město částečně vykrylo
výpadek příjmů, aby se nezastavil
rozvoj. Jablonečané by tak přímo
přispěli na rozvoj svých škol, sil-
nic, chodníků, nemocnice, prostě
svého města. Každý se může z roz-
počtu přesvědčit, kolik se vybere
na dani z nemovitostí a kolik jde
na údržbu a rozvoj města. Vybere
se toho zlomek.

Samozřejmě, že jsem hledal
i úsporná opatření v rámci úřadu
a organizací a podařilo se nám
ušetřit pět milionů korun. Omezit
je možné investiční akce, ale je
škoda, pokud kvůli takovým ome-
zením přijdeme o evropské nebo
státní dotace, které skoro vždy vy-
žadují finanční spoluúčast města.
Nyní stojíme před otázkou, zda na
to budeme mít. Výše dotací až
92,5 %, jak tomu je v letech
2007–2013, se už nebude nikdy
opakovat. Můžeme omezit přís-
pěvky na vybavení nemocnice
moderním zařízením, ale to dělat
nechceme. Můžeme omezit rozvoj –
odpískat projekty, kde nyní jedi-
nečná dotace je. Když je ale nyní
nepřipravíme, stejně bude muset
město tyto problémy v budoucnu
řešit. Jenže už jenom za své.
Nemůžeme ale šetřit na zimní
údržbě, MHD, školách, chodu úřa-
du, který je dán ze zákona. To je
základ fungování města! A to jsou
významné položky rozpočtu.

Proto jsme zvedli ruce pro zvý-
šení daní pro rok 2010. Takovou
platnost má vyhláška č. 4/2009
o dani z nemovitostí ve městě. Ale
občané odmítli. Daň z nemovitostí
je jinde ve světě zcela běžná a má
mnohem vyšší sazbu než v České
republice. Takže – bude to něco za
něco…

Orientační výše daní z nemovitostí pro rok 2010

Ve 2. sloupci je skutečnost roku 2009, ve 3. rok 2010 dle „Janotova ba-
líčku“. Ve 4. sloupci zjistíme, jak by daně vypadaly se zvýšeným míst-
ním koeficientem 2.

Typ Výše daně Dopad Místní 
nemovitosti v roce 2009** novely zákona koeficient = 2

obytný dům 526 Kč 826 Kč 1 652 Kč
120 m2

(2 podlaží)

byt 80 m2 240 Kč 480 Kč 960 Kč

zahrada *12 až 22 Kč *12 až 22 Kč *12 až 22 Kč
1000 m2

garáž 20 m2 120 Kč 160 Kč 320 Kč

* Ceny půdy jsou různé, pro Mšeno n. N. (15 Kč), Jablonecké Paseky (12 Kč), Kokonín
a Jablonec n. N. (16 Kč), Lukášov (17 Kč), Proseč n. N. (19 Kč), Rýnovice (22 Kč)
a Vrkoslavice (12 Kč).

** Kromě části obce Jablonec nad Nisou, která je nyní po zrušení OZV č. 4/2009 srovná-
na na úroveň ostatních částí obce.

1,0 v obcích nad 1 000 obyvatel

1,4 v obcích nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel

1,6 v obcích nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel

2,0 v obcích nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel

2,5 v obcích nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel (tj. i Jablonec)

3,5 v obcích nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích,

Mariánských Lázních a Poděbradech

4,5 v Praze

Koeficienty daně z pozemků a daně ze staveb dle velikostních kategorií

Foto Otokar Simm
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Jsme na počátku roku 2010, na jehož konci
budou občané rozhodovat, kdo by podle je-
jich mínění měl stát v čele města. Pojďme tro-
chu bilancovat a zaměřme se na to, jak je na-
plňován volební program jedné ze stran, jež
jsou v tuto chvíli v čele města. A bilancovat
bude starosta Petr Tulpa zastupující sdružení
Domov nad Nisou. 

Zaměřme se tentokrát na některé body va-
šeho programu a zastavme se u nich.

Do volebního programu jsme zařadili to, co
jsme si mysleli, že splníme, a to, o čem jsme by-
li přesvědčeni, že umíme usměrnit. Přiznávám,
že jsme někdy byli možná trochu naivní, přesto
nemám pocit, že bychom své slovo nějak zá-
sadně nedrželi. Rozhodně si stojím za tím, že
plníme úkoly v oblasti zdravotnictví, školství či
sociální. A ty byly léta zanedbávané.

Budu tedy konkrétní – cena tepla. Jak moc
ji může nebo nemůže město ovlivňovat?

Cena tepla je právě ten bod, o kterém jsme si
mysleli, že ho umíme usměrnit. Jenže neumí-
me ovlivnit dramatické kolísání cen ropy na
světových trzích. Stabilizovat cenu tepla nešlo,
snažíme se tedy alespoň držet fixní náklady
a snižovat ztráty. 

Má město páky, jak přinutit JTR, aby ne-
zvyšovala ceny, nebo nemá?

Nemá. Město je minoritním akcionářem a ten
má pouze jednu možnost – blokovat jednání,
nikoliv rozhodovat. 

Město ale bylo původně vlastníkem celé
teplárny. Kam se poděly peníze z prodeje vět-
šiny akcií? Proč nebyly zpět investovány do
rekonstrukce sítě CZT?

Zmizely v městském rozpočtu v minulých
volebních obdobích. Navíc si město vzalo v mi-
nulosti úvěr na Střelnici, který my ještě stále

splácíme. A otevřeně v tuto chvíli musím při-
znat, že my už jsme si museli vzít úvěr také, je-
likož nás tíží krize. 

Jak je to se zapojováním veřejnosti do roz-
hodování o městě?

To jsme udělali. Slíbili jsme zavést hromad-
nou připomínku. Ta je nyní součástí jednacího
řádu zastupitelstva a obyvatelé ji také v závěru
loňského roku využili. Máme účinné a otevře-
né weby, diskutujeme, setkáváme se s občany.
Za velmi důležitý nástroj pro zapojení veřej-
nosti považuji například komunitní plánování.
Byl bych rád, kdyby se tímto způsobem řešilo
daleko větší procento městských věcí a ne jen ty
sociální. Avšak v této oblasti je práce velmi ús-
pěšná a to mě těší.

Co molo na jablonecké přehradě, které je
zdrojem častých narážek...

Zavázali jsme se přehradu vybavit. V této
chvíli existuje už projekt celého okolí nádrže,
jehož je molo dílčí součástí. Pokud vím, je molo
využívané jak rekreanty, tak i rybáři. A to je dů-
ležité.

Co čeká město v roce 2010?
Tento rok bude určitě problémový, protože

na nás dopadne nízké rozpočtové určení daní.
Budeme vycházet z rozpočtových kritérií roku
2006 a měli bychom zachovat současný rozvoj
města. 

Znamená to hledání vlastních rezerv a úspo-
ry, jak radí veřejnost a opozice?

Těžko můžeme šetřit na školkách, jeslích, so-
ciálních službách, na údržbě města. Občané ří-
kají – chceme školy, chceme dobrou kulturu,
chceme kvalitní zdravotnictví, ale nechceme
přispívat, protože platíme daně. Pak ale musím
odpovědět, že daně jsou přerozdělovány cent-
rálním daňovým systémem dle centrálního
koeficientu a pro Jablonec tento systém není
v tuto chvíli nijak výhodný. Fakt, že jsme hor-
ská oblast a že ročně musíme v rozpočtu vyčle-
nit 20 milionů korun na zimní údržbu, nikoho
nezajímá. Jsou podobně velká města s přibližně
stejně velkým rozpočtem, jako třeba Znojmo,
která dávají na zimní údržbu miliony tři a těch
zbylých sedmnáct mohou použít na cokoliv ji-
ného. Ale nám chybí. Zvláště, když přijde taková

kalamita, jaká se nám nevyhnula v říjnu. Takže
já tvrdím, že rozpočtové určení daní je už teď
pro nás nevýhodné. Zatímco Praha, Plzeň,
Ostrava a Brno si vymohly zvláštní koeficient
a malé obce si vykřičely v rámci nároků na roz-
počtové určení daní větší částku, města naší ve-
likosti mají věřit, že je to spravedlivé. Ale ono
není. Na město přešlo obrovské množství po-
vinností a nikdo nám je nepodepřel finančně. Na-
příklad datové schránky, Czech Point a spousta
dalších.

Letos končí volební období. Jaké jsou vaše
nejsilnější pocity z uplynulých let?

Velmi silně pociťuji několik druhů zklamání.
Tím prvním je práce médií, zvláště některých.
Předkládají čtenářům zjednodušené, často
zkreslené, účelově zabarvené nebo neúplné in-
formace, zveřejňují anonymní názory lidí bez
identity. Nezajímají se o dobrou praxi, nepřiná-
šejí pozitivní a optimistické informace, nechtě-
jí poznat problémy do hloubky. To, že se tady

udělalo kus poctivé práce, je nezajímá. Tvrdím,
že neplní svou pravou funkci – neinformují, jen
vyvolávají všeobecnou naštvanost, což zase
štve mě. 

Jsem zklamán ze vztahů mezi lidmi. Ale mé
největší zklamání je, že není zřejmě možné
spolupracovat s opozicí a že i v Jablonci je jí bo-
hužel jedno, zda jde o problém politický nebo
ne. Zkrátka můj ideál, že se na městském prob-
lému mohou všichni shodnout, vzal za své. Ale
stále doufám, že třeba zkušenosti opozice býva-
lé a nové by se mohly v příštích letech přetavit
do lepší spolupráce. Teď už jsme si všichni pro-
šli oběma póly, tak snad tu bude jednou naděje
na shodu. 

Mám ale i pár radostí – poznal jsem za tu do-
bu na radnici i mnoho skvělých lidí, v kumštu,
sociální i v duchovní sféře, mnoho odborníků.
Jsem rád, že tito lidé se nedají nešvary politic-
kého života zlomit. A nedám se ani já.

(fr)

Petr Tulpa

Poctivá práce média nezajímá…

Foto Jiří Jiroutek

Foto Jiří Jiroutek

Foto archiv
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■ Naši jubilanti
v lednu
95 let
Krupková Marie

94 let
Svoboda František

92 let
Friedrichová Marie

91 let
Bikár Martin

90 let
Hudec František, Křovina Oldřich,
Pilný Karel a Vaníčková Kalina

85 let
Hošicová L., Košťálová M.,
Kouřilová B., Novotná M., Šouta J.
a Včelák J.

80 let
Černá H., Francová Č., Giňa A.,
Ježek Z., Kinský J., Muzikářová J.,
Pernikl O., Plecháčová S.,
Rajmanová V., Rakušan J.,
Reiterová A., Riegerová J.,
Seifertová J., Tauchmanová E.,
Tomková H., Urbanec K., Vašíček J.
a Zaschová J.

75 let
Čermáková L., Dvořák A., Fejkl M.,
Giňová I., Horáková K., Hrnčířová D.,
Kasanová S., Kolátorová M.,
Krejčí J., Kuželová J., Lubas L.,
Machová M., Milichovský Z.,
Mužíčková M., Paldus L., Pavíza V.,
Prokůpek J., Prskavcová J.,
Reichmannová M., Šrytrová H.,
Urbanová O., Vitmajerová J.,
Volný V. a Zadražilová M.

70 let
Balcarová J., Bernt J., Bezr J.,
Eliášová J., Fichna D., Gábor R.,
Holubec G., Kocourová E.,
Kovács K., Křivánek J., Kubátová M.,
Laštovková E., Luňáček L.,
Marková D., Matušková M.,
Nemetschkeová D., Nypl K.,
Pavlatova J., Pszyk B., Stehlík A.,
Štěpničková V., Šulcová I., Vejnar Z.,
Volf M., Vrběcká M., Zavacká M.
a Zikl Z.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

Výročí sňatku

Zlatou svatbu
oslavili 28. listopadu v domácím
prostředí manželé Marie a Jiří
Posltovi z Kokonína a v prosinci
na radnici manželé Christel
a Václav Víchovi.

Připojujeme se k blahopřání a do
dalších let přejeme pevné zdraví
a hodně vzájemné úcty a tolerance.

Manželům Posltovým se omlouváme
za nesprávné uvedení jména
v prosincovém měsíčníku.

I zima tančí
Pro všechny nadšené tanečníky je
připravena již tradiční akce „I zi-
ma tančí“, která se uskuteční ve
dnech 9. a 10. ledna v Eurocentru.
Tentokrát proběhne ve stylu Jazz
dance a povede ji zkušený taneč-
ník, pedagog a choreograf Jarek Ce-
merek. Při jazzovém tanci se účast-
níci naučí „cítit“ rytmus, získají
větší rozsah pohybu, budou lépe
ovládat svoje tělo a především se
odreagují. Zúčastnit se můžou i úpl-
ní začátečníci. Přihlášku najdete
na www.eurocentrumjablonec.cz.

Potřebné informace 
Město vydalo Katalog poskytovate-
lů sociálních služeb a služeb sou-
visejících v Jablonci nad Nisou.
Vydaná brožura je jedním z vý-
sledků komunitního plánování so-
ciálních služeb v našem městě.
Občané tak mají možnost získat
důležité kontakty na sociální služ-
by nejen prostřednictvím interne-
tových stránek, ale také v tištěné
podobě. Katalog je k dostání zdarma
ve vnitřním informačním středis-
ku městského úřadu a na oddělení
sociálních služeb a zdravotnictví,
které sídlí v Anenské ulici.

Vyšel nový katalog 
ubytování
Informační centrum Jablonec n. N.
vydalo již poosmé katalog ubyto-
vání. Jeho obsahem jsou kontakty
apartmánů, hotelů, penzionů, uby-
toven apod. s přehledně vyznače-
nými piktogramy služeb a trojja-
zyčnými vysvětlivkami. Katalog
slouží široké veřejnosti, ale přede-
vším turistům, kteří k nám zavíta-
jí. Informační centrum ho rozšiřu-
je také na výstavách cestovního
ruchu doma i v zahraničí. Kromě
jabloneckých a jizerskohorských
ubytovacích zařízení v něm tento-
krát naleznete i ubytovací možnos-
ti v Liberci 

Nové vybavení 
pro dětskou JIP
Obnova části přístrojového vyba-
vení čeká jednotku intenzivní péče
dětského oddělení jablonecké ne-
mocnice díky příspěvku Domu vína
a fotbalistů FK Baumit. Sportovci
darovali před Vánocemi nemocnici
padesát tisíc korun. Mimo jiné je
potřeba nahradit již zastaralé re-
suscitační lůžko. Cena nového se
pohybuje právě okolo padesáti ti-
síc korun. Na jeho nákup přispíva-
jí lidé, kteří si dají svařák od Domu
vína. Akce potrvá po celé zimní ob-
dobí. 

Běžkaři mohou 
pomoci magistrále
Lidé holdující běžeckému sportu
a turistice mohou nyní podpořit Ji-
zerskou magistrálu posláním dár-
covské SMS ve tvaru DMS MAGIS-

TRALA na číslo 87 777. Cena SMS
je 30 Kč, Jizerská magistrála z toho
obdrží 27 Kč. Přispět se dá i na
zvláštní účet veřejné sbírky Jizer-
ské magistrály 229 222 824 / 0300.
Sbírka je povolena Krajským úřa-
dem Libereckého kraje. 

Vítání dětí
Sobota 12. prosince 2009
Tadeáš Pavel Bílkovský, Marie Šubr-
tová, Bára Hlaváčková, Ondřej Šercl,
Hana a Šimon Hruškovi, Nella Ja-
kubcová, Jakub Živela, Kristián
Koten, Barbora Říhová, Anna Prav-
cová, Adéla Patricie Poseltová, Bar-
bora Janegová, Eliška Lukešová,
Tomáš Klápště, Sebastian Weber,
Jakub Vávra, Veronika Bašusová,
Filip Janouch, Anna Hájková, Na-
tálie Popelková, Štěpánka Balatko-
vá, Jan Janata, Vojtěch Mariczin,
Barbora Helísková, Michal Martin-
ka, Filip Regenermel, Filip Kubín,
Antonín Maděra, Daniel Benš, Ma-
tyáš Seifert, Viktorie Strádalová,
Zuzana Rydvalová, Mikuláš Ne-
beský, Tereza Hujerová, Adam Be-
réš, Julie Procházková, Dominika
Bučková a Karolína Josková.

Vstupenky na městský ples
půjdou do prodeje
Patnáctý ples města Jablonec nad Nisou se sice uskuteční až v sobotu 13. února,
avšak předprodej vstupenek bude zahájen již 28. ledna v 15 hodin v pokladně
Eurocentra. Lístky budou stát 350 korun a část výtěžku z jejich prodeje bude
tradičně věnován některé neziskové organizaci ze sociální oblasti. Více informací
najdete na straně 11.

Úřad přátelský 
rodině

Rok 2010 bude věnován jablonec-
kým rodinám, a proto městský úřad
svým občanům ukáže přívětivou
tvář. K dosavadním opatřením, kdy
na vybraných odděleních mají
přednost těhotné ženy a rodiče
s dětmi do tří let, přibudou další.
Vybrané kanceláře budou vybave-
ny pastelkami a omalovánkami.
Všechny tyto místnosti budou jed-
notně označené nálepkou s logem
Jablonec – obec přátelská rodině.

Požádat o půjčku 
lze do konce ledna

Připomínáme všem zájemcům
o půjčku z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení na opravy nebo re-
konstrukce nemovitostí na území
města Jablonce nad Nisou, že pos-
ledním termínem pro podání žá-
dosti je 29. leden 2010 do 12 hodin.
Více informací najdou zájemci na
webových stránkách města v mo-
dulu životní situace – finance. Lze
je též získat na telefonním čísle
483 357 537.

S rodinou na trhu
práce

Tak se jmenuje projekt nabízející
uchazečům o zaměstnání, kteří pe-
čují o děti do patnácti let, lepší šan-
ce na uplatnění na trhu práce. Rea-
lizátorem projektu financovaného
z Evropského sociálního fondu je
Úřad práce v Liberci ve spolupráci
se sdružením Most ke vzdělání
(www.srodinounatrhuprace.cz). 
Kontaktní místo v Jablonci nad
Nisou najdete v ulici 28. října 4,
tel. 606 175 662. 

Foto Pavel Fajgl
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Personální inzerce 
Tajemník Městského úřadu Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici

REDAKTOR 

9. platová třída
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné
vzdělání humanitního směru, možno i střední.
Další požadavky: praxe redaktora nebo novi-
nářská praxe výhodou, dokladovatelná zkuše-
nost s jazykovou úpravou textu, vynikající zna-
lost českého jazyka, znalost anglického nebo
německého jazyka výhodou, výborná uživatel-
ská znalost práce s PC (Word, Excel, internet),
schopnost zvládat stresové situace, schopnost
týmové práce, flexibilita a kreativita, trpělivost,
organizační a komunikační schopnosti, schop-
nost jednat s lidmi. Znalost komunální oblasti
a schopnost focení výhodou. 
Zájemce s přihláškou předloží vlastní článek
– úvodník na téma „jablonecká přehrada“ nebo
„komunikace města s občany“ nebo „kultura
v Jablonci nad Nisou“. Rozsah max. 2000 znaků. 
Náplň práce: textová a obrazová příprava Jab-
loneckého měsíčníku k tisku (zajišťování infor-
mací, podkladů, textů a jejich zpracování, spo-
lupráce při vytváření článků, korektury textů),
odpovědnost za dodržování termínů. 
Nástup: dle dohody, brzký termín výhodou.
Informace: vedoucí oddělení pro komunikaci
s veřejností, tel. 483 357 513, 
e-mail: tichy@mestojablonec.cz.

Přihlášky do 12. ledna 2010.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsí-
ců), ověřeným dokladem o dosaženém vzdělá-
ní, článkem na vybrané téma a případnými re-
ferencemi zasílejte na adresu: Městský úřad,
personální úsek, Mírové náměstí 19, 467 51
Jablonec nad Nisou.

Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové
řízení na pronájem bytů 

Byty se smluvním nájemným
Soukenná 15/1588, č. bytu pro VŘ: 1/2010
Byt 1 + 3, 1. patro, podlahová plocha 126 m2. Mi-
nimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 8 014 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu. 
Prohlídka 11. 1. 2010 od 15.30 hodin. 

Podhorská 20A/1800, č. bytu pro VŘ: 2/2010
Byt 1 + 3, 3. patro, podlahová plocha 125 m2. Mi-
nimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 8 258 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 11. 1. 2010 od 16.00 hodin. 

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 3/2010
Byt 1 + 3, 6. patro, podlahová plocha 80 m2. Mi-
nimální výše smluvního nájemného pro účast

ve VŘ je 5 325 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 13. 1. 2010 od 15.30 hodin. 

Malometrážní byty
Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 4/2010
Byt 1 + 1, 5. patro, podlahová plocha 39,67 m2.
Prohlídka 18. 1. 2010 od 15.30 hodin. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 5/2010
Byt 1 + 1, 9. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 
Prohlídka 18. 1. 2010 od 16.00 hodin. 

Palackého 42/3767, č. bytu pro VŘ: 6/2010
Byt 1 + 2, 1. patro, podlahová plocha 53,91 m2. 
Prohlídka 13. 1. 2010 od 16.30 hodin. 

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

Přihlášky a žádosti do VŘ včetně stanovených
příloh podávejte na předepsaných formulářích.
Formuláře lze vyzvednout na odd. technické
obsluhy a bytů MěÚ (TOB), ve vnitřním infor-
mačním středisku městského úřadu nebo na
www.mestojablonec.cz. 
Žadatel doručí přihlášku nebo žádost na TOB
nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce od
4. 1. do 20. 1. 2010 do 15.00 hodin. Obálka musí
být zřetelně označena nápisem VŘ s označením
čísla bytu (tj. např. 1/2010 – NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

S platností od 1. ledna dochází na základě
připomínek zákazníků a vyhodnocení vy-
užívání jednotlivých spojů ke změnám v lin-
kovém vedení a jízdních řádech městské do-
pravy v Jablonci nad Nisou.

Nejvýznamnější změnou bude rozšíření pro-
vozu linky 14, a to i na pracovní dny. Tato linka
zajistí pravidelné spojení z Horní Proseče po
trase Rýnovickou ulicí do centra města – ve špič-
kách v půlhodinovém a v sedlech v hodinovém
intervalu. V zastávce Na Roli bude možné pře-
stoupit na linku 6, čímž bude dosaženo i rych-
lého spojení z Horní Proseče směr Mšeno a opač-
ně. V ranní špičce pojedou některé spoje již
z Pasek, časové polohy těchto spojů jsou stano-
veny tak, aby byly posíleny přetížené spoje lin-
ky č. 4 a aby byl bez dlouhého čekání možný

přestup na tramvaj směr Liberec. V odpolední
špičce pojedou spoje linky č. 14 polookružní
trasou – z centra města přes zastávku Vysoká
na sídliště Šumava a dále okolo Bižuterie a pla-
veckého bazénu zpět do centra. Tímto řešením
bude posílena doprava k městské hale a plavec-
kému bazénu.

Linka č. 3 pojede jen v úseku Kamenná – Na
Hutích, u některých spojů zde dochází k úpravě
časových poloh na základě přepravního prů-
zkumu a také s ohledem na návaznosti na
ostatní linky.

Linka č. 6 ve směru Kamenná – Želivského
pojede novou trasou okolo radnice a divadla
(spojení do zastávek Lázně a Budovatelů bude
linkou 14), v opačném směru pojede po stávající
trase. Časové polohy spojů linky 6 se nemění.

Změn dozná i trasa a časové polohy spojů lin-
ky číslo 16. Tato linka nově pojede z Pasek, ELP
po trase shodné s linkou č. 2 do centra města
a dále bude pokračovat kolem radnice a divadla
do zastávek Nemocniční, Koloniál, Urnový háj
a dále přes zastávky Na Roli, Rýnovice, Nová
Osada a přes novou zastávku Ladova do zastávky
Rýnovice, samoobsluha. Toto řešení posílí do-
pravu do Rýnovic a oproti původní trase linky 16
nabízí i nové možnosti spojení do oblasti okolo
nemocnice a hřbitova z různých částí města
a v obou směrech. V opačném směru pojede lin-
ka 16 ze zastávky Nemocniční do centra města
přes zastávky Liberecká a Lázně. V časech, kdy
je po shodné trase vedena linka 16, nebude ve-
dena linka 2. V dopolední době dochází u něko-
lika spojů k posunu času odjezdu o 30 minut.

V důsledku výše uvedených změn se změní
i rozmístění nástupních zastávek v Kamenné
ulici. Linka 16 směr Nemocniční – Rýnovice bu-
de zastavovat v Lipanské ulici (pod muzeem).
Ve směru do Pasek bude linka 16 zastavovat na
straně u bývalé tržnice, na tuto stranu se přesu-
ne i nástup do linky 2 směr Paseky a nástup do
linky 6 směr Želivského.

Platnost papírových předplatních jízdenek
skončila

Od 1. 1. 2010 již neplatí papírové předplatní
jízdenky, předplatné jízdné je možno využívat
pouze prostřednictvím bezkontaktní čipové
karty Opuscard se všemi výhodami integrova-
ného tarifu IDOL. Výjimkou jsou žákovské prů-
kazy s ročním kuponem, které budou platit až
do 30. 6. 2010. 

Rozšiřujeme také možnosti pro nákup před-
platních jízdenek na Opuscard o další místa
(kromě autobusového nádraží a radnice). No-
vým prodejním místem je prodejna společnosti
SK mobil v Kauflandu ve Mšeně, kde mohou
držitelé Opuscard zakupovat časové jízdenky
a dobíjet elektronickou peněženku každý den
od 8 do 20 hodin.

(pj)

Od 1. ledna platí změny v MHD 

Foto Jan DutkaFoto Jiří Jiroutek
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Tři muži a tři ženy projednávají přestupky
z nejrůznějších oblastí, ať už se jedná o do-
pravní provoz, pojištění odpovědnosti z pro-
vozu vozidla, občanské soužití či majetek.
Na jaká nemilá překvapení bychom si měli
dávat pozor, nám prozradila vedoucí oddě-
lení přestupků, Lenka Tomková.

Kolik přestupků za rok řešíte a kolik jich
vyřešíte?

Ročně zpracujeme v průměru kolem 2000
přestupků, přičemž pravomocně ukončených,
kdy je vina prokázána, je něco málo přes polo-
vinu. Asi 75 % tvoří přestupky dopravní nebo
s dopravou související a ostatní jsou přestupky
obecné, tj. týkající se občanského soužití, veřej-
ného pořádku nebo jde-li o drobné krádeže. 

Co patří mezi nejčastější prohřešky?
Většinou se jedná o malé dopravní přestupky

spojené s městským provozem – nerespektování
dopravního značení, nedodržení nejvyšší povo-
lené rychlosti apod. Mnoho přestupků se týká
úseku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Na třetím místě jsou pak jednoznačně přestupky
spojené s alkoholem za volantem. V roce 2009
bylo zadrženo téměř 120 řidičských průkazů.

Jakým způsobem se občan dozví, že spá-
chal přestupek a že musí zaplatit pokutu? 

To, že se občan dopustil přestupku, se dozví
vždy. Prvně v momentě, kdy se přestupku do-
pouští, a podruhé, když přebírá došlou poštu.
Striktně využíváme institutu tzv. náhradního
doručení dle nového správního řádu. Domnívá-li

se tedy občan, že se nevyzvednutím zásilky vy-
hne povinnosti, mýlí se. Je pravda, že řada ob-
čanů reaguje až na výzvy exekučního oddělení
či na samotného exekutora. To je pak ale samo-
zřejmě o dost dražší.

Na co byste občany v souvislosti s přestup-
ky ráda upozornila?

Záludné jsou případy, kdy občan před lety
prodal své vozidlo, sepsal kupní smlouvu s na-
byvatelem, zároveň ho pověřil k přepisu vozid-
la a sám zrušil „pojistku na auto“. Nový majitel
vozidlo nepřepsal, pojezdil s ním a prodal ho
dál. Tento scénář se může i několikrát opako-
vat. Vozidlo tak během pár let vystřídá několik
majitelů. V registru vozidel ale stále zůstává ten
úplně první majitel a veškeré přestupky spoje-
né s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla
padají na jeho hlavu. Na něm pak leží důkazní
břemeno. On musí prokázat, že již majitelem
není. Má-li kupní smlouvu, je to snadné, ale na
druhou stranu je očividné, že nesplnil povin-
nost vůči registru vozidel. Proto občanům do-
poručuji, aby si ve vlastním zájmu zjistili, zda
v registru vozidel nemají na sebe registrované
vozidlo, které již dávno prodali. 

(kh)

Dejte si pozor při prodeji vozidla

V Jabloneckém měsíčníku vám postupně
přiblížíme sedm okrskářů, jejich okrsky a zku-
šenosti, které za necelý rok své práce nasbíra-
li. Žádný z okrskářů nemůže dosud působit
jen ve svém okrsku, ale musí být – vzhledem
k nedostatku strážníků – zařazen i do běžné
služby. Spojit se se svým okrskářem můžete
jednak prostřednictvím kontaktního místa,
e-mailem nebo na čísle mobilního telefonu.
Dnes vám představujeme prvního z nich.

Petr Vaňura
okrsek č. 5 – Jablonecké Paseky 
Kontaktní místo: 
základní škola Paseky, ul. Na Šumavě 43, 
od 11. listopadu 2009, 
725 059 315, 483 312 331, 
e-mail: okrsek.paseky@mestojablonec.cz.

Strážník Petr Vaňura, 36 let, u městské policie
pracuje od roku 1999. Od té doby prošel všemi
specifiky policejní práce – od pěší hlídky přes vý-
jezd až k dopravní službě. Pro své morální a pře-
devším profesní vlastnosti jej vedení městské po-
licie vybralo jako vhodného adepta na funkci
okrskáře, kterou přijal od začátku projektu, tj.
v březnu 2009. 

Čím je váš okrsek specifický?
Rozloha a oblast okrsku je velice rozmanitá,

zahrnuje panelovou zástavbu, činžovní i rodinné
domy, ale i sídla několika významných firem,

budovy státní správy, sociální služby, školy a res-
taurace. Hustá zástavba se střídá s neobydlenými
prostorami až po hranice katastru obce směrem
na Lučany a Novou Ves. Mapu okrsku najdete na
www.mestojablonec/ městskápolicie/okrskáři. 

Jaké problémy jste musel nejčastěji řešit?
První měsíce jsem věnoval mapování celé ob-

lasti, zjišťoval jsem místa a sídla firem, jejich
kontaktních pracovníků. Mezi největší problémy
patří parkování, které je často v rozporu se záko-
nem. Bolestí této lokality jsou i černé skládky, psi
bez vodítka a košíku a nacházím i použité injekce.
Setkávám se s narušováním občanského soužití,
veřejného pořádku, sousedskými spory i ruše-
ním nočního klidu. Problémem jsou ale i bezdo-
movci, znečišťování a neoprávněný zábor veřej-
ného prostranství. 

Které části okrsku byste označil jako pro-
blémové?

Oblast novoveského koupaliště, panelovou zá-
stavbu v okolí ulice Vysoká či dopravní obslužnost
v ulici Podhorská. Ale takto bych mohl časem
označit většinu míst a ulic, neboť různé problé-
my se vyskytují nahodile kdekoliv. 

(mpol)

Představujeme okrskáře

Compitum znamená v latině rozcestí.
Rodina, která má problém, stojí nejednou
na rozcestí, ze kterého může pokračovat po
správné cestě. Občanské sdružení Compitum
takovým rodinám v Jablonci pomáhá už té-
měř rok najít směr. Jedná se o formu terénní
sociální služby, která nemá kancelář, proto-
že svým klientům pomáhá v jejich přiroze-
ném prostředí – v jejich domovech. 

„Nepotřebujeme kancelář, ale potřebujeme dal-
šího člověka na plný úvazek, proto jsme podali
žádost o grant,“ říká Hana Jiránková. Ve sdru-
žení úzce spolupracujícím s oddělením sociálně
právní ochrany dětí kromě ní v současné době

pracuje sedm dobrovolnic. Sociální služba je pos-
kytována pěti rodinám, dvě jsou nyní v šetření. 

Zajímalo mě, co znamená termín, že rodina
je v šetření: „I rodina se musí připravit na pří-
chod dobrovolnice, která v ní bude pobývat vždy
dvě hodiny týdně po dobu, která bude nutná,“
vysvětluje Hana Jiránková a dodává, že velmi
přísně dbá na dodržování dvouhodinového tý-
denního limitu. „Pokud by toto penzum dobro-
volnice přetáhly, byly by emočně daleko dříve
a také předčasně vyčerpané.“

Muži–dobrovolníci v této oblasti nepracují,
ale nějaké příliš zvláštní požadavky na dobro-
volníky kladeny nejsou. „Nejvhodnějším člově-
kem pro nás je žena se zkušeností s funkcí rodi-

ny, s mateřstvím a nejlépe s odrostlými dětmi,“
zpřesňuje mé představy Hana Jiránková. Právě
ona přebírá poznatky z rodin od dobrovolnic
a konzultuje je pak s odborníky – pediatry, psy-
chology či třídními učiteli. 

Někdy se vedou debaty, zda má dobrovolnic-
ká práce tohoto typu smysl. „Byly jsme součástí
tří soudních řízení a jejich výsledkem byly dva
návraty a jedno setrvání dítěte v rodině. To samo
o sobě říká, že naše práce smysl má,“ uzavírá
Hana Jiránková. 

A právě občanské sdružení Compitum bylo
příjemcem výtěžku z prodeje hrníčků na sta-
rostův svařák. Získalo tak částku 22 448 Kč po-
níženou pouze o bankovní poplatky. (fr)

Děláme práci, která má smysl

Ilustrační foto archiv městské policie

Foto archiv městské policie
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Z jednání městského zastupitelstva a rady
19. listopadu a 3. prosince 2009

V Kokoníně mají ovocnou čtvrť
Jablonečtí zastupitelé pojmenovali dvě nové uli-

ce. Obě jsou v Kokoníně. 
První je dosud nezkolaudovaná jednosměrná spoj-

nice ulic Letní a Jahodová. Nový název „Malinová“
vychází právě z faktu, že navazuje na ulici Jahodovou.
Podobná situace je i v případě druhé ulice, taktéž spo-
jující Letní ulici s Jahodovou. A tak název „Borův-
ková“ tematicky navazuje na obě jmenované. 

Prominutí má zvýšit motivaci
Na listopadovém zasedání schválili zastupitelé

novou podobu „Pravidel promíjení dluhů městem
Jablonec nad Nisou“ platných od roku 2007. Hlav-
ním důvodem má být zvýšení motivace dlužníků
splácet své dluhy.

„Po dvou a půl letech jejich platnosti se ukázalo, že
jsou nastavena příliš tvrdá kritéria pro prominutí po-
hledávky, což v důsledku nemotivuje dlužníky, aby dobro-
volně splatili alespoň část,“ říká vedoucí právního od-
dělení Leoš Teufl a dodává, že dosud tato kritéria splnil
pouze jediný dlužník. 

Proto právní oddělení navrhlo změny vedoucí ke
zjednodušení pravidel. Dle nového znění jsou nyní
dlužníci rozděleni na ty, kteří již nejsou v nájmu
v obecním bytě, a na stávající nájemníky. Těm nebu-
de poplatek promíjen. Pokud chtějí bydlet v obecním
bytě, musí splnit všechny své závazky.

Bývalí nájemníci jsou dle nových pravidel povinni
uhradit dlužné nájemné a 20 % z poplatku z prodlení.
To by mělo motivovat více dlužníků k dobrovolné
úhradě a přitom zajistit městu kompenzaci za pozdní
platbu alespoň v podobě 20 % z poplatku. 

„U těchto dlužníků jsme navrhli umožnit prominutí
i v případě, že zůstatek dluhu, tedy oněch 80 % po-
platku z prodlení, bude činit méně než 20 000 korun,“
vysvětluje Teufl a dodává, že tyto případy by řešila
městská rada.

Spolupráce s powiatem se prodlouží
Už v roce 2004 podepsal Jablonec dohodu o spolu-

práci a přátelství s polským Jelenohorským powia-
tem, tj. okresem. Od té doby proběhla řada zajíma-
vých akcí, a to zejména v oblasti cestovního ruchu. 

Jelikož dohoda byla uzavřena jen na dobu určitou,
od roku 2010 by oficiální spolupráce skončila. Proto
zastupitelé v listopadu rozhodli, že bude dosavadní

spolupráce prodloužena. To se stalo 14. prosince v Jelení
Hoře, přičemž nová dohoda již není časově omezena. 

Informace o spolupráci minulých v letech naleznete
v ročenkách města za období 2005–2008, které jsou
umístěny na webu města www.mestojablonec.cz (sekce
Město – Ročenky města).

Pouliční prodej bude možný jen v jedné ulici
Nový Tržní řád, který schválila rada města, má

na základě opakovaných žádostí řešit situaci s ob-
těžujícími prodejci na pěší zóně a upravuje pouliční
prodej ve městě. 

Na rozdíl od liberecké obecně závazné vyhlášky, je-
jíž znění rozporuje ministerstvo vnitra, jablonecká
radnice svým nařízením pouliční prodej nezakazuje,
ale omezuje ho Tržním řádem.

„Nařízení upravuje podmínky prodeje mimo provo-
zovnu, tedy na tržnicích, tržištích, předsunutých pro-
dejních místech a podobně. U některých míst je pak
v příloze nařízení přesně určený prostor, doba a čas,
kdy může prodej probíhat,“ říká Leoš Teufl, vedoucí
právního oddělení.

Prodejci voňavek, mobilních telefonů atp. se tak bu-
dou moci pohybovat jen v prostoru tržiště v Jugo-
slávské ulici mimo konání pravidelných trhů, tedy
v pondělí a ve středu. Restaurační zahrádky ani po-
jízdný prodej není prostorově omezen, záleží pouze
na rozhodnutí dopravního a silničního úřadu. Pro za-
hrádky však nově platí omezení doby provozu, a to
max. do 23 hodin, aby nebyl rušen noční klid.

Ceny za odpady se letos nezmění 
Radní odsouhlasili ceny za svoz komunálního

odpadu na rok 2010, které se rovnají těm loňským.
Město se tím zavazuje dotovat odpadové hospodář-
ství částkou 5,6 mil. korun. 

Výdaje v odpadovém hospodářství v roce 2010 kles-
nou oproti roku loňskému o 770 tisíc korun. K tomu
dojde díky poklesu DPH z 19 na 10 %. Zvyšují se však
náklady v oblasti tříděného odpadu. 

Zveme na lednové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční

ve čtvrtek 28. ledna od 9 hodin ve velké zasedací síni
jablonecké radnice. Informace o projednávaných bo-
dech najdete na www.mestojablonec.cz.

(fr)

■ Stalo se…
V úterý 24. listopadu 
mělo proběhnout setkání s občany
v prostorách mšenské Pedago-
gicko-psychologické poradny, a to
na téma bezpečnost. V rámci anke-
ty bylo podle Jablonečanů pátým
pro ně nejzajímavějším problé-
mem. Setkání však ukázalo, že
Jablonec je zřejmě velmi bezpečné
město, neboť na setkání nikdo z ve-
řejnosti nedorazil…

V neděli 29. listopadu 
zahájil místostarosta Lukáš Pleti-
cha s primátorem Budyšína Chris-
tianem Schrammem v tamním
muzeu výstavu tradičních perlič-
kových vánočních ozdob z Jablo-
necka a Královédvorska. Ty jsou
součástí unikátní sbírky vídeňské
kunsthistoričky Waltraud Neu-
wirth.

Ke konci listopadu
byla dokončena tzv. humanizace
Podhorské ulice. Město se na akci
podílelo úpravou chodníků, parko-
vacích stání, přechodových ostrův-
ků a nasvětlením přechodů. Za tyto
práce město zaplatilo téměř 7 milio-
nů korun.

V pondělí 7. prosince
bylo předáno staveniště a započa-
la rekonstrukce bývalé hasičské
zbrojnice a modernizace kamero-
vého systému, na které Jablonec
získal více než 62 milionů korun
z dotací Evropské unie a státu. Stav-
ba by měla skončit v únoru 2011.

Od čtvrtka 10. prosince 
a poté mezi vánočními svátky pro-
bíhal v jabloneckém kině Radnice
mimořádný projekt – filmový do-
kument o koncertním turné kapely
U2 v kvalitě 3D, který není v běžné
produkci českých kin. Jablonečané
tak měli možnost zažít něco zcela
nevšedního.

V sobotu 12. prosince
se mohli jablonečtí občané podívat
na předvánoční Svatováclavské trhy
v partnerském Budyšíně. Zájezd pro
ně připravil jablonecký městský
úřad. O několik dnů později, od
16. do 19. prosince, je pak mohli po-
rovnat s již tradičními Vánočními
trhy v Jablonci. Těch se tentokrát
zúčastnilo rekordních 130 trhovců.

Slib zastupitele
složila 17. prosince Vladimíra Buk-
vicová (KSČM), která nahradí
v městském zastupitelstvu až do
voleb Václava Čížka. Ten nejprve
rezignoval na svůj post v městské
radě, kde ho nahradila Tatiana
Nováková, na konci listopadu pak
doručil starostovi Petru Tulpovi ta-
ké svou rezignaci na mandát za-
stupitele. 

V neděli 20. prosince 
proběhlo tradiční předvánoční set-
kání starosty s jabloneckými senio-
ry. Poprvé se uskutečnilo ve velkém
sálu Eurocentra Jablonec. Městu se
tak podařilo pozvat k příjemnému
předvánočnímu posezení větší počet
seniorů než v předchozích letech. 

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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■ Základní školy
zvou rodiče a budoucí prvňáčky
pro školní rok 2010/2011 na dny
otevřených dveří.

6. ledna /středa/
Gymnázium Dr. Randy 4096/13
www.sportgym.cz
Pro žáky z 5. tříd, kteří uvažují
o přechodu na osmileté gymná-
zium. Program bude připraven
i pro jejich rodiče.
Čas: od 14 do17 hodin.

12. ledna /úterý/
Svobodná základní škola, 
Rybářská 35
www.szsjablonec.cz 
Čas: od 8 do 16 hodin.

13. ledna /středa/
ZŠ 5. května 76 a Sokolí 9
www.zsjbc5kvetna.cz 
Zveme rodiče a dětí do obou bu-
dov školy. 
Program: 
9–12.35 hodin – výuka ve třídách
a individuální prohlídka prostor
školy;
12.35–17 hodin – zapojení do prá-
ce zájmových kroužků (aerobik,
sportovní hry, počítače, keramika,
chemicko-fyzikální) a individuální
prohlídka prostor školy;
17–18 hodin – diskuse s pedagogy
a vedením školy ve školní jídelně.
Součástí školy jsou třídy Montes-
sori, s jejichž výukou se můžete
též seznámit.
Čas: od 9 do 18 hodin.

13. ledna /středa/
Gymnázium U Balvanu 16
www.gymjbc.cz
Pro žáky 5. tříd.
Čas: od 16 hodin.

14. ledna /čtvrtek/
Katolická ZŠ 
mjr. Rudolfa Háska 
www.katolickaskola.cz
Prohlédnout si můžete obě budovy,

tj. Průběžná 12 a Saskova 34. Na
tel. 483 319 177 lze domluvit i mi-
mořádnou schůzku.
Čas: od 8 do 16 hodin.

14. ledna /čtvrtek/
ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72
www.zspasirskajbc.cz
Zveme rodiče budoucích prvňáč-
ků a rodiče žáků budoucího 6. roč-
níku (současní páťáci, kteří mohou
v naší škole po vykonání pohybo-
vých testů vstoupit do systému
sportovních tříd). Zveme všechny
ty, kteří se chtějí podívat a pře-
svědčit se, zda bychom byli tou
správnou volbou pro vzdělávání
jejich dětí.
Čas: 10–17 hodin.

14. ledna /čtvrtek/
ZŠ Kokonín, Rychnovská 216
www.zskokonin.com 
Ve všech budovách školy (Rych-
novská 215 a 216, Janáčkova 42)
Zveme srdečně rodiče i děti.
Čas: od 13 do 17 hodin.

14. ledna /čtvrtek/, 
20. ledna /středa/, 
26. ledna /úterý/ 
a 1. února /pondělí/
ZŠ Mozartova 24
www.6zs-jablonec.cz 
Čas: vždy od 15 do 17 hodin.

19. ledna /úterý/
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26
www.zsliberecka.cz
Můžete zhlédnout výuku v 1. tří-
dách včetně ukázky práce s inter-
aktivní tabulí, prohlédnout si obě
počítačové učebny, prostory školní
družiny i školní jídelny, odborné
učebny na 2. stupni a další. Zod-
povíme vaše dotazy a poskytneme
informační materiály.
Čas: od 13 hodin.

21. ledna /čtvrtek/
ZŠ Arbesova 30
www.arbesovka.cz 
Očekáváme návštěvu rodičů i s bu-

doucími školáčky. Pro rodiče bude
připravena prohlídka budovy  a be-
seda se zástupci školy – provoz
školy, školní družiny, ŠVP a další
témata dle zájmu rodičů. Děti me-
zitím absolvují kolečko s patnácti-
minutovými činnostmi pro sezná-
mení se školou. Na tel. 483 737 111
lze sjednat i další individuální ter-
míny.
Čas: od 15.30 do 16.30 hodin.

21. ledna /čtvrtek/
ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10
www.zsrynovice.cz 
Zveme rodiče a hlavně budoucí
prvňáčky na prohlídku základní
školy. Za doprovodu pedagoga bu-
de možné se seznámit s třídami,
odbornými učebnami, jídelnou
i tělocvičnou. Lze se též zúčastnit
právě probíhajících kroužků. Počí-
tačové učebny nabídnou možnost
vyzkoušet si opravdový školní vý-
ukový program.
Čas: od 16 hodin.

27. ledna /středa/
ZŠ Na Šumavě 43
www.zssumava.cz
Místo konání – budova ve Švédské
ulici 12.
Pro rodiče a děti jsme připravili
naučný okruh. Na jednotlivých
stanovištích se postupně zábavnou
formou seznámíte s celým prvním
stupněm školy.
Čas: od 15 do 18 hodin.

28. ledna /čtvrtek/
ZŠ Pivovarská 15
www.7zsjbc.cz
Ukázky výuky v 1. třídě.
Čas: od 15 do 17 hodin.

■ Střední školy 
6. ledna /středa/
Gymnázium U Balvanu 16
www.gymjbc.cz
Pro žáky 9. tříd.
Čas: od 16 hodin.

8. a 9. ledna /pátek a sobota/
Vyšší odborná škola 
mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, 
Horní náměstí 15
www.vosmoa.cz.
Čas: 8. ledna od 14 do 18 hodin,
9. ledna od 10 do 14 hodin.

13. ledna /středa/
Gymnázium Dr. Randy 4096/13
www.sportgym.cz
Pro žáky 9. tříd ZŠ, kteří zvažují
gymnaziální vzdělávání. Program
bude připraven i pro jejich rodiče.
Čas: od 17 hodin.

17. února /středa/
Gymnázium U Balvanu 16
www.gymjbc.cz
Konzultační odpoledne k přijíma-
cím zkouškám.
Čas: od 15 hodin.

27. ledna /středa/
Střední škola gastronomie 
a služeb, Liberec
Odloučené pracoviště v Jablonci n. N.,
Poštovní 10
www.sos-gs.cz
Výuka oborů, která probíhá v Jab-
lonci nad Nisou
Obory s maturitní zkouškou (čtyřle-
té): 63-41-M/01 Ekonomika a pod-
nikání a 66-41-L/01 Obchodník.
Obory s výučním listem (tříleté):
66-51-H/01 Prodavač 
Čas: od 14 do 18 hodin.
Gastronomické obory se vyučují
v Liberci, kde již den otevřených
dveří proběhl.

Každé úterý
Soukromá obchodní akademie
SOAPA, s. r. o., Opletalova 4
www.soapa.cz
Nabízíme obory: 63-41-M/02 Ob-
chodní akademie denní studium
(čtyřleté) nebo dálkové studium
(pětileté); 78-42-M/02 Ekonomické
lyceum denní studium (čtyřleté);
64-41-L/524 Podnikání dálkové,
nástavbové studium (tříleté).
Čas: 14.30–16 hodin.

Přijměte pozvání do školy

Odbor humanitní, oddělení
školství, kultury a sportu měst-
ského úřadu oznamuje, že zápis
dětí do 1. tříd základních škol
v Jablonci nad Nisou na školní
rok 2010–2011 proběhne takto:

Ve čtvrtek 4. února od 13 do 18 hodin
na základních 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 2. února od 8 do 16 hodin 
na Katolické základní škole majora

Rudolfa Háska, U Háskových vil, Prů-
běžná 12.

V úterý 19. ledna od 15 do 18 hodin 
na Svobodné základní škole, Ry-
bářská 35. 

Zákonný zástupce dítěte je povi-
nen podle § 36 zák. č. 561/2004 Sb.
přihlásit dítě, které dovrší do 31. 8.
2010 šestý rok věku, k zápisu do
školy. Žáci, kterým byl povolen od-
klad školní docházky, se rovněž
dostaví k zápisu. Při zápisu zákon-
ný zástupce předloží rodný list dí-
těte a svůj občanský průkaz.

Konečné rozmístění žáků do prv-
ních tříd bude provedeno s přihléd-
nutím k Obecně závazné vyhlášce
o školských obvodech ZŠ a k počtu
míst na příslušných školách.

(zk)

Zápis do škol

Foto archiv ZŠ 5. května
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
2.–3. 1. /sobota–neděle/ 15 hodin
DOBA LEDOVÁ 3 – ÚSVIT
DINOSAURŮ (3D)
Český dabing.

2.–6. 1. /sobota–středa/ 17.30 hodin
ASTRO BOY
Český dabing.

2.–3. 1. /sobota–neděle/ 20 hodin
2BOBULE

4.–6. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
PARANORMAL ACTIVITY

7.–8. 1. /čtvrtek–pátek/ 18 a 20 hodin
10.–13. 1. /neděle–středa/ 18 a 20 hodin
KAWASAKIHO RŮŽE

8. 1. /pátek/ 22 hodin
U2 3D (3D) 

9.–10. 1. /sobota–neděle/ 15 hodin
MONSTRA VERSUS VETŘELCI (3D)
Český dabing.

9. 1. /sobota/ 18.45 hodin
Richard Strauss – RŮŽOVÝ KAVALÍR 
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

14.–15. 1. /čtvrtek–pátek/ 18 hodin 
17.–20. 1. /neděle–středa/ 18 hodin
PLANETA 51
Český dabing.

14.–15. 1. a 17. 1. /čtvrtek–pátek 
a neděle/ 20 hodin
U2 3D (3D) 

15. 1. /pátek/ 22 hodin
NOC OŽIVLÝCH MRTVOL (3D)
Remake kultovního hororu.

16.–17. 12. /sobota–neděle/ 
15.30 hodin
G-FORCE (3D)
Český dabing.

16. 1. /sobota/ 18.45 hodin
Georges Bizet – CARMEN
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

18.–20. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
AVATAR (3D)
Český dabing.

21.–27. 1. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
PRINCEZNA A ŽABÁK
Český dabing.

21.–27. 1. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
SHERLOCK HOLMES

22. 1. /pátek/ 22.30 hodin
U2 3D (3D)

23.–24. 1. /sobota–neděle/ 15.30 hodin
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE (3D)
Český dabing. 

28.–31. 1. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
ZOMBIELAND

28. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
NĚKDO TO RÁD HORKÉ (1959) –
Zlatý fond

29. a 31. 1. /pátek a neděle/ 15.30 hodin
KORALÍNA A SVĚT ZA TAJNÝMI
DVEŘMI (3D)
Český dabing.

29.–30. 1. /pátek–sobota/ 20 hodin
KMOTR (1972) – Zlatý fond

30. 1. /sobota/ 14 hodin
Terry Pratchett – NÁROD
„NT LIVE“ – Přímý přenos představení
z britského Národního divadla v HD
kvalitě!

31. 1. /neděle/ 20 hodin
ŽIVOT JE KRÁSNÝ (1946) – Zlatý fond

Kino Junior
2.–3. 1. /sobota–neděle/ 18 a 20 hodin
DOKONALÝ ÚNIK

4.–6. 1. /pondělí–středa/ 18 hodin
MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH

4.–6. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
ZOUFALCI

7.–10. 1. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
STÍNU NEUTEČEŠ

7. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
SYNECDOCHE NY – filmový klub

8.–10. 1. /pátek–neděle/ 20 hodin
JULIE A JULIA

11.–13. 1. /pondělí–středa/ 18 hodin
ČÍSLO 9

11.–13. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
ZAKLETÝ V ČASE

14.–17. 1. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
AŤ VEJDE TEN PRAVÝ

14. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
PROROK – filmový klub

15.–17. 1./pátek–neděle/ 20 hodin
18.–20. 1. /pondělí–středa/ 18 hodin
GALIMATYÁŠ

18.–20. 1. /pondělí–středa/ 20 hodin
PROTEKTOR

21.–24. 1. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
VYFIČ!

21. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
MARADONA REŽIE KUSTURICA –
filmový klub

22.–24. 1. /pátek–neděle/ 20 hodin
ZEMSKÝ RÁJ TO NAPOHLED

25.–27. 1. /pondělí–středa/ 
17.30 a 20 hodin
3 SEZÓNY V PEKLE

28.–31. 1. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
HRDINOVÉ Z DARANU
Český dabing.

28. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
WHISKY S VODKOU – filmový klub

29.–31. 1. /pátek–neděle/ 20 hodin
SAMEC

Nedělní bijásek v kině Junior
Pásma pohádek pro nejmenší

3. 1. /neděle/ 16 hodin
KYTICE POHÁDEK 3

10. 1. /neděle/ 16 hodin
ČARODĚJNÉ POHÁDKY 3

17. 1. /neděle/ 16 hodin
S KRTKEM DO POHÁDKY

24. 1. /nedělě/ 16 hodin
CIRKUS HURVÍNEK

31. 1. /neděle/ 16 hodin
DOMA JE DOMA

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

4. 1. /pondělí/ 19 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT
Filharmonie Hradec Králové
Diriguje István Dénes (Maďarsko).

10. 1. /neděle/ 15 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Tradiční setkání dětských pěveckých
sborů. 
Účinkují: DPS Skřivánek, Rolnička,
Smržováček, Fialenky, Písklata,
Vrabčata, Vrabčáci, Anima Saxí,
Jablonecká píšťalka, Jablonecký
komorní orchestr ZUŠ. 
Host: DPS Výšinka, flétnový soubor
Notičky a Soubor historických tanců
Marlot – Liberec. 

12. 1. /úterý/ 19 hodin (DB) 
Přeložené představní z 27. 10. 2009.
JEFFREYMU JE ŠOUFL
Divadlo Ungelt Praha
Hrají: O. Kaiser, K. Kaiserová
a J. Hanuš.
Tragikomický příběh o slavném
britském žurnalistovi Jeffrey
Bernardovi. 

14. 1. / čtvrtek/ 19 hodin (DM)
EVROPA
Agentura Mr Praha
Hrají: N. Boudová a J. Kříž.
Hra o dvou lidech opačného pohlaví
a zároveň o kulturním a věkovém
rozdílu v dnešním světě. 

17. 1. /neděle/ 15 hodin (RD)
JEN POČKEJ, ZAJÍCI
Divadlo Polárka Brno 
Hrají: J. Skovajsa, J. Panská,
S. Vespalcová, B. Kopečková a další. 
Jevištní ztvárnění legendárního
ruského animovaného seriálu. Akční,
komické představení s minimem slov,
které rozesměje malé i velké diváky. 

18. 1. /pondělí/ 19 hodin (DS)
ROMEO A JULIE
aneb Město hříchu
Divadlo Polárka Brno 
Klasické alžbětínské dílo upravené
do jazyka, jemuž rozumějí teenageři. 

19. 1. /úterý/ 19 hodin (DA)
FAUST A MARKÉTKA
Studio Ypsilon Praha
Hrají: M. Dejdar, A. Goldflam,
M. Plánková, J. Kretschmerová a další. 
Když se nebe a peklo plete do lásky,
může z toho být i Faust… Osobité
zpracování Gounodovy opery Faust. 

20. 1. /středa/ 19 hodin (H)
MLADOTA ENSEMBLE PRAGUE
M. Kos – housle, D. Truplová – housle,
K. Untermüller – viola, T. Strašil –
violoncello, T. Vybíral – kontrabas,
Š. Kos – klavír.
Výjimečný koncert členů Sukova
komorního orchestru. 
Program: J. Suk – Klavírní kvartet op. 1,
M. I. Glinka – Sextet, F. Schubert –
Smyčcový kvintet.

22. 1. /pátek/ 18 hodin
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
JABLONECKA 2009
Vyhlašuje: Deník Jablonecka, OV OS
TV Jablonec n. N.
Účinkují: H. Zeťová, D. Dayl a další.
Vstupenky od 4. 1. v kanceláři Deníku
Jablonecka. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010. 

25. 1. /pondělí/ 19 hodin (S)
MARKÉTA MAZOUROVÁ – bicí
KATEŘINA STUPKOVÁ PAVLÍKOVÁ
– saxofon 
Mimořádný projekt dvou mladých
atraktivních instrumentalistek.

27. 1. /středa/ 19 hodin (ND)
Giuseppe Verdi – AIDA
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí n. L.
Vrcholné dílo světové operní tvorby,
které autor napsal na objednávku
egyptské vlády pro otevření Suezského
kanálu. Hudební drama, v němž se
mísí cizokrajná melodika s hudbou
typicky italskou.

28. 1. / čtvrtek/ 19 hodin
V RYTMU BOHYNĚ
RC Magnet a Městské divadlo
Bubenická a taneční show v rytmu
brazilské samby.

29. 1. /pátek/ 19 hodin (DB)
Náhradní titul za plánované
představení „Vrátila se jednou v noci“. 
DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE 
Divadlo ABC Praha
Hrají: P. Štěpánek, J. Vlasák, J. Smutná,
L. Jurek, K. Špráchalová/K. Veckerová
a další. 
Současná komedie o tom, jak žít sám
a nezpustnout.  

VÝSTAVA

12. – 31. 1. 
PETR LEJSEK
Pohledy a průhledy
Obrazy různých staveb v originálním
pojetí libereckého malíře.
Vernisáž v úterý 12. 1. v 17 hodin.

Výstava ve foyer divadla je přístupná
v době divadelních představení.

Upozornění 
Možnost zakoupení abonentek trvá do
konce ledna.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

VÝSTAVA

Do 10. ledna /soboty a neděle/ 
10–16 hodin
BETLÉMY V PROMĚNÁCH ČASU
Skupinové návštěvy lze objednat na tel.
483 310 064.

Do konce ledna bude kostel sv. Anny
uzavřen.

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Tip na mimořádné představení

4. 1. /pondělí/ 19 hodin – Městské divadlo
NOVOROČNÍ KONCERT HRADECKÉ FILHARMONIE 
Program: B. Britten – Matinées musicales, Josef Strauss – Dyna-
mitový valčík, Johann Strauss – Banditen Galopp, A. Chačaturjan
– Maškaráda, D. Šostakovič – Suita č. 2 pro jazzový orchestr.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

5. 1. /úterý/ 9 hodin
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROKU 2009
Přednáší: Ivana Pilařová, auditor a DP. 
Pořádá: Commerce Base s. r. o.
Informace a přihlášky na tel. 484 846 220.

9.–10. 1. /sobota–neděle/ 20 hodin
I ZIMA TANČÍ
Seminář Jazz dance vedený lektorem
Jarkem Cemerkem. Více na str. 5.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

13. 1. /středa/ 19 hodin
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA 
– JABLONEC 2010
Pořádá Muzeum skla a bižuterie,
JBX Promotion a Eurocentrum. 
Více informací najdete na str. 17.

19. 1. /úterý/  9 hodin
NOVELA ZÁKONA O DPH 2010
Přednáší: Ivana Pilařová, auditor a DP.
Pořádá: Commerce Base s. r. o.
Informace a přihlášky na tel. 484 846 220.

22. 1. /pátek/ 20 hodin
DEBUSTROL, V.A.R., SACRASTIC
Koncert trash metalových kapel.

24. 1. /neděle/ 14 hodin
CELESTÝNKA
Taneční odpoledne s oblíbeným
dechovým souborem.

27. 1. /středa/ 9 hodin 
Kino Junior
CIRKUS KUS-KUS
Pro děti od 3 let hraje Divadelní
asociace Marky Míkové.

30. 1. /sobota/ 20 hodin
PLES ZUŠ V JABLONCI N. N.
Hraje Orchestr Ladislava Bareše.
Vystoupí též Orfeus Beat, taneční obor.
Předprodej vstupenek: kancelář ZUŠ,
Podhorská 47, tel. 488 880 300.

2. 2. /úterý/ 9 hodin
PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU 
FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH
OSOB 2009 
Přednáší: Ivana Pilařová, auditor a DP.

VÝSTAVA

6. 1.–2. 3. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
OBSCURA NA NÁMĚSTÍ
Výstava liberecko-jabloneckého
fotoklubu Obscura.
Vernisáž ve středu 6. 1. v 18 hodin.

PŘIPRAVUJEME

20. 2. /sobota/ 20 hodin
SALSA NIGHT
Celovečerní akce v duchu 
latinskoamerických tanců. Vystoupení
profesionálních tanečníků Ruben
Dance, hudební skupina Son Caliente,
škola tanců salsa dominicana, bachata
a merengue. Do konce ledna
vstupenky za zvýhodněnou cenu!
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

18.–20. 3 /čtvrtek–sobota/
EUROREGION TOUR 2010
10. ročník veletrhu cestovního ruchu.
Uzávěrka přihlášek je 13. 2. 2010,
H. Popelková, tel. 483 712 505.

■ Městská 
knihovna
www.knihovna.mestojablonec.cz

4. 1. /pondělí/ 10 hodin
JOSEPH HAYDN
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5. 1. /čtvrtek/ 10 hodin
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Z knihy F. Hrubína Špalíček čte dětem
z mateřských škol Petr Vobořil.
Zadáno.

5. 1. /úterý/ 17 hodin
LET NA MĚSÍC
Astronomické okénko Martina
Gembece.

12. 1. /úterý/ 14 hodin
JABLONECKÉ HOTELY 
A RESTAURACE
Beseda s Václavem Vostřákem

12. 1. /úterý/ 17 hodin
ŽIVOT POD AFRICKÝM NEBEM 
Věnováno malým masajským
školákům
Beseda s cestovatelkami Monikou
Schierovou a Monikou Sobotkovou.

19. 1. /úterý/ 14 hodin
TOSKÁNSKO
Pravidelné promítání.

19. 1. /úterý/ 17 hodin
KNIHOVNY V JABLONCI N. N. 
ve druhé polovině 19. a na počátku
20. století.
Beseda s historičkou Muzea skla
a bižuterie Janou Novou.

21. 1. /čtvrtek/ 10 hodin
SNĚHURKA
Z Pohádek děda Vševěda K. J. Erbena
čte dětem z mateřských škol 
Petr Vobořil. Zadáno.

26. 1. /úterý/ 17 hodin
ZIMNÍ SPORTY V JABLONCI
A OKOLÍ
Beseda s Václavem Vostřákem.

28. 1. /čtvrtek/ 17 hodin
PAVEL ČECHÁK 
Beseda s autorem knížky povídek
DOŽIVOTNÍ DISKVALIFIKACE,
který působil jako atletický trenér
v Jablonci nad Nisou. 
Doplněno videoprojekcí.

Leden
O ZLATOU MAKOVICI
4. ročník luštitelské soutěže

VÝSTAVA
na schodišti

SETKÁNÍ S PĚVECKÝM SBOREM
JANÁČEK 
ve fotografii
Věnováno 60. výročí založení.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz 

2. 1. /pondělí/
ZPĚVÁČCI 2010
Vyhlášení soutěže dětských zpěváků
lidových písní pro kategorii ve věku
10–15let. 
Oblastní soutěž se koná 27. 2. 
v DDM Vikýř.

13. 1. /středa/ 16–18 hodin 
ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Velký turnaj pro malé i velké, 
přihlášky A. Tauchmanová do 8. 1. 

15.–16. 1. /pátek–sobota/ 
PYŽAMOVÝ VEČÍREK
Pro slečny, dívky, dámy, přihlášky
A. Tauchmanová do 11. 1.

20. 1. /středa/ 
FRANCOUZSKÝ VEČER
Ukázka typického stravování, hudby
a promítání, přihlášky
A. Tauchmanová do 15. 1. 

20. 1. /středa/ 
MOJE ZVÍŘÁTKO V AKCI
Vyhlášení fotografické soutěže, 
uzávěrka 31. 3.

25. 1. /pondělí/ 15.30 hodin 
LITERÁRNÍ ČAJOVNA
S AUTORSKÝM ČTENÍM
Beseda a čtení literárních prací soutěže
Múza 2010. Koná se v obřadní síni
radnice.

25. 1. /pondělí/ 16.30 hodin 
MŮJ POHÁDKOVÝ SVĚT 
Vyhlášení výsledků 14. ročníku literární
soutěže Múza. Koná se v obřadní síni
radnice. 

28. 1. /čtvrtek/ 
DRÁTKOVÁNÍ
Výrobny v rámci Projektového dne na
Gymnáziu U Balvanu.

Každý čtvrtek v měsíci 17–20 hodin 
SATURDAY’S CLUB
Promítání filmů, besedy atp. pro mladé
lidi.

Pololetní prázdniny

28.–29. 1. /čtvrtek–pátek/ 
POLOLETNÍ HUDBA
Chvíle plné písní a zábavy s kytarou,
flétnou, klávesami apod. Přihlášky
S. Příhonská do 26. 1.

29. 1. /pátek/ 17 hodin 
MLÁDEŽ V AKCI
Seznámení s evropským programem
pro mládež a s dalšími příležitostmi.

29. 1. /pátek/ 13 hodin 
DIVADELNIČENÍ
Seminář jevištních technik nejen pro
divadelníky. Přihlášky J. Polanská 
do 22. 1.

Olympiády leden 2010

20. 1. /středa/ 8 hodin 
V ZŠ Pasířská 
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIE D
Přihlášky do 13. 1.

26. 1. /úterý/ 8.30 hodin 
V DDM Vikýř
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Přihlášky do 18. 1.

27. 1. /středa/ 8 hodin 
V Gymnáziu Dr. Randy 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIÍ Z5 A Z9
Přihlášky do 15. 1.

Více informací soutěže@ddmvikyr.cz,
483 711 725, I. Literová, A. Francová.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

8. 1. /pátek/ 18 hodin
KLAVÍRNÍ VEČER

22. 1. /pátek/ 18 hodin
TŘÍDNÍ PŘEHRÁVKY
L. ŠPRINGLOVÉ

25. 1. /pondělí/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER

27. 1. /středa/ 18 hodin
KLAVÍRNÍ VEČER

Výše uvedené programy se konají 
v koncertním sálu ZUŠ, Podhorská 47.

30. 1. /sobota/ 20 hodin
Velký sál Eurocentra
PLES ZUŠ
Více v programové nabídce Eurocentra.

Zveme na 15. ples města Jablonec n. N.

13. února /sobota/ – Eurocentrum 
MĚSTSKÝ PLES
Ve stylu brazilského karnevalu a latinskoamerických a španěl-
ských rytmů. Hraje Orchestr Ladislava Bareše, Tam Tam
Orchestra, Brasil show a ZUŠ Jablonec nad Nisou, večerem
provází David Jelínek. Další informace najdete na str. 5.

Z vystoupení tanečního oddělení ZUŠ na městském plesu 
Foto archiv
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 22. 1.
SPOLEČNÉ TÉMA VÁNOCE
Tematická výstava ve spolupráci
s internetovou galerií Pentimenti.
Vystavují přední výtvarníci působící
na Jablonecku a Liberecku. 

28. 1.–26. 2.
JABLONEC NAD NISOU
„PRO MERITIS“
Výstava prací z výtvarné soutěže na
čestnou medaili města Jablonec n. N.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 28. ledna
17 hodin. 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 8. 1.
ČESKÉ VERŠE – RŮZNÉ
Andrzej Klimczak-Dobrzaniecki
Anna Klimczak-Dobrzaniecka
Výstava polských výtvarníků
(obrazy a sklo).

28. 1.–19. 2.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 
Katedra designu – textilní návrhářství.
Vernisáž ve čtvrtek 28. 1. v 16 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 31. 1. 
5. SALON 2009
Asociace umělců medailérů

Do 31. 1. 
LADISLAV KOZÁK
Mince, medaile, plastiky

Vstupné
Stálé expozice: dospělí 80 Kč, 
děti, studenti, důchodci a invalidé 50 Kč. 
Tematické výstavy 40 Kč. 
Roční vstupné 300 Kč.

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27 
tel. 483 310 947

Galerie je z technických důvodů 
do 18. 2. 2010 zavřena.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 1. /sobota/ 21 hodin
ESPAŇA PÁRTY
Olé-chiquita! S hudbou, sangrií.

6. 1. /středa/ 19.30 hodin
WORKSHOP TOČENÍ
A ŽONGLOVÁNÍ
Točení s poikami, tyčí aj. Pro všechny
i začátečníky. Fire show na závěr.
Vede Pavla Chocho.

7. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
ECCE ACH MACO
Premiéra pseudodokumentu o nástra-
hách B.A.S.E. skoku do Macochy
za přítomnosti tvůrců a představitelů
hlavních rolí M. Trdly a R. Kalety.

8. 1. /pátek/ 20 hodin
POČESKU
Řízná muzika, božské božkovské…

9. 1. /sobota/ 20 hodin
WET PAINT
Koncert jablonecké rock-popové kapely.
Support: Dekolt – akustický emo-hard
rock, Lensha a band – folk-rock. 

12. 1. /úterý/ 20 hodin
MUSTANG
Mystickým buddhistickým královstvím
pěšky a na koni. Promítání Vladimíra
Noska a Jany Fousové.

13. 1. /středa/ 19.30 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Zátiší. Vede Filip Novák.

15. 1. /pátek/ 20 hodin
REGGAE BASHMENT & KONY30
Učinkují Waddup & Equal-I-zer Sound,
X-Posse dancers a Emergency Jbc
OneLove Station.

16. 1. /sobota/ 20 hodin
FUNSTORM PÁRTY
Koncert DUSTY KATE
Pop-punkrock z Liberce. DJ afterparty. 
Promítání Funstorm SNB, SK8, FMX
videí.

18. 1. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Novinky z astronomie a aktuální
úkazy na podzimní obloze.

19. 1. /úterý/ 20 hodin
PÁKISTÁNSKÝ KARAKORAM
O cestování a výstupech čtyřčlenné
miniexpedice promítají Martin Horák
a Jirka Pliska.

21. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
DEMIAN BAND
Špičkový argentinský blues rockový
kytarista a zpěvák Demian Dominguez
s kapelou poprvé v České republice.
Zahájení série koncertů zahraničních
kapel.

22. 1. /pátek/ 20 hodin
FUNKY NIGHT
Milo – rytmická hudební smršť,
nevázané veselí. Funk Corporation –
desetičlenná kapela z Turnova.

24. 1. /neděle/ 17 hodin
ZIMNÍ MEDVĚDÍ POHÁDKA
Divadlo Rolnička pro děti od 2 let.
Pohádka je nafukovací!

26. 1. /úterý/ 20 hodin
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy. Dejte o sobě vědět a přijďte si
zahrát!

27. 1. /středa/ 20 hodin
KANADSKOU DIVOČINOU 
O putování pěšky a v kanoi severní
Kanadou promítá Pavel Štýbr.

28. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
INFRAČERVENÁ KARKULKA
Hraje Krátké a úderné divadlo Liberec.

28. 1. /čtvrtek/ 21 hodin
POLOLETNÍ PÁRTY
Vesele do té lepší půlky školního roku.

29. 1. /pátek/ 20 hodin
AIRFARE
Rock’n’roll z Prahy. Ostrý kytarový
zvuk, chytlavé melodie, divoká podiová
show.

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

BUBENICKÁ DÍLNA
Úterý 5. a 19. pro začátečníky, 
středa 6. a 20. pro pokročilé, 
vždy od 17 hodin.

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
Spolkový dům
www.jablicko.estranky.cz

6. 1. /středa/ 10–14 hodin
TĚŠÍME SE NA KARNEVAL
Masky pro dospělé.

7. 1. /čtvrtek/ 16 hodin
VETERÁNI
Setkávání pro děti ze školky a školy.

13. 1. /středa/ 10–14 hodin
VYRÁBÍME PLESOVÉ ŠPERKY
Originály ze skleněných perlí.

14. 1. /čtvrtek/ 16 hodin
TVOŘENÍ Z PAPÍRU
Dílna pro děti i dospělé.

20. 1. /středa/ 10–14 hodin
ROZLOUČENÍ S VÁNOCEMI
Vyrábíme fotoalba, fotky s sebou.

21. 1. /čtvrtek/ 10 hodin
BOTIČKY PRO DĚTSKÉ NOŽIČKY
Jak správně vybrat botky, na co si dát
pozor.

21. 1. /čtvrtek/ 16 hodin
ZIMNÍ SLAVNOST
Zábava pro děti i dospělé

25. 1. /pondělí/ 10 hodin
ALOE VERA
Figu activ – hubené a krásné po Vánocích. 

27. 1. /středa/ 10–14 hodin
DĚTSKÉ KOSTÝMY NA MASOPUST
Jednoduché zábavné masky.

28. 1. /čtvrtek/ 16 hodin
KLUB DVOJČAT

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

Dětský klub Pohádka
4.–22. 1. 
ZÁPIS DO KROUŽKŮ 
Angličtina se Žížalkou, výtvarná
výchova se Žížalkou, předškolička.

NÁBOR DO STREET DANCE 
Tanečních kurzy
4. 1. /pondělí/ 15–17 hodin
Pro děti od 4 do 12 let. 
5. 1. /úterý/ 14.30–16.30 hodin
Pro mládež od 13 do 18 let.

6.–8. 1. /středa–pátek/
ZÁPIS DO KROUŽKŮ 
Hudební přípravka, pro děti od 4 let.
Dopolední výuka 2x týdně.

30. 1. /sobota/
VESELKY
Zpívání, divadélko a tematické hrátky
pro 1–4leté děti s doprovodem.

Každou středu od 15 hodin
ČTENÍ POHÁDEK pro nejmenší.

Připravujeme
Praktické činnosti pro dívky 
Od 6 let – pletení, háčkování, vyšívání,
práce s papírem, výroba dárečků a další.
Učíme se lyžovat
Pro nejmenší začátečníky.

■ MOP Netopýři 
Oddíl Mladých ochránců přírody
Netopýři připravuje pro všechny
zájemce Herní klub. Chcete-li si zahrát
některou z tradičních i netradičních
stolních her, rádi vás přivítáme
každou sobotu mimo prázdnin mezi
13. a 17. hodinou v naší klubovně v ZŠ
Mozartova. Více na www.netopyri.com.

Tip na zajímavou akci

28. 1.–26. 2. – Městská galerie MY
JABLONEC NAD NISOU – „PRO MERITIS“
Během vernisáže, která se koná ve čtvrtek 28. ledna od 17 hodin,
dojde ke slavnostnímu vyhlášení výsledků soutěže za účasti
soutěžících a odborné poroty.

Skleněná mísa – Martin Hlubuček
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■ Divadlo 
F. X. Šaldy v Liberci
www.saldovo-divadlo.cz

Šaldovo divadlo

10. 1. /neděle/ do 21.45 hodin
SUGAR (Někdo to rád horké)
Muzikál o prohibici, gangsterech,
blondýně a dvou nezaměstnaných
muzikantech. 

12. 1. /úterý/ do 21.45 hodin 
(OB/6 za r. 2009)
SEDLÁK KAVALÍR – KOMEDIANTI
Operní dvojčata v originálu.

13. 1. /středa/ do 21.20 hodin (K3/1)
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

15. 1. /pátek/ do 21.30 hodin 
(K11/Č/1)
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

16. 1. /sobota/ do 21.15 hodin (K6/1)
POPRASK V OPEŘE
Komická opera.

17. 1. /neděle/ od 17 hodin
URINETOWN: THE MUSICAL
MOČOHRAD: muzikál o městě,
kde se nesmělo čůrat zadarmo.

20. 1. /středa/ do 21 hodin (Č/1)
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji.

21. 1. /čtvrtek/ do 21.45 hodin
NABUCCO
Opera v originálu.

22. 1. /pátek/ do 21.30 hodin (K5/1)
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o kouzlech lásky.

23. 1. /sobota/ do 21.20 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

24. 1. /neděle/ od 16 hodin
SUGAR (Někdo to rád horké)
Muzikál o prohibici, gangsterech,
blondýně a dvou nezaměstnaných
muzikantech.

26. 1. /úterý/ do 21.20 hodin 
(K2/13 – za r. 2009)
MAŠKARÁDA – ČARODĚJNÁ
LÁSKA – ŠPÁSOVÁNÍ
Láska třikrát jinak – balet.

27. 1. /středa/ do 21.30 hodin 
(K9/5 – za r. 2009)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ 
Klasická opereta.

28. 1. /čtvrtek/ do 21.45 hodin
(K10/OB/1)
SEDLÁK KAVALÍR – KOMEDIANTI
Operní dvojčata v originálu.

29. 1. /pátek/ do 21.30 hodin (PŠ)
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA
Alžbětínský krvák o lakomém muži,
záletné ženě a dvou neschopných
vrazích.

30. 1. /sobota/ do 21.30 hodin (PŠ2)
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA

31. 1. /neděle/ od 15 hodin (RD/1)
MAXIPES FÍK
Pohádka pro malé i velké.
Host: Divadlo Špílberg Brno

Malé divadlo
7. 1. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (K4/1)
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného špionáž-
ního filmu A. Hitchcocka.

12. 1. /úterý/ do 21 hodin (K8/Č/1)
HRA O LÁSCE A SMRTI
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti.

14. 1. /čtvrtek/ do 21 hodin (K10/Č/1)
BÁBEL
Ještědský příběh lásky a vraždy
z r. 1938.

16. 1. /sobota/ do 21.10 hodin
ROZMARNÝ DUCH
Laskavá, ale spiritistická komedie.
Derniéra.

19. 1. /úterý/ 
HRA O LÁSCE A SMRTI
Pořádá Klub přátel činohry i pro
veřejnost.

21. 1. /čtvrtek/ do 20.45 hodin
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

27. 1. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech.

31. 1. /neděle/ do 21.10 hodin
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu herečku.

Není-li uvedeno jinak, začínají
představení v 19 hodin.

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

5. 1. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
ARCHITEKTURA A SKLO
v díle J. Brychtové a S. Libenského
Přednáší Oldřich Palata.

7. 1. /čtvrtek/ 19 hodin
Koncert ke 120. výročí narození
Bohuslava Martinů
BOHUSLAV MATOUŠEK – housle
PETR ADAMEC – klavír

10. 1. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla.

10. 1. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
Dobrodružství Honzy, který umí držet
slovo a překonat strach.
Uvádí Divadlo Na cestě.

11. 1. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
BARMA – MYANMAR
Zemí zlatých pagod s Radkou
Tkáčikovou.

13. 1. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Úplně nenormální ochotnický spolek
při TUL 
INDIANA JONES A N-TÁ KŘÍŽOVÁ
VÝPRAVA
Původní dobrodružná komedie se
zpěvy o putování za svatým grálem,
nesmrtelností a vědeckou slávou.

15. 1. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk uvádí 
HUSO MEGA SHOW 
8. výročí World Experimentu monster
cabaret dvou nesmrtelných Hudebních
Socek.

18. 1. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
ALTAJ
Diashow Martina Loewa.

19. 1. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
MY3.AVI
Relativně mladá pražská formace
vyznačující se žánrovou
nezařaditelností

21. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony – Docela velké
divadlo
MILION LIBER
Hrají: Dana Morávková a Jan Révai.

22. 1. /pátek/ 20 hodin
PLES V PYŽAMU
s Big Bandem Luboše Ottla.

23. 1. /sobota/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JÁDRO MUSIC PARTY
Rockový večer k narozeninám –
vystoupí kapela Kosti (po jedenácti
letech!), 
Rotující Kedluben a další.

24. 1. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
tentokrát s Jablonečankou.

24. 1. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
O LESNĚNCE
Loutkové představení pro nejmenší
uvádí Divadlo Na cestě.

25. 1. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura uvádí
KOSTARIKA A PANAMA
Přednáší Petr Novotný.

26. 1. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
PŘÍBĚH JANA PALACHA
Doprovodná akce festivalu Jeden
svět 2010, host Kristina Vlachová.

27. 1. /středa/ 19.30 hodin
HRADIŠŤAN
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. 

28. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
DISNEYBAND, KABÁJA, ZHASNI
Tři podoby folku.

29. 1. /pátek/ 20 hodin
TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ BÁL 
Hraje Big Band Liberec Luboše Ottla
a navíc pravé vepřové hody.

30. 1. /sobota/ 20 hodin
PLES GYMNÁZIA FRÝDLANT
Hraje skupina Orion.

31. 1. /neděle/ 17 hodin
Zahrada!
1. ročník venkovního festivalu
omrzlých kapel
FROZENFEST – útok ledoBORCŮ
Zákal, Raquilla, Ticho, VeVývoji,
Vetrol.

VÝSTAVA 
Ve studiu i na galerii 

Fotoklub BALVAN Jablonec 
FOTOGRAFIE

Tip na dobrou zábavu

10. 1. /neděle/ od 19 hodin a 24. 1. /neděle/ od 16 hodin
Šaldovo divadlo
SUGAR (Někdo to rád horké)
Muzikanti to neměli lehké nikdy… Ani v Americe na počátku
30. let, v době kdy se stále ještě nesmělo pít, zato se všude hrál
swing. Kontrabasista Jerry a saxofonista Joe mají štěstí v ne-
štěstí – dívčí hudební skupina právě hledá hráčky na basu a saxík.
Z Jerryho se tedy stane Dafné, z Joea Josefína… 

Z představení Rozmarný duch
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■ Představujeme vám

Pokud se vám někdy stalo, že
jste při procházce městem nara-
zili na skupinku lidí okukují-
cích podivně vypadající otočný
bojler či houfnici velké ráže, pak
vězte, že to není parta bláznů,
kterým by se bylo radno oblou-
kem vyhnout, ale místní astro-
nomové, kteří vám rádi a zdar-
ma zprostředkují pohled na ne-
beské dění. 

Možná jste o tom ještě neslyšeli,
ale Jablonec je v současnosti na
severu Čech jedním z mála míst
v kraji, kde má každý občan šanci
se podívat na noční nebe a ještě se
o něm mnohé přiučit. Místní ama-
térští astronomové totiž s podpo-
rou města pořádají dvakrát za mě-
síc pravidelná setkání. 

První úterky v měsíci od 17 ho-
din pořádá Městská knihovna be-
sedy nazvané „Astronomické okén-
ko Martina Gembece“. Na nich se
formou multimediálních prezen-

tací dovíte vždy něco nového o vy-
braném tématu z astronomie.
Každé třetí pondělí v měsíci od 18
hodin se pak v Klubu Na Rampě

konají „Astronomická setkání“,
kde se mohou přítomní seznámit
s tím, co zajímavého se dělo na ne-
bi v poslední době a jaké úkazy se

na obloze objeví v dalších dnech.
V případě jasného počasí se pořá-
dají pozorování planet i jiných ob-
jektů, občas přímo ve městě, ně-
kdy po domluvě i dál od centra.

Z našich aktivit bychom mohli
zmínit velkou akci na Mírovém
náměstí u příležitosti částečného
zatmění Slunce 1. 8. 2008 nebo po-
zorování Slunce v rámci Dnů Nisy
v loňském roce. Pozorování pro
veřejnost se konala několikrát též
na Horním náměstí nebo u hráze
přehrady, ale i na Jizerce u příleži-
tosti meteorického roje Perseid. 

V poslední době jsme se podíleli
na vyhlášení Jizerské oblasti tma-
vé oblohy, o které se více dočtete
na str. 20. V polovině května toho-
to roku plánujeme zajímavou akci
na Jizerce – pozorování s velkými
dalekohledy, přičemž v jednání je
dokonce největší mobilní daleko-
hled na světě o průměru jeden me-
tr od přátel z Německa. 

Martin Gembec

Jablonečtí astronomové sledují dění na obloze

Pozorování během Dnů Nisy v roce 2009
Foto Aleš Majer 

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

9. 1. /sobota/
24. 1. /neděle/
30. 1. /sobota/ vždy od 8 hodin
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ
TURNAJ
v kopané

10. 1. /neděle/ 8.30 hodin
FOTBALOVÝ TURNAJ 
Přípravky, ročník 2000 a mladší.

16.–17. 1. /sobota– neděle/ 
8 hodin
X-DANCE CUP 2010
Taneční soutěž v hip-hopu.

30. 1. /sobota/ 17 hodin
TJ BIŽUTERIE A
– MFF PRAHA
Zápas v odbíjené mužů.

31. 1. /neděle/ 8 hodin
8. FOTBALOVÝ TURNAJ FIREM 

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

23. 1. /sobota/ 15 hodin
JABLONECKÁ HALA 2010

30.–31. 1. /sobota–neděle/
KRAJSKÝ PŘEBOR
Víceboje, dlouhé běhy a chůze
a Krajský přebor nejmladšího
žactva.

6. 2. /sobota/
KRAJSKÝ PŘEBOR
Ženy, muži, junioři, juniorky
a další mládežnické kategorie.

Turistika
1. 1. /pátek/ 
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA NISANKU
Obec Nová Ves a NOS
3. ročník – prezentace od 10 do
14.30 hodin u rozhledny. Pamětní
list, razítko, suvenýry i občerstvení.

1. 1. /pátek/ 
NOVOROČNÍ VÝSTUP
NA ČERNOU STUDNICI
TJ Tatran Jablonec
27. ročník – prezentace 
od 10 do 16 hodin u rozhledny. 
Lze výhodně spojit s předchozí
akcí.

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Pražská 20

1. třída 3-band
10. 1. /neděle/ 9–17 hodin
TURNAJ
Jablonec n. N., Liberec, Hradec
a Dvůr Králové.

3. třída
16. 1. /sobota/ 13 hodin
BIŽUTERIE JABLONEC C – 
BIŽUTERIE JABLONEC B

30. 1. /sobota/ 13 hodin
BIŽUTERIE B – 
TJ DVŮR KRÁLOVÉ C

Lyžování
10. 1. /neděle/ 9 hodin
PATRIA DIRECT JIZERSKÁ 50 
A JIZERSKÁ 25
43. ročník, přihlášky lze stáhnout
na www.jiz50.cz. 
Start: 50 km od 9 hodin, 25 km
od 10.15 hodin.
Závod je zařazen do série 
15 prestižních závodů Worldloppet.

Lední hokej
www.hcvlci.cz 

2. liga – západ
6. 1 /středa/
HC ROUDNICE N. LABEM

20. 1. /středa/
HC ČESKÁ LÍPA

Nabídka sportovních programů

Tato myšlenka slovenského spi-
sovatele S. H. Vajanského byla ná-
mětem 9. ročníku literární soutě-
že, kterou vyhlásila v uplynulém
roce Městská knihovna v Jab-
lonci n. N. pro žáky základních
a pro studenty středních škol. 

Své literární pokusy na ne zrov-
na snadné téma předalo šedesát
žáků a studentů, z nichž odborná
porota vybrala ty nejlepší. Začát-
kem prosince pak byli oceněni ví-
tězové z oblasti prózy a poezie,
zvlášť byly hodnoceny úvahy.

V kategorii určené žákům první-
ho stupně ZŠ získali nejvyšší oce-
nění Jan Kousal za prózu a Natálie
Šimůnková za poezii. Oba chodí
do základní školy Na Šumavě.

Na druhém stupni ZŠ napsala
nejlepší prózu Jana Běloušková
(ZŠ Na Šumavě), poezii Tereza
Hofrichterová (Gymnázium Dr.
Randy) a úvahu Christina Bo-
čáková (ZŠ Na Šumavě). Mezi stře-
doškoláky si vedla nejlépe Anna
Strnadová z Gymnázia Dr. Randy. 

(red)

Teorie vs. praxe
Natálie Šimůnková

Teorie je dobrá věc, však žít se podle
ní nedá,

praxe, ta nehrozí, pomocnou ruku 
vždy podá.

Všechno známe jen z teorie,
praxe, ta nám se ve skutečnost vryje.

Naplánuji si celý den do puntíku,
však než jdu spát, napotvoru si 

zlomím ruku.

Vím proto už navždycky,
ten den jsem si naplánovala 

teoreticky.

O životě ve vesmíru hodně toho 
víme,

bez zkušenosti tam žít ale neumíme.
Jen kosmonauti by mohli vyprávět,
napsali by o tom spousty vět.

Z toho vyplývá jediné:
Praxi potřebujeme při každé činnosti,
teorie je jenom výmysl lidské bytosti.

Život je praxe, ne teorie



(15)

jablonecký měsíčník / leden 2010

Klárka Bílková

Kateřinka Dvořáčková

Nina Palicová

Otesánek
„Jed jsem, sněd jsem: kaši z rendlíka, ucháč mlíka,
pecen chleba, mámu, tátu, děvečku s jetelem, sedláka
se senem, pasáka s prasaty, ovčáka s jehňaty – a tebe
taky ještě sním!“

(K. J. Erben – Pohádky děda Vševěda)

Oceněné práce

Kateřinka Dvořáčková
Nina Palicová
Klárka Bílková
Všechny malé výtvarnice jsou tentokrát z MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4.

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Únorové obrázky s tématem Perníkové chaloupky očekáváme v podatelně
jablonecké radnice do pátku 8. ledna 2010. 

Adresa: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou. Obálku nezapomeňte označit heslem „Skří-
tek Pastelka“.

Další informace na stránkách www.jabloneckarodina.cz.

Pozor! Témata na měsíce únor a březen:
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Když zhodnotíte uplynulý rok – jak Jablo-
nec nad Nisou uspěl jako obec přátelská ro-
dině? Můžete srovnávat například s jinými
městy a obcemi, které titul získaly?

Jablonec uvedl do života hned několik zcela
originálních projektů. Tím nejúspěšnějším jsou
webové stránky www.jabloneckarodina.cz, jejichž
návštěvnost každým měsícem stoupá a které
jsou neustále doplňovány, vylepšovány a roz-
šiřovány. Jejich návštěvníci zde najdou infor-
mace opravdu pro celou rodinu – od batolete,
přes přípravu na svatbu a manželství až po se-
niorský věk. Stránky se nevyhýbají ani proble-
matickým situacím a snaží se poradit, kde hledat
pomoc. 

Zajímavým počinem jsou určitě i víkendové
rodinné jízdenky, které poskytují rodinám vý-
raznou slevu na městskou hromadnou dopra-
vu. Jsou k dostání například v informačním
centru jablonecké radnice.

A rozhodně nemůžu opominout ani víkendová
setkávání českých a německých rodin v rámci
programu „Škola hrou“, který je financovaný
z Evropského fondu pro regionální rozvoj Cíl 3
/Ziel 3. Pilotní setkání se odehrálo v létě v kláš-
teře St. Marienthal nedaleko od Žitavy. Právě
v St. Marienthalu je totiž mezinárodní centrum,
které s městem Jablonec nad Nisou na tomto
projektu spolupracuje. Na podzim naopak rodiny

trávily společný víkend v Jizerských horách. Bě-
hem roku 2010 se uskuteční ještě další tři po-
dobné víkendy, kde se české a německé rodiny
můžou vzájemně poznávat při společných hrách.

Jak byla investována jedenapůlmilionová
dotace, kterou město spolu s titulem získalo?

Kromě již zmíněných webových stránek a ví-
kendových jízdenek vznikl například doku-

mentární film o místních mateřských školách,
který bude také součástí webu jablonecké rodiny
a bude sloužit rodičům při výběru předškolní-
ho zařízení. Z dotace bylo vybaveno nábytkem
centrum Severák, hracími prvky byla osazena
dětská hřiště u Spolkového domu a v Okružní
ulici. Každý měsíc vychází informační leták
s nabídkou kulturních a sportovních akcí pro
celou rodinu, jež se odehrávají na území měs-
ta. K dispozici jsou však i informační letáky pro
rodiny starající se o seniora a potřebující
sociální službu. Tyto aktivity vycházejí i z velmi
úzké spolupráce s komunitním plánováním,
konkrétně se skupinou pro rodinu.

Kam tedy bude směřovat rodinná politika
v novém roce? 

Rád bych zdůraznil, že v Jablonci chápeme
rodinu skutečně v nejširším slova smyslu. Od
okamžiku narození až po seniorský věk. Rok
2010 bude „Rokem jablonecké rodiny“. Odstar-
tuje už tento měsíc a každý další bude mít své
jedinečné téma spojené s rodinou. Hned leden
se soustředí na městský úřad, který tak rodi-
nám ukáže svou přátelskou tvář. Únor se bude
věnovat Národnímu týdnu manželství, který
však bude v Jablonci oproti celonárodnímu ter-
mínu o týden posunutý, a to kvůli jarním
prázdninám. Březen se bude specializovat na
čtení pro děti v Městské knihovně, duben sou-
visí s bezpečností, dopravou a víkendovou jíz-
denkou pro rodiny. Květen bude ve znamení
Dne rodiny a pohádkové přehrady, v červnu
pak oslavíme Den otců. V létě se prorodinná po-
litika města zaměří na příměstské tábory a pod-
zim bude už tradičně spojený s Týdnem senio-
rů, který proběhne v září a se skřítkem
Pastelkou v říjnu. Letošní výstava dětských pra-
cí v Eurocentru se setkala s obrovskou odezvou
jak u dětí, tak i u jejich rodičů a prarodičů.
A proto budou děti malovat i v nastávajícím
roce. 

(fr)

Pracovat pro rodiny
budeme i nadále
Jablonec nad Nisou získal před rokem titul Obec přátelská rodině.
Vyhlašovatelem této soutěže je ministerstvo práce a sociálních věcí
společně se Sítí mateřských center a Asociací center pro rodinu.
Teď Jablonec vstupuje do dalšího roku, v němž chce dále pokračovat
v nastaveném trendu prorodinné politiky. Jejím garantem v Jablonci
je místostarosta Petr Vobořil. 

Jedním z nejúspěšnějších počinů
našeho projektu jsou webové stránky
www.jabloneckarodina.cz. Jejich ná-
vštěvníci zde najdou informace oprav-
du pro celou rodinu – od batolete,
přes přípravu na svatbu a manželství
až po seniorský věk.

Foto Radka Baloghová

Foto Radka Baloghová
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Ve středu 13. ledna v 19 hodin se opět roz-
svítí reflektory nad přehlídkovým molem
Eurocentra. Přehlídka nádherné bižuterie
jabloneckých firem na kouzelných modelech
předních českých návrhářů zahájí symbolicky
společenskou sezonu roku 2010.  

Módní přehlídka Jablonec 2010 navazuje na
věhlasné přehlídky, které pro své obchodní
partnery a významné hosty po mnoho let pořá-
dala společnost Jablonex Group a též na výsta-
vu Oděv a jeho doplněk pořádanou muzeem
v roce 2008. Té se zúčastnilo 28 firem a 15 od-
borných středních a vysokých škol z celé re-
publiky.

Hostem večera pořádaného Muzeem skla
a bižuterie, Eurocentrem a JBX Promotion bu-
de skupina Inflagranti. Trio mladých umělkyň
známých z televizních pořadů uvede slavné
melodie z klasiky, rocku a popu v úpravách pro
elektrické smyčce. 

Vstupenky si můžete zakoupit v recepci Euro-
centra od 4. ledna.

(red)

Zveme na módní přehlídku Jablonec 2010

Foto B. Vejnar Foto B. Vejnar

Za měsíc se v Libereckém kraji uskuteční
celorepubliková soutěž – Hry IV. zimní olym-
piády dětí a mládeže České republiky (ODM)
2010 pro mladé sportovce ze všech krajů.
Přímo v Jablonci nad Nisou se uskuteční dvě
z celkem jedenácti disciplín. Jablonečtí fa-
noušci se mohou těšit na všechny hokejové
zápasy skupiny A, které se odehrají na
Městském zimním stadionu. Druhou soutěž-
ní disciplínou budou závody v biatlonu
v areálu Břízky.

ODM 2010 jsou projektem Českého olympij-
ského výboru a konají se pod záštitou Asociace
krajů ČR. Sportovci ve věku od 10 do 14 let mezi
sebou svedou boje o 312 medailí v devíti spor-
tovních (běh na lyžích, skoky, severská kombi-
nace, biatlon, alpské lyžování, lední hokej,

snowboarding, krasobruslení a rychlobruslení)
a dvou kulturních disciplínách (korespondenční
výtvarná soutěž a tanec). Soutěž se bude konat
od 31. ledna do 5. února 2010.

Účastníci Her budou závodit v deseti špičko-
vých areálech, které prověřily sportovní akce
mezinárodního významu. Hry proběhnou v cel-
kem pěti městech libereckého regionu – Liber-
ci (skokanský a sjezdařský areál Ještěd, Vesec,
Tipsport arena, Svijanská arena), Jablonci nad
Nisou, Rejdicích (snowboardový O2 Extra park),
České Lípě (hokejový sportareál) a v Harra-
chově.

Program a více informací o soutěži ODM 2010
naleznete na www.olympic.cz/odm2010.

(red)

Jablonec dějištěm olympiády dětí a mládeže

Foto archiv 
pořadatele

Jablonecké mateřské školy budou mít díky
dotaci, kterou město Jablonec nad Nisou zís-
kalo v roce 2008 za titul Obec přátelská ro-
dině, blíž k lyžování. Od ledna 2010 bude
k dispozici zázemí pro předškoláky v oblí-
beném zimním středisku Severák v Jizer-
ských horách.

Město Jablonec nad Nisou ve spolupráci
s Tělovýchovnou jednotou Bižuterie nově nabí-
zí jabloneckým mateřským školám výuku zá-
kladů lyžování. 

V tradičním zimním středisku Severák v Ji-
zerských horách budou po celou zimní sezonu
probíhat cenově zvýhodněné lyžařské kurzy,
na které se můžou mateřské školy přihlásit.
Děti se budou na svahu pohybovat se zkušený-
mi instruktory a kromě lyžování je čeká také
spousta zábavy v dětském snow parku. Zapůj-
čení kompletního lyžařského vybavení je v ce-
ně kurzu.

Děti zde najdou i pohodlí
Zázemí pro odpočinek, usušení a na svačinu

je v budově přímo u svahu. TJ Bižuterie zre-
konstruovala podkrovní prostory budovy
a město je díky získané dotaci vybavilo nábyt-
kem a dalším příslušenstvím. K dispozici tak
bude zázemí podobné jako ve školkách – žid-
ličky, stolky, matrace na spaní, klidová zóna,
šatna a kuchyňský kout. 

Rezervace termínů
TJ Bižuterie po dohodě zajistí jabloneckým

mateřským školám kromě instruktorů i další
služby. Pro školky jsou rezervovány každý tý-
den tři dny (pondělí až středa), po dohodě je
možné rozšířit nabídku i na dny další. Dopravu
do střediska Severák a zpět zajistí ČSAD
Jablonec nad Nisou. Město Jablonec nad Nisou
chce tímto způsobem umožnit všem předškolá-
kům přístup k tradičnímu a krásnému zimní-
mu sportu – k lyžování. 

(mp)

Využijte nabídky lyžařské školky na Severáku 

Foto archiv TJ Bižuterie
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Lze říci, že v našem regionu patří běh na lyžích
k životnímu stylu mnoha lidí. Tenkrát ale bylo
všechno jiné: nebylo vybavení, upravené tratě, ne-
bylo čím namazat. Jak jste se vy k lyžování dostala?

První lyže mi připnul asi ve třech letech můj táta.
Později otec běžel na lyžích sokolovský závod branné
zdatnosti a získal bronzovou medaili a to byl asi úpl-
ně první impulz k mému závodění. 

Za který oddíl jste závodila, když jste byla no-
minována do reprezentačního družstva? 

Do reprezentace jsem byla nominována v roce 1967
a tehdy jsem závodila za TJ Jiskra Mšeno. Tam byli
trenéry Vladimír Plíva, Víťa Lahr a Zdeněk Ciller, ale
už na základní škole mne trénoval pan Hušek. Ten
nás vedl ke sportu; jezdil či spíše chodil s námi pěšky
na závody třeba až do Pulečného, tam jsme odzávodi-
li a šli zase pěšky domů. Brala jsem to jako něco, co
pro sebe můžu udělat navíc. To samé bylo, když jsem

v patnácti začala trénovat ve Mšeně. Než bych šla
z Břízek na autobus, zaběhla jsem si domů přes Kynast.
Zase to bylo něco navíc, ale to mě právě bavilo.

Do Sappora s vámi odjely i další dvě jablonecké
lyžařky – Alena Bartošová a Milena Cillerová.
Čtvrtou byla vrchlabská Milena Chlumová. Byly
jste dobrá parta?

V naší době se kladl velký důraz na to, abychom by-
li všichni dobrá parta – od dorostu až po staré mazá-
ky. Panovala sice jistá hierarchie, kdy mladší museli
respektovat starší, ale fungovalo to.

Na jakých lyžích naše špička závodila? Pokud si
vzpomínám, tak se po olympiádě objevily v ob-
chodech domácí běžky „saporky“. To byl převratný
objev – první běžky z plastů…

Než jsem přišla do reprezentačního družstva, tak to
byly dřevěné Artisky, potom také dřevěné, ale už švéd-
ské lyže Järvinen. V roce 1974 jsem dostala první plas-
tové běžky, prý nezlomitelné, ale na první jízdě v le-
dové stopě se mi je podařilo doslova rozštípat.

Musela jste kromě závodění chodit i do práce? 
Chodili jsme normálně do práce, od šesti do dvou

jsme pracovali a od půl čtvrté trénovali. V době sou-
středění jsme měli plat refundovaný. Vzpomínám si,
že při studiu na gymnáziu, kdy jsem měla problém
s fyzikou, mě na soustředění neuvolnili, a tak jsem
chodila trénovat od půl páté ráno, pak do školy a od-
poledne znovu na trénink. A to vše sama, protože
ostatní odjeli na soustředění. O našem trenérovi se ří-
kalo, že z nás děvčat dře kůži, my jsme si to ale ne-
myslely. Sport nás bavil a bolest k němu patří. Ve srov-
nání s nynějšími tréninkovými dávkami se to vůbec
nedá srovnat, závodníci ale mají na trénink víc času
i možnost lepší rehabilitace. Také strava a stravovací
doplňky jsou dnes úplně jiné, až se mi zdá, že na úkor
normální stravy. 

V letech 1975 a 1977 jste vyhrála také Jizerskou
padesátku. Kolikrát jste stála na jejím startu? 

V naší době ženy neběhaly 50 km, naše hlavní trať
byla třicítka. Už ani přesně nevím, kolikrát jsem ji je-
la, snad pětkrát. Jen mě mrzí, že jsem ji nevyhrála tři-
krát za sebou. Byla to moje blbost. V roce 1976 jsem si
nechala od jednoho známého trenéra poradit, že na
Rozmezí mi dá občerstvení – kávu s trochou rumu.
Dolů do Kristiánova to bylo vynikající povzbuzení, ale
v prvním kopci přišla katastrofa. Nohy mě neposlou-
chaly, do kopce se jim vůbec nechtělo, a tak se stalo,
že tři km před cílem mě dojela Lída Obšilová a bylo
po vítězství. S odstupem času mě to moc mrzelo.

Rychlost s přibývajícími lety asi každý ztrácí, ale
vytříbená technika jen tak nezmizí. Chodíte si pro
radost zaběhat? 

Klasický lyžařský běh mě stále fascinuje, na rozdíl
od bruslení. V zimě si jdu ráda zajezdit klasiku, v létě
jezdím hodně na kole. Objevuji místa v Jizerských ho-
rách, která jsem donedávna vůbec neznala a jsem
z nich úplně unešená.

(os)

Helena Balatková
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Žena, která přivezla medaili ze ZOH v Sapporu
Helena Balatková se narodila v Jablonci nad Nisou. Počátkem 70. let se stala
reprezentantkou v běhu na lyžích a v roce 1972 vybojovala pro Československo
na XI. zimních olympijských hrách v japonském Sapporu naši historicky první
medaili v běhu na lyžích. Helena – tehdy ještě Šikolová – přivezla do Jablonce
bronzovou medaili za „pětku“ a navíc 6. místo ze závodu štafet. Balatkovi dnes žijí
v Nové Vsi, mají tři dcery a všechny též závodně běhaly na lyžích. 

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá lednová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spolko-
vém domě. Na 6. 1. je připraveno
přivítání nového roku s hudbou,
13. 1. výlet do okolí Jablonce n. N.,
20. 1. beseda V. Vostřáka doplněná
filmem a na 27. 1. posezení s měře-
ním tlaku.

O smrti a pohřbu 
Melchiora z Redernu 
bude přednášet v úterý 5. ledna od
16.30 hodin v Krajské vědecké kni-
hovně v Liberci historik Milan
Svoboda. 

Keramičky od Magdičky
Od 16. ledna do 5. února můžete ve
výstavní síni rychnovského měst-
ského úřadu zhlédnout výstavu
prací žen z keramické dílny Mag-
dalény Jirsové. Otevřeno denně
9–11 a 14–16 hodin.

Člověk a životní prostředí
Beseda s Markem Orko Váchou je
připravena na středu 20. ledna od
18.15 hodin v aule SUPŠ sklářské
v Železném Brodě. Farář a známý
spisovatel, účastník dvou výprav do
Antarktidy, bude vyprávět o těžkých
problémech vědy a náboženství.

Skauting včera, dnes a zítra
Beseda se skautskými spisovateli Ji-
řím Janáčkem, Miloslavem Nevrlým,
Bohumilem Nuskou, Vladimírem
Stanislavem a Milošem Zapleta-
lem se koná se v liberecké knihovně
ve středu 20. ledna v 18 hodin.
Zazpívají Zlatý holky.

Jazzový večer
Přijďte si ve čtvrtek 21. ledna v 19 ho-
din poslechnout do Klubu ex tra-
diční jazz v podání pražské kapely
Original Indigo s perfektním nábo-
jem. Dále hraje Jazz h Factor.

Skupina Traband
vystoupí s novým repertoárem
a zvukem v pátek 22. ledna v 19.30
hodin v rychnovském klubu Baži-
na v restauraci Beseda.

Tomáš Pfeiffer
bude v úterý 26. ledna od 18 hodin
ve Spolkovém domě přednášet na
téma „Společná věc“. 

K lidojedům
se můžete vydat spolu s cestovate-
lem Karlem Šindelářem. Komento-
vané promítání o cestě na ostrov
Papua se uskuteční ve vratislavické
knihovně 28. ledna od 17 hodin.

Barvy Jizerských hor
Výstava obrazů Vladimíra Balcara
v Riedlově vile v Desné. Do konce
ledna: úterý 10–12 a 13–16, čtvrtek
10–12 a 13–17.30, sobota 13–16
hodin. 

Baráčnický ples
se bude konat v sobotu 27. února
od 20 hodin na jablonecké Střel-
nici. Lístky si můžete zajistit již teď
na tel. čísle 607 774 470 (pí Škar-
vanová).

„Pohlednice“ odeslaná 
Heleně 26. 1. 1972 
z Prahy do olympijské 
vesnice v Sapporu. 
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Od lednového čísla Jabloneckého měsíční-
ku navazujeme na úspěšný seriál, ve kterém
jsme vás v průběhu roku 2008 seznamovali
s významnými osobnostmi, jež se viditelně
zapsaly do vývoje našeho města.

Sachse pocházel z Braunsdorfu u saského
Merseburgu. Stal se obchodníkem, pracoval
v bance a také jako sekretář konzulátu v jiho-
francouzské Nizze. Odkud odešel do Anglie, kde
působil v exportu. Zde se seznámil s Franzem
Assamem, s nímž v roce 1876 založil v Jablonci
bižuterní exportní firmu Assam & Sachse. Poz-
ději se ovšem společníci zase rozešli.

Albert Sachse se věnoval především obchodu
s exotickými zeměmi Asie a Afriky. Patřil mezi
první jablonecké exportéry s opravdu světovým
rozhledem. Dokonce finančně podporoval ně-
mecké expedice po černém kontinentu a získa-
né informace a vzorky kultovních předmětů
obratně využíval v obchodě. 

Jeho hlavním oborem byly perličky, do Indie
zase vyvážel skleněné náramkové kroužky. Pat-
řil tak mezi iniciátory této výroby v Jizerských
horách. Od roku 1895 provozoval pobočku
v Benátkách a byl též podílníkem největší svě-
tové továrny na perličky, která se rovněž nachá-
zela ve zmíněném městě sv. Marka. V roce 1913
si nechal Sachse v Jablonci vystavět honosný
exportní dům v Liberecké ulici 677/15, kde se
dnes nachází poliklinika.

První světová válka však vzkvétající firmu
srazila na kolena. Dne 1. května 1920 ji Albert
Sachse, otec třinácti dětí – syna a dvanácti dcer
– prodal svému benátskému partnerovi. Jeho
rozsáhlou sbírku exotismů, bižuterie a skla
v roce 1926 získal československý stát. Většina
je dnes uložena v jabloneckém Muzeu skla
a bižuterie a Náprstkově muzeu v Praze.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Albert Sachse, exportér a sběratel (1851–1921)

Po skončení sedmileté války přišel do Jab-
lonce vysloužilý voják. Oblečen byl do bílého
pláště, přes rameno nesl tornistru. Ubytoval
se v hospodě „U Zeleného stromu“ a hospod-
skému Feixovi se představil jako Horn. Po
několika dnech řekl hospodskému: „Musím
teď na delší dobu odejít. Tady v té torně
mám celé své jmění, které ti svěřuji do opat-
rování. A kdybych se nevrátil, postav za to
pro zdejší lidi špitál. Vím, co je to trpět bez
pomoci!“ Jen voják zmizel, zvědavý hospod-
ský se podíval do torny a bohatství jej ohro-
milo. Na nemocnici je čas, řekl si a začal
utrácet. Jenže za temných nocí se mu zje-
voval přízrak bílého vojáka. Hospodský se
zalekl, spočítal, co zbylo, zbytek doplatil
a začal stavět azyl pro potřebné. Tak praví
pověst o bílém vojákovi. 

Skutečnost ale byla zřejmě prostší. Jablonec-
ký špitál byl roubený dům s číslem popisným
392/10, který stál na rohu Anenské a Soukenné
ulice. Byl postaven na vysoké podezdívce, při-
čemž jedna jeho část byla z kamene a cihel.
Vnitřek tvořily tři místnosti a také kaple. Ta měla
klenutý strop, který byl žebry rozdělen na čtyři
trojúhelníková pole. Výzdobu stropu tvořily
fresky a latinské nápisy, oltářní obraz byl na-
malován na stěně. V oknech byly kované mří-
že. Dům kryla mansardová střecha s věžičkou
a zvonem, který byl později přenesen na bývalý
hřbitov, který se nacházel v místech dnešního
Letního kina; později byl zvon znovu přemístěn
na stávající hřbitov městský. 

Donátorem stavení se stal Johann Josef Kle-
ment Feix a to od září roku 1784 sloužilo jako
špitál sv. Šebestiána, Rocha a Rosalie. Jeho
správcem se stal Johann Karl Feix, bratr zesnu-
lého donátora. Nebyl to ale špitál v dnešním
slova smyslu, jednalo se vlastně o chudobinec. 

Další informace jsme čerpali z knihy „Jablo-
nec nad Nisou. Stručný průvodce sedmi století-
mi města“. Zde se můžeme dočíst, že ve dvou
místnostech bylo postaráno o čtyři staré a chu-
dé lidi – dva muže a dvě ženy. Podmínky pro
přijetí byly přísné: muselo jít o lidi s dobrou po-
věstí, katolíky a poddané z maloskalského pan-
ství. Uchazeči nesměli mít nakažlivé či jiné
choroby, nemohlo jít ani o žebráky. Netrpěla se
ani přítomnost spolubydlících dětí. V chodobin-
ci se dbalo na pořádek a čistotu. Zakázána byla
jakákoliv potulka. Na to všechno měl dohlížet
špitálník, tedy správce, jenž měl ve špitále pře-
spávat. 

Jak má být o každého pečováno, jakou dosta-
ne stravu, oblečení i otop, to bylo přesně stano-
veno. Přísný byl i domovní řád – v létě se vstá-
valo v šest, v zimě v půl sedmé. V poledne byl
podáván skromný oběd, spát se chodilo v létě
v sedm a v zimě v šest. Volný čas byl naplněn
společnými modlitbami, zpověďmi nebo účastí
na mších v přilehlém kostele. 

Starý špitál byl jednou ze zdejších cenných
stavebních památek. Leč zacházelo se s ním ne-
dobře, a tak chátrala fasáda a nezvaní návštěv-
níci ničili vnitřek. Stavba byla dokonce prohlá-
šena za „státem chráněnou kulturní památku“,
avšak po sedmi letech nečinnosti byl někdejší
chudobinec v roce 1954 zbořen. Proluka, která
po něm zůstala, byla počátkem šedesátých let
pojmenována na krátký čas „Parkem českoslo-
vensko-afrického přátelství“. 

Václav Vostřák

Starý jablonecký špitál

Exportní dům firmy A. Sachse & Co. 
kolem roku 1930

Tady v té torně mám celé své jmění,
které ti svěřuji do opatrování. A kdy-
bych se nevrátil, postav zato pro
zdejší lidi špitál. Vím, co je to trpět
bez pomoci!

Stropní výzdoba ve špitální kapli

Dle obrazu Rudolfa Veita Starý špitál, počátek 20. století
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Josefův Důl, ČD – Mariánskohorské boudy
(3 km) – rozcestí U Knajpy (8 km) – Na Či-
hadle (8,5 km) – Štolpišská silnice – rozcestí
Na Žďárku (11 km) – Bílá smrt – sedlo Holub-
níku (12,5 km) – Kristiánov (16 km) – Blatný
rybník (18 km) – Nová louka – Bedřichov,
MHD (celkem 21 km).

Za půvaby zimní zasněžené krajiny se vydáme
z Josefova Dolu na běžkách. Od vlakového nád-
raží půjdeme doprava po žlutém značení nejprve
pěšky do tzv. Hujerova Koutu. Asi za 15 minut
dorazíme k rozcestí „Lesní brána“; odtud je po-
hodlnější k Mariánskohorským boudám pokra-
čovat vpravo po neznačené silničce. Většinou
tady můžeme připnout lyže. Zanedlouho znovu
narazíme na žluté značky, které sem přicházejí
zleva. Až k „boudám“ půjdeme stále do kopce.
Čtyři malebně položená stavení sloužila kdysi
pastevcům a lesním dělníkům, dnes jsou po
většinu roku opuštěná.

Na zdejším rozcestí již zpravidla najdeme
upravenou lyžařskou trať, po níž se vydáme do-
leva vzhůru. Cesta je zpočátku zeleně značená,
avšak po cca 2,5 km značky odbočují doprava.
My ale pokračujeme v původním směru a za

občasných výhledů k vrcholu Jizery dojedeme
na Štolpišskou silnici. V těchto místech se ne-
vyhneme hlavní části frekventované lyžařské
magistrály. Jen pár minut vpravo odtud se na-
chází občerstvení v kiosku Na Knajpě.

Náš výlet ale pokračuje na opačnou stranu,
tedy doleva k rozcestí a dřevěné rozhledně Na
Čihadle. V roce 2010 by měla nová vyhlídková
věž nahradit tu stávající. O realizaci stavby se
postarají členové Jizersko-ještědského horské-
ho spolku. Po magistrále nyní pokračujeme až
na návrší Na Žďárku, kde odbočíme doleva (ze-
lené značky). Brzy potom objevíme vpravo
u cesty kůl se stříškou a deskou s malovaným
obrázkem, na němž dva muži v chumelenici
táhnou sáně naložené třetím z nich. Památka
nazývaná „Bílá smrt“ připomíná poměrně zná-
mou příhodu o výletu tří pánů z Liberce, při níž
málem došlo v únoru roku 1909 k neštěstí. Kdo
by se chtěl o události dozvědět více, může zali-
stovat např. v knize „Připomínky zašlých časů“.

Přes sedlo Holubníku s následujícím dlou-
hým sjezdem se dostaneme bez obtíží do Kris-
tiánova (červené značení) a odtud přes Blatný
rybník a Novou louku do Bedřichova. 

Trasa je navržena tak, abychom se alespoň
částečně vyhnuli nejvíce navštěvovaným cestám.
Doporučujeme mapu Jizerské hory, 1 : 25 000,
3. vydání, 2008.

(os)

Za krásami jizerskohorské zimy
■ Tip na výlet

Bílá smrt pod sedlem Holubníku Foto Otokar Simm

Počátkem listopadu se sešli v chatě Pyra-
mida na Jizerce zástupci tří polských a stej-
ného počtu českých institucí, aby slavnostně
podepsali memorandum, kterým byla vy-
hlášena česko-polská „Jizerská oblast tmavé
oblohy“. Za obě strany byli přítomni delegá-
ti astronomických ústavů a lesních správců,
na české pak navíc vedení Správy CHKO
Jizerské hory. Stranou tentokrát nezůstala
ani média, ať už lokální či celostátní.

V běžném povědomí většiny lidí je znečištění
ovzduší nebo vodních zdrojů, ale již méně si
uvědomujeme přítomnost světelného znečiště-
ní. Současníkům se už ani nezdá být nic divné-
ho na tom, že ve městech, ale převážně ani ve
volné přírodě, už nenacházíme v noci temnou
oblohu, na které bychom mohli pozorovat třeba
mléčnou dráhu. 

Zatímco ve městech mohou lidé spatřit jen
několik desítek, nanejvýš stovek hvězd, v oblas-
ti vnitřních Jizerských hor jich lze napočítat až
1500. Ale ani tady již není noční obloha přiro-
zeně temná. Kdyby tomu tak bylo, mohli by-
chom na ní najít přes 2000 hvězd.

Chraňme noční životní prostředí
Smyslem zakládání podobných oblastí není

návrat k neosvětleným ulicím a temným měs-
tům. Jde jen o to, aby se omezovalo zbytečné
světelné znečištění, jehož zdrojem bývají zej-
ména různé reklamy a špatně nasměrované
svícení. Typickým příkladem nesprávného sví-
cení jsou třeba lampy veřejného osvětlení ve
tvaru koulí, jaké známe i v našem městě.
Esteticky sice ladí oku a jsou příjemné, ale
z větší části svítí neúčelně „do nebe“. Výroba
zbytečně spotřebované energie přináší další
ekologickou zátěž.

Jizerská oblast tmavé oblohy má rozlohu 75 km2

a je územím, jež se nachází v nejméně obydle-
né části Jizerských hor na nejhořejším toku Ji-
zery. Hranice oblasti sleduje Vlašský a Vysoký
jizerský hřeben, na jihu se dotýká jizerského
železničního mostu v Kořenově a na severu vr-
cholu Smrku. Uvnitř území se nacházejí jen
osady Jizerka a Orle a samota s Chatkou Gór-
zystów na Velké jizerské louce. 

Neobvyklý nápad se zrodil během celopol-
ského setkání astronomické mládeže, které se
konalo v roce 2007 v Orle. Události začaly mít
rychlejší spád poté, kdy se k iniciativě připojily
významné instituce na čele s astronomickými
ústavy wrocławské univerzity a Akademie věd
ČR. Oblast tohoto druhu je sice první v České
republice, ale ve světovém měřítku samozřejmě
ojedinělá není. Primát si však drží v tom, že je
mezinárodní a zasahuje na území dvou států. 

Přínosem bude i poznání a osvěta
Turistická stanice v Orle se stane jakýmsi

centrem, kde budou mít návštěvníci možnost

seznámit se s různým astronomickým zařízením.
Kromě pozorování noční oblohy hvězdářským
dalekohledem by zde měl být sestaven přírodní
model sluneční soustavy. Kámen symbolizující
Slunce má být položen právě u zdejší chaty.
Podél cesty k Chatce Górzystów budou umístě-
ny další kameny označující jednotlivé planety.
Model celé soustavy včetně vzdáleností mezi
kameny – planetami bude mít měřítko jedna ku
jedné miliardě. Kromě toho má být v Orle posta-
ven i kamenný gnómon, tj. jednoduché zařízení
na pozorování Slunce, a také sluneční hodiny. Za-
tím se však jedná spíš o záměry, přičemž rea-
lizace bude závislá hlavně na obstarání peněz.

(os)

V listopadu byla vyhlášena Jizerská 
oblast tmavé oblohy

Máme rádi světlo, ale ke zdravému
spánku potřebujeme tmu.

Velká jizerská louka
Foto Otokar Simm

Turistická stanice v Orle
Foto Otokar Simm
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
městské knihovně.

Oddělení pro dospělé

Kačírková Eva
Diamatová Lily
Vražda mladého cizince, který ne-
měl povolení k pobytu v zemi, je jen
podružnou záležitostí v gangu za-
bývajícím se organizovaným zloči-
nem. Poručík Bort zpočátku netuší,
jakým zločincům se připletl do cesty.

Oate Joyce Carol 
Hrobařova dcera
Román, inspirovaný osudy autorči-
ny babičky, je poctou tzv. mlčící ge-
neraci, dětem druhé světové války.

Burg Johanna Marianna
Temný osud jménem d’ Este
Netradiční pohled na záhadné okol-
nosti, které předcházely atentátu na
následníka trůnu v Sarajevu.

Oddělení pro děti a mládež

Marek Jiří
Autopohádky
Dobrodružné i veselé pohádky jsou
psané se smyslem pro humor a po-
baví nejen děti, ale i jejich tatínky
a dědečky. Lidé a auta zde ožívají
i díky ilustracím Josefa Kremláčka.

Helidoniotis Kathy 
Úplný blázen do koní
Ash patří mezi nejlepší jezdkyně ve
stájích a sní o svém vlastním koni.
Jenže kde sehnat peníze? 

Lightburn Jana
Angličtina s Jů a Hele. 
Věděli jste, že Jůheláci mluví také
anglicky? Chtěli byste se přesvědčit,
co dělají celý den? Pak si otevřete
tuhle knížku. Postačí vám k tomu
umět už trochu anglicky. 

Studovna

Chant Christopher 
Lodě. 4000 let námořní historie
Bohatě ilustrovaná publikace ma-
puje historii plavidel od nejjedno-
dušších člunů a lodí až po součas-
né moderní výletní a letadlové lodě
či tankery.

Multimediální oddělení
Hašek Jaroslav 
1 & 2 – Osudy dobrého 
vojáka Švejka
Josef Somr čte první Švejkův příběh.

Novinky
Plán města
Aktuální plán Jablonce v měřítku
1 : 10 000 s rejstříkem ulic doplně-
ným o městské části Kokonín, Vrko-
slavice, Proseč, Mšeno, Jablonecké
Paseky, Rýnovice a Lukášov. Na zad-
ní straně je mapa Libereckého kra-
je v měřítku 1 : 100 000. Cena 60 Kč.

Liberecké zajímavosti 
(kniha první), 
Texty Marek Řeháček 
Svědkové liberecké minulosti – kni-
ha představuje desítky neomše-
lých míst, se kterými se pojí příbě-
hy historie dávné i novější. V knize
jsou popsaná nejen místa v samém
srdci města, ale i na periferiích či
v ještědských a jizerských lesích.
Zkrátka zajímavosti, které jsou na
dosah ruky. Cena 170 Kč.

Propagační brožury
Leták Za sklem – přehledný pro-
spekt pro všechny, kteří přijeli do
Jablonce za sklem a bižuterií.
Obsahuje přehledný plánek města
s vyznačenými obchody, které se
zabývají prodejem skla a bižute-
rie. Dále zde naleznete seznam
hutí na Jablonecku, sklářských fi-
rem, kam je možné zajít na exkur-
zi, sklářská muzea.

Technické památky 
Sakrální památky
České mutace nové brožury sak-
rálních, technických a dalších pa-
mátek turistického regionu Jizer-
ské hory jste si mohli vyzvednout
již minulý měsíc. Nyní máme tyto
dva propagační materiály na skla-
dě již pouze v německém a anglic-
kém jazyce.

Jizerské noviny 
Připomínáme, že nyní nabízíme
Jizerské noviny také v německé
a anglické jazykové mutaci.

Tyto tiskoviny si můžete vyzvednout
zdarma v informačním centru.

Nové propagační předměty
Dáváte-li rádi jako upomínku
svým známým propagační před-
měty s logem města, přijďte si vy-
brat. V informačním centru máme
pestrý výběr! Nyní nabízíme nové
propisovací tužky s potiskem
www.jablonec.com. Cena 25 Kč.

Zlevněné knihy
Kapitoly ze stavebního vývoje
(původně 490 Kč), nyní za 390 Kč.
Stručný průvodce sedmi století-
mi města (původně 290 Kč), nyní
za 190 Kč.

■ Jablonecké kulturní a informační centrum nabízí 

Základní škola 5. května získala
téměř sedm milionů korun

Vedení ZŠ 5. května podepsalo 1. října 2009
smlouvu o realizaci grantového projektu v rámci
operačního programu „Vzdělání pro konkurence-
schopnost“. Hodnota projektu činí přibližně 6,7 mil.
korun. Partnery v tomto projektu jsou Masary-
kova ZŠ a Obchodní akademie Tanvald a občan-
ské sdružení Montessori.

Cílem projektu je vytvořit sady pomůcek pro výuku
žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, tedy
děti nadané, talentované, ale i s poruchami učení či
chování nebo dysfunkcemi. Pomůcky vyrobené
v rámci tohoto projektu budou inspirovány metodi-
kou Marie Montessori. 

Projekt bude realizován ve dvou třídách Montessori
na ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou a ve čtyřech tří-
dách 1. stupně Masarykovy ZŠ a OA Tanvald, a to od
1. 10. 2009 do 31. 12. 2011. V rámci projektu je
v Jablonci n. N. navýšen počet učitelů o dva angličti-
náře a v Tanvaldě o jednoho specialistu na projektové
vyučování. 

S nápadem přišli učitelé a rodiče
Myšlenka projektu se zrodila v týmu složeném z uči-

telů a rodičů dětí z jablonecké školky a školy Mon-
tessori. Tito zastánci alternativního vzdělávání metodou

Montessori jsou přesvědčeni, že mnohé z těchto způ-
sobů jsou aplikovatelné ve všech základních školách.
Mají přitom na mysli hlavně školy, kde je obzvlášť žá-
doucí individuální přístup k žákům s ohledem na je-
jich vzdělávací potřeby a možnosti. 

Proto učitelé zainteresovaní v projektu vytvářejí ta-
kové pracovní listy, kartičky a jiné výukové materiály,
které umožní žákům samostatně pracovat svým tem-
pem. Žáci mohou učivo co nejvíce prožít a v ideálním
případě i osahat. Většinou mohou také provést kon-
trolu, jestli daný úkol vypracovali správně. Tyto po-
můcky jsou již od 15. prosince postupně zveřejňová-
ny na webových stránkách projektu a všechny budou
též volně ke stažení. 

Co bude výsledkem projektu?
Na závěr projektu vznikne elektronické skriptum,

jehož součástí budou všechny pomůcky vyrobené
v rámci projektu „Škola pro mě“. Bude obsahovat
i návod, jak pomůcky vyrobit a používat. Skriptum
bude distribuováno do všech základních škol v Li-
bereckém kraji. 

Více se o tomto projektu můžete dozvědět na
www.skolaprome.cz. Zde bude i možné pomůcky vol-
ně stahovat.

(red)

Foto archiv ZŠ 5. května
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Na vût‰inû spojÛ (podrobnû viz www.csadjbc.cz): klimatizovan˘ autobus s WC, stevardka, teplé a studené nápoje, denní tisk, WIFI zdarma, prodej jízdenek MHD✄

ODJEZDY EXPRESNÍCH SPOJŮ Z JABLONCE N. N., aut. n. – st. 4, DO PRAHY, Černého Mostu: 
Pondělí 5.00 6.00 6.30 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Úterý 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Středa 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Čtvrtek 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 12.00 14.00 15.30 16.30 17.30 19.00
Pátek 5.00 6.00 7.00 8.00 10.00 10.30 12.00 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 19.00
Sobota 6.00 8.00 9.00 12.00 14.00 16.30 19.00
Neděle 8.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00

ODJEZDY EXPRESNÍCH SPOJŮ Z PRAHY, Černého Mostu – st. 7, DO JABLONCE N. N.:
Pondělí 6.30 7.45 8.15 8.30 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Úterý 6.30 7.45 8.30 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Středa 6.30 7.45 8.30 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Čtvrtek 6.30 7.45 10.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.30
Pátek 6.30 7.45 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.30
Sobota 7.45 10.00 11.00 14.00 16.00 18.00 20.30
Neděle 10.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.30 20.30 21.30

Odchylky v jízdě spojů v období státních svátků a školních prázdnin – viz. jízdní řád linky 530190.

Ceny jízdného
obyčejné jízdné 100,–   Kč
poloviční jízdné 50,–   Kč
ZTP, ZTP-P 25,–   Kč
žákovské jízdné (6–15 let) 37,–   Kč
žákovské jízdné (15–26 let) 75,–   Kč
držitel karty ISIC, ITIC 90,–   Kč
obyčejné jízdné na čipovou kartu 95,–   Kč
poloviční jízdné na čipovou kartu 47,50 Kč

zpáteční jízdenky:
(platí pro dvě jízdy během 1 měsíce)
obyčejná 160,–  Kč
žákovské jízdné (15–26 let) 100,–  Kč
zlevněná (děti, ISIC) 100,–  Kč

Jízdenku s místenkou je možné zakoupit
prostřednictvím systému AMS, a to v před-
prodejních kancelářích v celé ČR nebo pro-
střednictvím internetu na www.e-jizdenka.cz
– na tomto portálu je možná i platba jízdenky
systémem PaySec. 

Samostatnou rezervaci – místenku si mů-
že v kterékoliv předprodejní kanceláři AMS
nebo na www.e-jizdenka.cz zakoupit: 

• držitel čipové karty (ČSAD Jablonec nad
Nisou a. s. nebo OPUSCARD), jízdné pak uhra-
dí při nástupu do autobusu čipovou kartou 

• cestující se zpáteční jízdenkou zakoupe-
nou u řidiče autobusu si může zakoupit sa-
mostatnou rezervaci pro cestu zpět 

Poplatek za rezervaci místa v jednom
spoji činí 12 Kč, při zakoupení rezervace
v předprodejní kanceláři v Jablonci n. N. 10 Kč.

Jablonec nad Nisou a. s.

J Í Z D N Í  ¤ Á D  P L A T N ¯   o d  1 3 . 1 2 . 2 0 0 9

Bližší informace, úplný jízdní řád i s vyznačenými odchylkami během prázd-
nin a svátků: ČSAD Jablonec nad Nisou a. s., informační kancelář na auto-
busovém nádraží v Jablonci n. N., tel. 483 332 027, www.csadjbc.cz

Zveme Vás k pfiíjemnému posezení
u kávy a dezertÛ 

ãi ochutnání skvûlé kuchynû.
MoÏnost uspofiádání rÛzn˘ch oslav.
Akce na klíã, konferenãní jednání,

rauty, svatby...

E-mail: restaurace.terasa@email.cz
Tel.: 483 306 825, 776 868 012

ZAâÍNÁME HUBNOUT
12. 1. 2010 v 17:30 hod.
v Z· Arbesova ve M‰enû.

Po tfii mûsíce jednou t˘dnû 2,5 hod. cviãení
a odborné vedení

Info: tel.: 602 365 508,
e-mail: grosmanova.stob@seznam.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2010
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

internetov˘ stránkách: www.tanecnisvoboda.cz
Podrobné informace o kurzech

vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

STUDIO IVETA D. 
Podhorská 3, Jbc. 

Nabízíme: kosmetika, trvalá na fiasy, permanentní
make-up, tetování – Iveta – 602 172 122 

Kadefinictví – dámské, pánské, dûtské
ProdluÏování vlasÛ, barevné pramínky

Mí‰a – 723 511 045
MasáÏe – Milan – 776 783 440

Pedikúra – Markéta – 775 262 408

Studio Fit – Akce na leden
15 % SLEVA NA THAJSKOU MASÁÎ
Po cel˘ leden 60 min. jen 425,– Kã!

Technika masáÏe spoãívá v protlaãování bodÛ,
ãímÏ se uvolÀují zablokované dráhy.

PÛsobí proti stresu a celkovû harmonizuje.
www.studiofit.cz, tel.: 773 485 800

Od Nového roku nás najdete
na novém místû: Komenského 37
(POZOR! vstup z ulice Po‰tovní)

Tû‰íme se na Vás!

ZIMNÍ TANâENÍ v pátek a v nedûli
a dal‰í novû otevfiené kurzy

ve studiu KAREEMAH od LEDNA 2010
pro ZAâÁTEâNICE i vy‰‰í pokroãilosti,

speciální hodiny pro TùHULKY
pfiihlá‰ky a info jiÏ nyní:

www.brisnitancekareemah.cz
tel.: 776 653 153

e-mail: info@brisnitancekareemah.cz

ZAKÁZKOVÉ KREJâOVSTVÍ HANAR
Ve‰keré krejãovské sluÏby, plesové a svatební

‰aty v cenách pÛjãovného, pánské obleky
a fraky, nabídka látek, opravy a úpravy odûvÛ

tel.: 724 174 830, www.hanar.cz

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. DVE¤E V·ECH DRUHÒ

OD MNOHA V¯ROBCÒ. Profesionální v˘fiez
zárubní! GaráÏová vrata, okna dfievûná i plastová.

Renovace star˘ch kazetov˘ch dvefií.
Akce: KAÎDÁ ZAKÁZKA:

nerez klika TRIGA zdarma
+15 % sleva na montáÏ a dal‰í sleva na dvefie.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií zdarma!
Kompletní montáÏ. tel.: 604 404 861,

www.dverehybner.wz.cz

HUDEBNÍ ·KOLA BoNi
v˘uka hry na flétnu, klavír, klávesy – vhodné 

pro dûti od 6 let, v˘uka probíhá ve M‰enû
Bohumila Nitschová, tel.: 723 187 766

CUKRÁRNA CAFE – STUMPOVÁ MARTINA
minizákusky 46 druhÛ + tradiãní a ital. zákusky

dárkové ko‰e dle pfiání, ãokokytky a vtipné dárky
od pivrnce, svatební koláãky, koktaily. 

V˘bûr sváteãních dortÛ a vánoãního peãiva, 
jedlé foto dle va‰eho návrhu.
Otevfieno dennû vãetnû svátkÛ

po – ne 8:00 – 17:30 hod.
Novinky – mini svatební koláãky

Objednávky: 604 285 583, 
Prodejna: 483 382 152

Námûstí T. G. Masaryka, SmrÏovka

Kosmetika – Iren – pfieje v‰em sv˘m klientkám
zdraví, ‰tûstí a úspû‰né vykroãení do roku 2010

NOVINKY V MÉM SALONU?
detoxikace podle P. Jentschury, masáÏ tûla 
bylinn˘mi mû‰ci, kfií‰Èálová masáÏ obliãeje, 
japonská masáÏ obliãeje, aroma masáÏ tûla,

masáÏ tûla mû‰ci s lávov˘mi kamínky, masáÏ
hlavy proti migrénû, parafínové zábaly rukou 

i nohou, relaxaãní masáÏ obliãeje i tûla
Poliklinika M‰eno, v 1. poschodí
Irena Pincová, tel.: 723 086 220

Mûsto Rychnov u Jablonce nad Nisou
MùSTSKÁ POLICIE

oznamuje nábor na pozici stráÏník 
Mûstské policie Rychnov u Jablonce n. N.

PoÏadavky:
• obãan âeské republiky • star‰í 21 let • tûlesnû

a du‰evnû zpÛsobil˘ • ukonãené minimálnû
stfiední odborné vzdûlání • v˘pis z rejstfiíku

trestÛ bez záznamu o úmyslném trestném ãinu
• fiidiãsk˘ prÛkaz alespoÀ skupiny B • platn˘
zbrojní prÛkaz skupiny pro v˘kon povolání

stráÏníka • bezúhonnost a spolehlivost
(uchazeã doloÏí ãestn˘mi prohlá‰eními) •

platné osvûdãení k v˘konu stráÏníka vydané
Ministerstvem vnitra

Uvítáme:
• policejní praxi • 

Îádost s Va‰ím profesním Ïivotopisem (nutno
uvést telefonní kontakt) zasílejte na adresu
Mûstsk˘ úfiad Rychnov u Jbc., Husova 490,

Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02. 
Îádosti zasílejte nejpozdûji do 10. 1. 2010.

V še nejlepší, 

hodně zdraví, 

mnoho osobních 

i pracovních úspěchů

v roce 2010 přeje všem

čtenářům i inzerentům

EUROCENTRUM 
Jablonec nad Nisou, s. r. o.

EDUCA, Ml˘nská 46a
Jablonec n. N.

tel./fax: 483 318 621
mobil: 602 505 288

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

JAZYKOVÉ
KURZY–ZÁPIS

únor–ãerven 2010

★ moÏnost náslechov˘ch hodin v lednu – A, N, ·, I, R, F,
âJ pro cizince. Kurzy pro firmy i jednotlivce

★ MATURITA – ANGLIâTINA, NùMâINA – pfiípravné kurzy
KONVERZAâNÍ KLUBY – A, N, · 

★ POâÍTAâE – REKVALIFIKACE: Základy obsluhy PC 
★ KURZ INTERNETOV¯ MARKETING  ★ ÚâETNICTVÍ

ZÁPIS
únor–ãerven 2010

➜ rychle

➜ profesionálnû

➜ levnû

Sádrokartony

➜ rychle

➜ profesionálnû

➜ levnû

INEXIT s. r. o.
Liberecká 480/104 
Jablonec nad Nisou 
tel.: 483 300 096 

www.inexit.cz

kompletní realizacekompletní realizace
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NABÍZÍ:
• podlahy laminátové PARADOR, BALTERIO, EGGER 
• dfievûné plovoucí, masivní a mozaikové
• parkety
• renovace dfievûn˘ch podlah 
• venkovní ro‰ty 
• schodi‰tû na míru 
• kuchynû na míru 

e-mail: jablonec@debabohemia.cz   •  www.debabohemia.cz
NÁVRHY ¤E·ENÍ A CENOVÉ NABÍDKY ZDARMA 

prodejna: 
BUDOVATELÒ 8

JABLONEC n. N.
PO–PÁ 9–17.30 hod. 

Telefon
604 809 258
605 527 210
483 714 135

ST¤EDNÍ PRÒMYSLOVÁ 
·KOLA TECHNICKÁ 

P¤ÍSPùVKOVÁ ORGANIZACE
BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU

––––––––––––––––––
ZVE NA:

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
28. 1. 2010 

od 8,00 do 18,00 hodin
––––––––––––––––––

NABÍZÍ JEDINEâN¯ DÁREK:
AUTO·KOLU 

v˘hodnû – jen za 7 000 Kã skupina B
(pro Ïáky ‰koly jen za 6 000 Kã)

––––––––––––––––––
DÁLE NABÍZÍ:

PRONÁJEM TùLOCVIâNY
za 200 Kã/hodina – dennû od 16,00 hodin

––––––––––––––––––
INFORMACE: 

na telefonu 483 359 211 a 606 678 746
nebo e-mailu: sekretariat@spstjbc.cz

Prodej exkluzivních 
světových značek 

sportovního oblečení
GASP, BETTERBODIES

a doplňků výživy
QNT a PEAK 

a dalších

Podhorská 3
Jablonec nad Nisou
Po–Ne 9:00–18:00
So 9:00–12:00
Tel.: 725 500 153

www.fitnessworld.cz
www.gasp.nu
www.gaspzone.com
www.betterbodies.se

FITNESSWORLD

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

• v blízkosti centra Jablonce, parkování i pro zákazníky

• zabezpeãení objektu (BESL), ve‰keré sluÏby

• logistické zázemí v areálu, VZV, skladovací prostory

• zrekonstruované prostory, pfiíznivé ceny

Balení, celní deklarace, v˘roba beden – ISPM 15

www.jakob.cz • tel. 603 161 915

Euroregion TOUR 2010
10. roãník veletrhu cestovního ruchu 

18.–20. bfiezna 2010
Uzávûrka pfiihlá‰ek vystavovatelÛ: 13. února 2010 

Pfiijìte na‰im náv‰tûvníkÛm nabídnout Va‰e sluÏby:
krásnou dovolenou, ubytování, wellness,

sportovní vyÏití, turistické zajímavosti, tipy na v˘lety
a v‰e spojené s cestováním a turistikou. Va‰e úãast

Vám zajisté otevfie dvefie k nov˘m klientÛm.

Kontakt:
Eurocentrum Jablonec nad Nisou s. r. o. 

H. Popelková, tel.: 483 712 505
h.popelkova@eurocentrumjablonec.cz 

www.eurocentrumjablonec.cz

KURZ PRO TùHOTNÉ
4 lekce – tûhotenství, fáze porodu, praktická

pfiíprava k porodu, kojení a péãe o dítû
+ poporodní setkání a pfiedání zku‰eností

kurz.tehulky@seznam.cz, tel.: 775 949 196

digiTel – prodej mobilních telefonÛ, záruãní 
a pozáruãní servis mobilních telefonÛ, business

partner Telefonica O2, dodavatel IT a digitální
techniky, instalace ADSL, CDMA, SKYLINK

Sbûrna FOTOLAB, terminál SAZKA
Po‰tovní 9 (OC EVEKO), tel./fax: 483 313 212

www.mobilepoint.cz

STUDIO SMILE
Vám nabízí sluÏbu bilance tûlesné kompozice

(na spec. skeneru zjistíme pomûr tuku ke svalovinû,
pitn˘ reÏim, metabolick˘ vûk 

a dal‰í informace) + poradenství: úprava váhy,
regenerace tûla, fyzické kondice, 

dermatologické péãe BliÏ‰í informace:
tel.: 723 099 983, 739 051 801

Soukenná 984/9, 466 01 Jablonec n. N.

N OV Ě  OT E V Ř E N O

Nabídka zájezdů od více jak 100 českých
a německých kanceláří, letenek do celého
světa, žlutých autobusů Student Agency
do ČR a Evropy a vstupenek Ticketportal

na kulturní představení a sportovní akce
za bezkonkurenční ceny.

Přijďte se k nám přesvědčit a vybrat si Vaši
příští dovolenou právě od nás.

Tel.: 483 311 545–546, Po–Pá 9–18 hod.

w w w . m i r a z o n e . c z

Tel.: 483 312 550 • Dispeãink a objednávky SAT, ANT: 775 850 850

elektro z va‰í ulice

AUDIO • VIDEO • HIFI • TV • ANTENY • SATELITY

Letáky                          najdete ve Va‰ich schránkách.

Pfii nákupu 

min. za 999,– 

a pfiedloÏení 

tohoto inzerátu

DÁREK

Meteohodiny 

v cenû 290,–

ZDARMA

Pfii nákupu 

min. za 999,– 

a pfiedloÏení 

tohoto inzerátu

DÁREK

Meteohodiny 

v cenû 290,–

ZDARMA


