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Staráme se o řidiče i chodce
S tím, jak jsme se přehoupli do února, zaběhli

jsme opět do běžných kolejí. Už se nám možná
ani neplete číslo na konci letopočtu. V Jablonci
máme – na rozdíl od jiných míst – běžnou zimu,
na kterou jsme my Jablonečáci zvyklí. A tak se
zatím technickým službám dobře daří uklízet
chodníky i ulice, a to včetně šesti kilometrů
chodníků, které byly do letošního plánu zimní
údržby přidány navíc. To se stalo na základě po-
žadavků občanů. 

Dobře sjízdné jsou i silnice a my motoristé si
pochvalujeme, jak bezpečně se nám po těch no-
vých jezdí. Těmi novými myslím hlavně tu od
nové okružní křižovatky Turnovská – Pražská
a vylepšenou Podhorskou ulici. 

Pravda, už jsem zaslechl, co že to na té Podhor-
ské vzniklo a proč, když byla ještě oproti jiným
městským komunikacím celkem v pořádku. Na
to mám jasnou odpověď: není to městská komu-
nikace, ale silnice první třídy, takže se o její stav
stará Ředitelství silnic a dálnic. V pořádku sice
relativně byla, jenže řidiči si ji často pletli s dál-
nicí a nejvíce zrovna před Domem dětí a mláde-
že Vikýř, který se o chodník dělí se základní
uměleckou školou. Právě proto, že jsou zde tyto
dvě instituce, je tu neustále velký počet dětí.
A všichni víme, že děti jsou často jak pytel blech.
Někdy jdou zahloubány do svého „problému“

a nevěnují dost velkou pozornost tomu, co se dě-
je na silnici. Víme také, že právě tady v minulosti
došlo k nejednomu úrazu. Proto jsme se pro tuto
úpravu – tak zvanou humanizaci – rozhodli. 

Zlepšení spočívá v tom, že byl posunut záliv
pro autobusovou zastávku, vznikly zde dělící
ostrůvky, které zamezily předjíždění a celkově
tak zpomalily dopravu. Objevil se též nasvícený
přechod. A to považuji za důležité. Město chce
připravit dobré a bezpečné komunikace nejen
pro řidiče, pochvalující si jak dobře se jim Jab-
loncem projíždí, ale také zajistit maximální
možnou bezpečnost chodcům. Domnívám se, že
se nám to v Podhorské ulici celkem povedlo.
Výrazného zpomalení jsme zde dosáhli a bez-
pečnost chodců se zlepšila.

Nyní nás čeká podobný úkol ještě v Pražské
ulici. Jde o část od Remize až téměř po zmíně-
nou kruhovou křižovatku Turnovská – Pražská.
I tady, zvláště ve stoupání z Jablonce směrem
k Praze, to vypadá často jako závodní dráha.
Proto i tady plánujeme obdobnou úpravu včetně
dělících ostrůvků a nasvícených přechodů. 

Kromě toho se řidiči mohou těšit i na další zlep-
šení dopravy, které letos přinese nová okružní
křižovatka Tovární – Liberecká.

Otakar Kypta 
místostarosta
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Příprava
Jedním ze strategických dokumentů města je i roz-

počtový výhled. Od roku 2005 je jeho zpracování po-
vinností. Ten, stejně jako rozpočet, vychází ze zákona
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a slou-
ží pro střednědobé finanční plánování. Podkladem
k jeho sestavení jsou zejména uzavřené smluvní vzta-
hy a přijaté závazky. Aby byl výhled reálný, není mož-
né nadhodnocovat příjmy a podhodnocovat výdaje
příštích let. V prvním případě je důležité odhadnout
vývoj daňových příjmů na základě rozpočtového ur-
čení daní a vývoj vlastních příjmů z poskytovaných
služeb, z pronájmu či jednorázově z prodeje majetku
města. Je možné sem zapojit i dotace, ovšem jen ty,
které už jsou reálné. Ve výdajích je nutné zakotvit po-
vinné platby například za veřejné osvětlení nebo svoz od-
padků, výkon státní správy, závazky plynoucí z uzav-
řených smluv, splátky a úroky z úvěrů a půjček. Je
třeba počítat také s výdaji na péči o městský majetek,
na již započaté investice a s příspěvky na provoz měs-
tem zřizovaných či založených organizací. Až pak je
možné zařadit také investice nové. 

Je to plán
Rozpočet obce je roční finanční plán jejího hospo-

daření. Kromě finančního výhledu se řídí také údaji
z rozpisu státního rozpočtu a dalších veřejných roz-
počtů, k nimž má obec finanční vztah. V případě
Jablonce je to kupříkladu rozpočet Libereckého kraje. 

Rozpočet se zpravidla stanovuje jako vyrovnaný,
schválen však může být i jako přebytkový nebo schod-
kový. To však jen v tom případě, že schodek bude
možné dorovnat buď přebytky z let minulých, půjčkou,
úvěrem či prodejem vlastních dluhopisů nebo finanč-
ních aktiv. 

Příjmy rozpočtu nelze dorovnat dotacemi, pokud už
nejsou jisté. Jinak řečeno, město nikdy nemůže utra-
tit víc, než kolik dostane, má našetřeno nebo si může
vypůjčit. Jablonecký rozpočet roku 2009 i 2010 byl

schválen jako schodkový a tento schodek byl hrazen
z přebytků minulých let a z úvěru.

Provizorium není chyba
Pokud nový rozpočet obce není schválen před 1. led-

nem následujícího roku, platí v obci rozpočtové pro-
vizorium, které zastupitelé schvalují vždy na posled-
ním prosincovém jednání. To je i případ Jablonce nad
Nisou, který možnost provizoria používá už léta a roz-
počet je schvalován vždy v lednu. V období provizoria
pak město hradí pouze výdaje spojené s činností státní
správy, smluvní závazky, příspěvky na provoz městem
zřízených organizací a výdaje na běžný chod úřadu
a města. Tyto výdaje odpovídají zhruba jedné dvanác-
tině předpokládaných výdajů předchozího roku. Po
schválení nového rozpočtu se příjmy a výdaje z období
provizoria stávají jeho součástí. 

Zastupitelé mohou schválit změny
Během roku je však možné i schválený rozpočet

z některých důvodů upravit, a to rozpočtovými změ-
nami. Důvodem ke změně může být například zřízení
nové městské organizace nebo naopak její zrušení,
změny v legislativě ovlivňující finanční hospodaření,
jakými jsou třeba změny DPH. Dalším důvodem ale
může být i nerealizovaná plánovaná investiční akce, ne-
nadálé zvýšení plateb za energie nebo nižší plnění da-
ňových příjmů, jako tomu bylo třeba v minulém roce.

Výsledek svého hospodaření město předkládá zastu-
pitelům i občanům v závěrečném účtu, a to zpravidla
v červnu následujícího roku. Jeho součástí je i vy-
účtování finančních vztahů k rozpočtu státnímu, kraj-
skému, státnímu a národnímu fondu a podobně.
Objeví se zde i vypořádání dotací a vrácení nevyčer-
paných prostředků jejich poskytovatelům. 

(fr)

S použitím publikace Jiřího Lorence a Jany Kašpárkové
„Rozpočtová skladba pro územní samosprávné celky“.

Jak se tvoří rozpočet města
Jedním z bodů lednového zasedání zastupitelů bylo také projednávání městského
rozpočtu. Připravovat se začíná vždy v září, aby pak v lednu následujícího roku mohl
být předložen ve finální podobě. Předtím prochází několika čteními a projednává ho
finanční výbor. V následujícím příspěvku se pokusíme našim čtenářům nastínit, jak se
tento strategický dokument města tvoří.

■ Tři otázky 
pro místostarostu
Lukáše Pletichu

Součástí rozpočtu jsou i rezer-
vy, v loňském roce to byly hned
tři. K čemu slouží a jak se tvoří? 

Míváme běžnou rezervu mezi
10 až 20 miliony Kč, ze které se hra-
dí nenadálé a nutné potřeby v prů-
běhu roku. Kalamity, havárie, opra-
vy, mimořádné příspěvky. A nebo
když někde ušetříme, dostaneme
vrácené peníze za energie, či ji-
nak získáme finance, dáme je do
rezervy. V některých letech se re-
zerva během roku vyprázdní, ale
jindy, třeba loni – v krizovém roce
2009, jsme končili s rezervou 12 mi-
lionů korun. Byli jsme opatrní.

Jak to vypadá s rezervami na
spolufinancování dotačních pro-
jektů?

Ano, i takovou rezervu musíme
do rozpočtu zahrnout. Ta bývá ko-
lem 40 milionů Kč. O dotacích po-
skytovatelé rozhodují až během
roku. Na začátku tedy nevíme,
kde a jak uspějeme. 

Příprava podkladů pro žádosti
musí probíhat už měsíce předem.
Samozřejmě, že i to něco stojí.
Nezdráhám se to připodobnit tro-
chu k šamanskému přivolávání
deště. A do té doby musí i šaman
něco pít…

A co dividendy z JTR?
Poslední rezervou jsou nerozdě-

lené dividendy z JTR z let 2005 až
2006. Ty jsme v roce 2007 odložili
stranou, abychom z nich mohli fi-
nancovat energetické projekty ve
městě. Dividend bylo původně
25 milionů korun. Deset milionů
jsme již poskytli nemocnici na vy-
bavení a teď nám ještě zůstává
15 milionů Kč.

(fr)

Foto 
Jiří Jiroutek

Foto Miloslav Kalík

Foto Jiří Jiroutek
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Renata Vítová
ředitelka odboru financí 
a majetku

Co je nejtěžší na tvorbě rozpoč-
tu? Jak se tvoří finanční výhled
a jak přesné odhady se daří?

Tvorba rozpočtu je poměrně
dlouhodobý proces. S přípravou se
začíná již v září a konečná verze je
hotová až v lednu roku následují-
cího. Rozpočet v podmínkách Jab-
lonce prochází třemi čteními. Na
jednotlivých čteních dochází k ba-
lancování potřeb odborů městské-
ho úřadu a městských organizací,
plánuje se realizace investičních
akcí. 

Sestavení rozpočtu na rok 2010
bylo nelehkým úkolem, období
růstu zdrojů rozpočtu bylo zasta-
veno a globální ekonomická krize
přinesla výrazné snížení daňových

příjmů, které jsou strategickými
příjmy měst a obcí. Když jsou niž-
ší zdroje, měly by tomu odpovídat
i nižší potřeby, což ale není prav-
da. A tak přišla na řadu úsporná
opatření.

Rozpočtový výhled má sloužit
jako podklad pro přípravu rozpo-
čtu. Při tvorbě finančního výhledu
vycházíme z vývoje hospodaření
let minulých, přihlížíme ke schvá-
leným koncepcím, rozpracovanos-
ti investic, podaným žádostem
o dotace a zejména k uzavřeným
smluvním vztahům, splátkovým
kalendářům k půjčkám a úvěrům.
Rozpočtový výhled, který jsme
připravili loni v lednu, ovšem ne-
počítal s tak drastickými dopady
ekonomické krize. V položce da-
ňových příjmů jsme neplánovali
růst, pouze stagnaci, ale nikoliv
propad. Proto jsme finanční vý-
hled přehodnotili a nový návrh

předložili zastupitelům na ledno-
vém zasedání.

František Pešek
předseda finančního výboru
zastupitelstva města

Každý občan má právo zasáh-
nout do návrhu obecního rozpoč-
tu a připomínkovat jej. Jak to
může provést? Stalo se tak ně-
kdy? Jaký úkol při čtení rozpo-
čtu má finanční výbor? 

Předně je třeba říci, že k pracov-
ním materiálům v době tvorby
rozpočtu se občan přímo nedosta-
ne. Může ale svou připomínkou
ovlivnit směrování rozpočtu nebo
jeho kapitol. Vždycky ovšem pouze
v rámci příslušných kapitol a je-
jich vzájemných relací. V dosavad-
ní praxi jsem se nesetkal s přímo
uplatněnou intervencí jednotlivce,

naopak mnohokrát se v různých
fázích práce s rozpočtem přihlíže-
lo k připomínkám poslaneckých
klubů, skupin zastupitelů a pří-
padně i jiných institucí, nejčastěji
sportovních jednot nebo kultur-
ních zařízení. 

Tyto navržené změny se v drtivé
většině odehrávaly v rozsahu při-
pravovaného rámce, málokdy ovliv-
nily celkovou hodnotu rozpočtu.
Bylo to tak zvaně něco za něco, ná-
vrh vždy musel konkrétně určit,
na úkor které jiné kapitoly se změ-
na má provést. 

Zejména v posledním volebním
období se obdobně chová i finanční
výbor, který se snaží nasměrovat
tok financí z pohledu dlouhodobě
platných usnesení a preferovaných
záměrů, případně finance přesmě-
rovat do oblastí, které nesmějí být
postiženy poklesem příjmů do roz-
počtu. 

Rozpočet města
pohledem občana

Jsem přesvědčen o tom, že roz-
počty města dlouhodobě nejsou
tvořeny systémově. Zpětná analýza
těchto rozpočtů by to jistě dokáza-
la. V dnešní době moderní techniky
a statistiky by neměl být problém
užitím analytických metod zjistit
strukturu obyvatel města, tj. určit
počty obyvatel jednotlivých vrstev
(sociálních, zájmových, sportov-
ních, kulturních atd.), zjistit jejich
potřeby, stanovit priority a na zá-
kladě toho zpracovat rozpočet, který
by odpovídajícím způsobem pokrý-
val potřeby všech obyvatel.

Nemohlo by tak docházet k neu-
stálému dotování výstavby nových
sportovních zařízení a následně
na to opětné dotování jejich provo-
zu. Každý by si měl uvědomit, že ne-
zodpovědné nakládání s dotacemi
jakéhokoliv druhu je trestuhodné.
Např. před rokem bylo vybudová-
no v Srnčím dole nové volejbalo-
vé hřiště s antukovým povrchem
a oplocením 3 m vysokým, neustá-
le uzavřeném na zámek. Za celý
rok pouze dvakrát přijela parta
lidí a zahrála si asi 2 hodiny no-
hejbal. Využití hřiště – 4 hodiny za
celý rok! 

Bylo by možné rozvádět další pří-
pady, např. neustálé rekonstrukce
Dolního náměstí (třikrát za po-
sledních asi 20 let), výstavba leh-
koatletického stadionu s 15 metrů
vysokým tarasem, ze kterého se
hlava točí při představě, kolik desí-
tek nebo stovek milionů tento ta-
ras stál. Ví vůbec někdo, kolik je
v Jablonci aktivních sportovců?
Určitě ne tolik, aby pohlcovali tak
vysoké částky z rozpočtů města.

Na druhé straně není město schop-
né zařadit se mezi ta města, která
poskytují dotace MHD na přepra-
vu seniorů zdarma, jako např.
Liberec, Praha atd. Dle ČSÚ mělo
město Jablonec n. N. k 31. 12. 2008
celkem 45 254 obyvatel, z toho

4 307 starších 70 let. Při půlročním
předplatném na MHD ve výši
420 Kč by činila dotace pro seniory
420 × 2 × 4307, což se rovná 3,6 mil.
korun za rok. Přiznávám, že pat-
řím do této kategorie seniorů a je
jisté, že ani ostatní senioři nevěří,
že by tato částka pohřbila rozpočet
města. Rozpočty města by měly
rovnoměrně zajišťovat potřeby
všech obyvatel.

Ing. Jiří Zavadil

Jak věc vidí
místostarosta
Lukáš Pleticha

Vážený pane inženýre,
rozpočty systémově tvořeny být

musejí a při jejich tvorbě ani není
příliš prostoru pro kreativitu. Vše
je dáno zákonem o rozpočtové
skladbě. Rozpočet má část manda-
torní, kvazimandatorní a teprve na
konci zůstává určitá částka peněz,
o které lze v rámci samosprávy
volně rozhodovat – je to ale méně
než 10 % z celkového objemu roz-
počtu. A to je patrně ta část, kterou
máte na mysli. U ní záleží na za-
stupitelích, jak jí zužitkují. 

Další skutečností je, že máme
zastupitelskou demokracii. Voliči
volí zastupitele a těm svěřují pra-

vomoc rozhodovat za ně. A to je již
záležitost čistě politická. Sportovní
kruhy mívají své spřízněnce mezi
zastupiteli a umí i celkem úspěšně
prosazovat své zájmy. Pak často
i ovlivní, aby šly peníze do sportu.
Dá se říci, že vítězí nad potřebami
jiných skupin obyvatel. 

Dále tomu svědčí i systém a po-
vaha různých dotací, ať státních,
evropských či přeshraničních. Na
sportovní zařízení dotace seženete
všelijaké, ale na veřejná WC, hřbi-
tov či smuteční síň žádné nejsou.
Asi protože taková témata nejsou
„divácky“ atraktivní a na hřbitově
se politicky zviditelní málokdo. Já
příznivec sportu nejsem a takový-
to stav mne rozhodně vůbec netě-
ší. A účelnost nebo využití? Pak to
končí třeba i tak, jak popisujete na
případu zmiňovaného hřiště. To
ovšem není v majetku města,
nýbrž TJ LIAZ.

Aby byly více zajištěny i potřeby
různých dalších skupin obyvatel,
je nutné, aby i tyto jiné skupiny se
více zapojovaly do veřejného živo-
ta. Mám bohužel zkušenost, že po-
kud se neprojednává nějaké velmi
palčivé téma, které se občanů by-
tostně dotýká, přichází jich na vy-
hlašovaná setkání málo. Těžko se
pak prosazují zájmy mlčících sku-
pin proti jiným, organizovanějším.
O těch prvních sice tušíte, že tady

jsou, ale nevíte, jak jsou velké
a zda a jak moc je určitý problém
vůbec oslovuje.

Případ bezplatného cestování se-
niorů nad 70 let ale takovým téma-
tem určitě je a víme o něm. Je-
nomže to není jen otázka oněch
3,6 mil. korun. Provoz MHD stojí
město ročně přes 40 milionů korun,
a to nepočítám obnovu autobusů.
Pak se dostáváme ještě o dalších
20 mil. Kč výše. Na to má dopravce
ze zákona též nárok. Ale díky jeho
vstřícnosti a pochopení je poskytu-
jeme jen tehdy, pokud to finance
města umožňují. 

Zmíněných 40 mil. Kč je provoz-
ní ztráta. Vzniká tím, že linky
MHD jezdí pravidelně, podle jízd-
ního řádu, bez ohledu na obsaze-
nost vozidel, ráno, přes den, večer
i v noci. Ve špičkách jsou spoje plné
a ziskové, zatímco všechny ostatní,
kde busem jede pár osob, jsou ztrá-
tové. MHD musí ale být pravidelná
a spolehlivá, a to je drahé! 

Politickým rozhodnutím je, které
skupiny cestujících zvýhodníme.
V Jablonci jsou historicky velmi
zvýhodněni dárci krve. Roční před-
platné mají jen 120 Kč, zatímco
v Liberci 1800 Kč/rok. Zbytek do
běžného předplatného opět doplá-
cí města. Máme u nás též rodinné
jízdenky. 

Máte pravdu, že jinde jsou více
podporováni senioři a třeba i jezdí
od 70 let zdarma, zatímco u nás až
od 80 let. Ale v těchto souvislos-
tech to již není jenom otázkou oněch
3,6 milionů korun, které položí či
nepoloží město, ale toho, jak celý
systém MHD zaplatit, aby fungo-
val, aby bylo na moderní nízkopo-
dlažní autobusy s nižší spotřebou
a emisemi. Až v okamžiku, kdy je
toto pokryto, přijdou na řadu bo-
nusy pro různé skupiny cestují-
cích. 

Čeká nás však tarifní integrace,
a tak snad i Vám svítá na lepší časy.

Lukáš Pleticha
místostarosta

■ Nad dopisy čtenářů

■ Komentáře a názory
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Nevím, proč jsem vás vždy považovala za
člověka pracujícího v ryze technické, stro-
jařské oblasti nebo za finančníka. Překva-
pilo mě proto, když jsem zjistila, že váš obor
je sklářství.

Sklářství je opravdu můj celoživotní úděl, ale
v mnoha formách. Jsem absolventem sklářské
katedry dnešní Technické univerzity v Liberci.
Ihned po škole jsem nastoupil do oddělení tech-
nického rozvoje v Preciose. V tomto podniku
jsem zůstal celých patnáct let, poté jsem půso-
bil dalších pět let v Jabloneckých sklárnách
v Desné v Jizerských horách. 

Jako skutečný sklář jsem pracoval necelý rok
v Alžírsku a po návratu z Afriky jsem začal pod-
nikat. Nejprve ve dvou společnostech zabývají-
cích se broušením šatonů, potom jsem se
osamostatnil a pracuji jako konstruktér a kon-
zultant. 

Několik let jsem spolupracoval při spouštění
nových strojů v zahraničí, zejména na Dálném
východě.

Jste velmi vitální a činorodý člověk.
Odkud berete tu energii?

Činorodost je opravdu mé životní krédo. Vždy
mě lákaly nové výzvy, vždy jsem se snažil
všechno řešit komplexně a v souvislostech.
Tyto vlastnosti mám po svých rodičích. Oba
zemřeli ve věku 84 let a zejména otec byl uči-
něný nezmar. On byl také tím, kdo formoval
můj politický názor a kdo mě přivedl k práci
pro ostatní spoluobčany. Velmi dlouho působil
ve funkci předsedy občanského výboru, a tak
pro mě bylo samozřejmé podílet se na založení
stejného orgánu ve Mšeně. Odtud byl už jen
krůček ke kandidování do zastupitelstva. A stej-
ně jako on se snažím dělat každou svoji práci
důkladně a s plným nasazením. 

Jste předsedou finančního výboru, členem
výboru pro energetiku – kde berete čas a chuť

se tak veřejně angažovat? Co říká rodina
faktu, že věnujete tolik svého času veřejnému
životu?

Vypočítáváte pouze funkce související se za-
stupitelstvem. V paneláku jsem předseda spole-
čenství vlastníků, což je další velmi užitečné
propojení s komunální problematikou a náš
dům je dlouhodobě vzorem toho, jak může pa-
nelák vypadat. Podpora rodiny je pro takovéto
zapojení nezbytná a já ji mám. Stejně tak je
dobré si vyslechnout názor manželky, aby ně-
která má stanoviska nebyla příliš radikální, nebo
naopak, abychom skutečně přijímali rozhodnutí
ve prospěch občanů.

Máte možnost srovnávat vývoj komunální
politiky po několik období jako přímý aktér.
Řekněte nám, jaká byla a jaká je? Lze ji ně-
jak srovnávat s tou „velkou“?

Komunální problematika se opravdu vyvíjí.
Vzpomínám, jak jsme se za pochodu učili „vlád-
nout“ městu a chodili jsme z radnice ve dvě ho-
diny v noci. A mohu s klidným svědomím říci,
že Jablonec určitě patří mezi města s dobře ve-
denou radnicí. 

Vzhledem k příslušnosti ke KSČM prakticky
trvale vystupuje náš klub jako opoziční, ale i tady
jsem se naučil prosazovat své názory menšino-
vým způsobem. Je k tomu ovšem třeba určité
„zabejčilosti“. O to výrazněji vystupují rozdíly
mezi politikou na úrovni města a tou, jak vy na-
zýváte, velkou. Vždy jsem byl pyšný na to, že do
svého rozhodování netaháme politickou pří-
slušnost, ale rozhodují potřeby obyvatel. Tro-
chu je mi líto, že zejména v posledním období
se i na naší úrovni začíná mluvit z pozice „my
a vy“ a celková politická kultura upadá. Již mno-
hokrát jsem svým kolegům připomněl, že čas
stírá postoje k jednotlivým rozhodnutím.
Projde-li jakýkoliv návrh, tak jej odsouhlasila
většina právě z tohoto zastupitelstva a málokdo
se zajímá, jak kdo hlasoval, pokud se toho ovšem
nechopí tisk anebo mu to není podsunuto. Sám
jsem již několikrát navrhoval, aby do zasedací
síně byla umístěna kamera a celý průběh zastu-
pitelstva se vysílal na webových stránkách
města. Myslím, že by to trochu omezilo efekt
„ztráty paměti“ v některých situacích.

Ještě jste po těch letech neztratil chuť za-
stupovat lidi?

Za dobu působení v zastupitelstvu jsem si jen
potvrdil, že jeden se nezavděčí lidem všem a že
nic není černobílé. A tak, když je některý z našich
kroků kritizován a člověk by měl důvod s tím
praštit, uvědomím si, že nás čeká ještě mnoho
dalšího k řešení. V té chvíli už zase přemýšlím
o budoucnosti, a to i přesto, že mi na lidech va-
dí čím dál větší lhostejnost, nevšímavost a ne-
pořádnost. 

Kam chcete jako politik dorazit?
Ptáte-li se na osobní i politický cíl, tak snad

stačí, když řeknu, že jsem se aktivně zúčastnil
podzimní části předvolební kampaně před vol-
bami do poslanecké sněmovny, kam kandiduji
na 2. místě krajské kandidátky za KSČM, a budu
v ní pokračovat i na jaře letošního roku. 

(fr)

František Pešek
Vždy jsem byl pyšný na to, že rozhoduji dle potřeb občanů

■ František Pešek 
Přestože se narodil v Aši, považuje se za
Jablonečáka, neboť zde žije od čtyř let, tedy
od roku 1950. Říká, že zažil Jablonec ještě
ve dvojjazyčné éře, kdy v něm žilo mnoho
německých starousedlíků. I jeho otec
pocházel ze Sudet, přesněji z Lišnic u Mostu,
a mluvil tím pádem velmi dobře německy.
A tak se přirozeně formoval i jeho postoj
k soužití nekonfliktních lidí různých národů
na jednom místě. Je podruhé ženatý, z prvního
manželství má dva syny, ve druhém vyženil
dvě dcery a celkem má sedm vnoučat, jejichž
stárnutí jej prý omlazuje.
S Václavem Vostřákem jsou už téměř
inventářem jabloneckého zastupitelstva,
ačkoliv František Pešek (KSČM) slouží zhruba
o rok méně, protože do prvního sboru
zastupitelů byl kooptován jako náhradník. Foto Agentura Profil

Foto Agentura Profil
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■ Naši jubilanti
v únoru
98 let
Blaschková Hildegard

96 let
Bukovičová Blažena

95 let
Strnadová Marie 

94 let
Michálková Anna

91 let
Pelant Karel

90 let
Břichňáčová Věnceslava,
Haas Josef, Nejedlová Zdeňka,
Pávek Antonín Tomáš
a Pažoutová Marta. 

85 let
Blažek B., Černohorská O.,
Daníčková V., Hájek J., Knesplová V.,
Kořenek J., Koubová J., Kutílková A.,
Růžičková I., Slavík J.,
Szomorová J., Šmídová G. a Topol.

80 let
Brzková L., Čejpová M., Holatová J.,
Jeřábková M., Markovičová J.,
Muzika J., Nesvadbová M.,
Neuman J., Rajfová A., Ruta V.,
Spejchalová H., Šmahelová R.,
Vavřichová J. a Véle J.

75 let
Dubský I., Eflerová E.,
Fadrhoncová M., Feixová I.,
Francke V., Jadrný J., Jandalová J.,
Knajfl J., Koštejn J., Líbalová Z.,
Löffelmann J., Piller A., Poselt M.,
Pospíšilová L., Procházková D.,
Pysk L., Řebíčková M., Tauchmann J.,
Vácha K., Valšubová M.,
Velechovská V. a Vojík Z.

70 let
Berková D., Bořil J., Černá S.,
Doležalová K., Fischer G.,
Fischer R., Ginzkey H., Hloupá A.,
Hlubučková R., Hubatý K., Hušek J.,
Jirout J., Jírů J., Juklíčková J.,
Kocour J., Körnerová A.,
Kubáčková I., Kučerová J.,
Lubasová H., Mikšová I., Mikuláš J.,
Němec J., Nováková V., Novotný M.,
Patočková D., Pelzelová H., Pilátová
L., Pumrlová L., Rychterová B.,
Samoel A., Sejkora J., Schindler O.,
Smetanová V., Stará I., Stejskalová B.,
Šimůnek J., Trčka J., Váradiová K.,
Vašková Ž., Veselovská A., Zeman B.
a Zmrzlík V.

Všem jubilantům přejeme
mnoho zdraví a pohody. 

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

Výročí sňatku
Zlatou svatbu
oslaví 18. února v domácím
prostředí v kruhu rodiny manželé
Růžena a Josef Kovářovi.
Diamantovou svatbu
oslaví dne 25. února v rodinném
kruhu manželé Stanislava a Evžen
Hozákovi a Růžena a Štěpán
Neugebauerovi.
Připojujeme se k blahopřání a do
dalších let přejeme pevné zdraví
a hodně vzájemné úcty a tolerance.

Kurzy první pomoci
pořádá Oblastní spolek Českého
červeného kříže v Jablonci nad
Nisou. Jsou určeny pro všechny
zájemce z řad veřejnosti, ale i pro
pedagogické pracovníky. Červený
kříž má jako jediný akreditaci na
pořádání 12 a 40 hodinového kur-
zu první pomoci. Výuka probíhá
na speciálních pomůckách za
účasti vyškoleného zdravotnické-
ho instruktora. Více informací zís-
káte na tel. 720 318 556 a webových
stránkách www.cck-jablonec.cz.

Lyžování 
na schodech
V pátek 5. 2. se uskuteční 4. pokra-
čování prestižního závodu free-
skierů na schodech před jablonec-
kou radnicí „Jibbing Jam by Shred
Optics“. Závodit bude česko-slo-
venská lyžařská špička o hodnot-
nou finanční odměnu. Trénink
začne v 17 hodin, start závodu
v 18.00. Afterparty v klubu Woko
s Atomic Hooligan. Přijďte se podí-
vat!

Opuscard využijete 
nejen v dopravě 
Majitelé krajské karty Opuscard
mohou svou kartu využít nejen
v dopravě, ale i při nakupování,
sportování, v restauracích atd., kde
s ní lze získat slevy. Nová samolep-
ka „Řekni si i slevu“ označuje ob-
chody, které slevy při nákupu slu-
žeb a zboží nabízejí. Novinkou je

10% sleva ve skiareálu Ještěd.
Informace o slevách nejen v Jab-
lonci n. N. najdete na stránkách
www.benefitprogram.cz. 

V hotelu Praha 
se staví
Budova bývalého hotelu má od
prosince nového majitele. Společ-
nost Hotel Praha Jablonec s. r. o. se
stala majetkem liberecké firmy
Dům Pohody a. s. Nový majitel zde
neprodleně zahájil stavební práce,
jejichž dodavatelem je liberecká
firma Ing. Jan Imlauf. Objekt je
v současné době vyklizen a úpravy
probíhají podle původního záměru
minulého vlastníka. Vzniknout by
zde mělo obchodní centrum s pa-

sáží, přičemž obnovena bude čelní
strana domu. Dokončení je naplá-
nováno na srpen příštího roku.

Pozůstatky říjnové 
kalamity
Ačkoliv se většinu zlomených
a poškozených větví po říjnové
sněhové kalamitě podařilo ve měs-
tě odstranit, mohou se v korunách
stromů ještě tu a tam nějaké obje-
vit. Pokud při svých procházkách
na takové nebezpečí narazíte,
oznamte svůj nález buď na bez-
platnou „zelenou“ telefonní linku
800 155 151, nebo přímo na oddě-
lení životního prostředí.

Vítání dětí
Sobota 16. ledna 2010
Andrea Pavlinská, Tobiáš Vojtek,
Ondřej Bleša, Tomáš Lánský, Voj-
těch Vegner, Vojtěch a Barbora Drá-
palíkovi, Andrea Lahodová, Štěpána
Řehořová, Viktorie Ema Takáčová,
Adam Černý, Karel Volavka, Michal
Chvátal, Anežka Šelbická, Vojtěch
Lehotský, Roman Kaleja, Jindřich
Pabyška, Michael Sedrik Schmidt,
Lucas Andreev, Josef Štěpán, Adéla
Machotková, Mikuláš Kvarda, Mi-
chael Buňka, Štěpán Markalous, Ka-
rolína Vaistauerová, Julie Nesmě-
ráková, Adam Hostelard, Ondřej
Bartoš, Veronika Posltová, Kateřina
Hašková, Dominik Hanousek, Ivana
Marešová, Petr Salaba, Veronika Sla-
číková, Aneta Jelínková, Dominika
Rakovská, Barbora Čermáková, Vít
Šubr, Martina Beerová, Jan Josef
Gondec a Jan Nezkusil.

Ekologické 
výukové programy 
pro školy

Středisko ekologické výchovy Čes-
ký ráj a Jablonecké kulturní a in-
formační centrum připravilo ve
spolupráci s městem Jablonec n. N.
novou propagační brožuru. Jedná
se o nabídku ekologických výuko-
vých pořadů zdarma, určených ma-
teřským a základním školám v Jab-
lonci a okolí. V první části najdete
programy realizovatelné ve škole
či v terénu, ve druhé zveme do

Střediska ekologické výchovy v Sed-
mihorkách, kde jsou připraveny
především aktivity se zvířaty na
zdejší malé farmě.

Průkazky 
filmového klubu 
Nezapomeňte si v pokladně kina
Junior pořídit novou průkazku čle-
na Asociace českých filmových klu-
bů. I letos můžete ušetřit nemalou
částku na vstupném. Průkazky nově
platí ve všech filmových klubech
v celé ČR a dokonce i na Slo-

vensku. Přehled členských výhod
a filmových klubů naleznete na
www.acfk.cz/vyhody-clenstvi.htm. 

Jsem s tebou
Tak se jmenuje vzdělávací semi-
nář, na který vás zve 20. a 21. úno-
ra Farní sbor Českobratrské církve
evangelické, Pod Baštou 10. Na té-
ma „rodina“ bude přednášet Iva
Veltrubská a Miroslav Erdinger.
Podrobný program a přihlášky na
telefonu 721 008 313. Koná se
v rámci Projektu Jablonec nad
Nisou 2010.

Město chystá další výzvu
Vzhledem k velkému zájmu o dotace na regeneraci bytových domů v rámci zóny
IPRM Žižkův Vrch a okolí plánuje město vyhlásit během února 2010 samostatnou
výzvu na aktivitu pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení
bytového domu – výtahy. Sledujte informace na www.mestojablonec.cz v sekci
IPRM. Výzvu na všechny aktivity budeme vyhlašovat následně na jaře 2010.
Předpokládáme, že alokace na bytové domy bude rozdělena již v průběhu tohoto
roku. Tímto vyzýváme žadatele, aby své žádosti neodkládali.

Foto Jiří Jiroutek



Policie ČR se připojila k projektu okrskářů
Pro zvýšení bezpečnosti a informovanosti občanů uvedla Městská

policie Jablonec nad Nisou (dále MP) do chodu projekt nazvaný
Okrskáři. Občané možná ale nevědí, že se k tomuto projektu připo-
jili i policisté PČR. Tato spolupráce probíhá bez ohledu na práci po-
licistů v jejich obvodech.

Projekt Okrskář je společným dílem PČR a MP, který se připravoval ně-
kolik let. Dlouho ale narážel na překážky – někdy personální, jindy fi-
nanční. 

Až v roce 2009 se podařilo vše doladit. Výslednou podobou je činnost
sedmi kontaktních míst v Jablonci nad Nisou.

V každém okrsku existuje přímá spolupráce mezi strážníky a policisty,
takže je jedno, na kterého z nich se občan s problémem obrátí. 

Kontakt na policisty je jednoduchý. Mají dvě společné e-mailové adre-
sy: pro Mšeno, Rýnovice a Lukášov jnoopmseno@mvcr.cz, pro zbývající
okrsky jnoop@mvcr.cz. 

Podnět bude vždy předán policistovi dotčeného okrsku.
Věříme, že společný projekt bude přínosný pro občany, kteří budou

dopředu vědět, na kterého policistu nebo strážníka se mohou se svými
problémy obracet a budou si jisti, že jejich podněty či otázky budou v co
nejkratší době vyřešeny. Ludmila Knopová

tisková mluvčí PČR
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Dalším představovaným okrskářem Městské
policie Jablonec nad Nisou je

Aleš Gilar
Okrsek č. 6: Kokonín–Vrkoslavice 

Kontakt: každou středu od 15–17 hodin kul-
turní dům Kokonín, 

tel. 725 059 316, 483 312 331, 
e-mail: 
okrsek.kokonin-vrkoslavice@mestojablonec.cz.

Strážník Aleš Gilar, 48 let, u městské policie
pracuje od června roku 2008. Do té doby sloužil
řadu let v Armádě ČR. Má vysokoškolské vzdělá-
ní, je aktivní, spolehlivý a profesionální. I proto
byl vybrán na funkci okrskáře, kterou přijal od
začátku projektu v březnu 2009. Jeho okrskem
jsou Vrkoslavice a Kokonín. 

Jak byste charakterizoval svůj okrsek?
Rozloha mého okrsku je velice rozsáhlá, zahr-

nuje jak činžovní domy a rodinné domky, tak
i sídla několika významných firem, budovy stát-
ní správy, sociálních služeb, školy, restaurace
i zábavní a kulturní podniky. Na území se střídá

hustá zástavba s pozemky a neobydlenými zales-
něnými parcelami, které sahají až po hranice ka-
tastru obce směrem na Maršovice a Rádlo. První
měsíce jsem věnoval stejně jako ostatní kolegové

okrskáři mapování celé oblasti okrsku, zjišťování
míst a sídel firem, jejich kontaktních pracovníků
a dalších možností, jak tyto skutečnosti využít. 

Na jaké problémy jste narazil dosud nejčas-
těji?

Parkování. To bývá často v rozporu se zákonem.
Na hlavních tazích v ulicích Pražská, Rychnov-
ská a Maršovická jde pak často nejen o nesprávné
parkování, které může komplikovat zimní údrž-
bu v případě hustého sněžení, ale i rychlost vozi-
del. Problematické je v nočních hodinách i okolí
disco klubu „Leguán“ v Pražské ulici, kde se
schází především mládež. V Dlouhé ulici zase
někdy pozoruji neshody při soužití s romským
etnikem. 

Řešil jsem i problémy v Rychnovské ulici, kde
je ubytovna pro sociálně slabé, a zakládání čer-
ných skládek. V praxi jsem se setkal s narušová-
ním občanského soužití, veřejného pořádku,
sousedskými spory i rušením nočního klidu.
Avšak nevyhnul jsem se ani potížím s bezdo-
movci, znečišťováním a neoprávněným záborem
veřejného prostranství a volným pohybem psů. 

(mpol)

Představujeme okrskáře městské policie

Foto archiv městské policie

Okrsek č. 1 – Rýnovice, Lukášov 
Pavel Srna, tel. 974 474 741

Okrsek č. 2 – Mšeno, Břízky 
Jiří Mazánek, tel. 974 474 741

Okrsek č. 3 – Proseč 
Michal Šámal, tel. 974 474 654

Okrsek č. 4 – Žižkův Vrch 
Marek Franc, tel. 974 474 654

Okrsek č. 5 – Jablonecké Paseky
Dagmar Voráčková, tel. 974 474 654

Okrsek č. 5 – Jablonecké Paseky
Lenka Koutová, tel. 974 474 654

Okrsek č.6 – Kokonín, Vrkoslavice 
Zuzana Penzová, tel. 974 474 654

Okrsek č. 7 – centrum města
Ivana Ducháčková, tel. 974 474 654
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Za psy musíme zaplatit 
do konce března

Dle Obecně závazné vyhlášky města Jablonec
nad Nisou o místních poplatcích podléhají míst-
nímu poplatku psi starší tří měsíců. Poplatníkem
je fyzická nebo právnická osoba, která je držite-
lem psa a která má na území města trvalý pobyt
nebo sídlo. Poplatník je povinen správci poplatku
oznámit držení psa do 15 dnů od jeho nabytí. 

Roční poplatky za psa činí

a) za prvního psa 1 500 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 2 200 Kč 

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdovecké-
ho důchodu, který je jeho jediným zdrojem příj-
mů anebo poživatel sirotčího důchodu

200 Kč

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

300 Kč

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

300 Kč

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

1 000 Kč

Platit lze složenkou, bezhotovostním převodem
na účet města Jablonec n. N., č. 19-121451/0100
vedeného u Komerční banky, a. s., nebo v hoto-
vosti na vnitřním informačním středisku v příze-
mí radnice (pondělí–pátek 8–17 hodin). Každý
poplatník obdrží složenku.

Při platbách vždy uveďte variabilní symbol,
který je identifikací každého poplatníka. 

Místní poplatky ze psů na rok 2010 jsou
splatné nejpozději do 31. 3. 2010. 

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné
výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a to až na trojnásobek.
V případě neuhrazení poplatku vyměřeného pla-
tebním výměrem je postupováno podle zákona č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném
znění. Neuhrazený poplatek je pak vymáhán exe-
kučně navýšený o exekutorské náklady.

Dále poplatníky vyzýváme, aby každou skuteč-
nost, která má vliv na vznik či zánik poplatkové
povinnosti, výši poplatku nebo na osvobození od
poplatku, ohlásili do 15 dnů od jejího vzniku na
oddělení řízení organizací a rozpočtu (radnice,
3. patro, č. dveří 311). Týká se to především těchto
skutečností – úhyn psa, změna adresy trvalého
pobytu držitele psa, přenechání psa jinému drži-
teli, změna sazby poplatku atp. 

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

(lz)

Změna příspěvků 
na provoz motorového 
vozidla 

Na základě vyhlášky ministerstva práce a so-
ciálních věcí č. 451/2009 Sb. dochází na rok 2010
ke změně výše příspěvku na provoz motorového
vozidla. Podle nového právního předpisu se pří-
spěvek na provoz motorového vozidla od ledna
2010 snižuje. 

Nově činí příspěvek na provoz motorového
vozidla:
• 7 920 Kč pro občany, jejichž zdravotní postiže-

ní odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
III. stupně – ZTP/P (3 360 Kč u jednostopých
vozidel);

• 3 000 Kč pro občany, jejichž zdravotní postiže-
ní odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
II. stupně – ZTP (1 150 Kč u jednostopých vo-
zidel);

• 9 900 Kč pro rodiče dětí s uvedeným onkolo-
gickým onemocněním (4 200 Kč u jednosto-
pých vozidel).

Zdroj: Tisková zpráva MPSV

Paušální náhrada 
je povinností

V poslední době se často hovoří o odměnách
či platech zastupitelů a o jejich výši. Jak to s nimi
ve skutečnosti je vysvětluje tajemník městského
úřadu Jiří Nesvadba: 

Zákon číslo 128/2000 Sb. o obcích stanovuje,
že obec ze svých prostředků poskytuje náhradu
ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce, který
není v pracovním nebo jiném obdobném po-
měru. Tato náhrada se poskytuje paušální část-
kou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce na
příslušný kalendářní rok. Výše hodinové pau-
šální náhrady vychází z průměrné měsíční mzdy
v Libereckém kraji za 3. čtvrtletí předchozího
kalendářního roku dle údajů ČSÚ, tj. 121 Kč/hod. 

I přesto, že z neuvolněných členů Zastupi-
telstva města Jablonce nad Nisou nikdo o tuto
náhradu nežádá, je zastupitelstvo města povin-
no tuto paušální náhradu na každý kalendářní
rok stanovit a pro rok 2010 tak učinilo na pro-
sincovém jednání. (red)

Nemocnice vynakládá každoročně desítky
milionů korun na obnovu zdravotnické tech-
niky. Nákupy jsou financovány jak z vlast-
ních prostředků, z peněz od sponzorů, tak
i z příspěvku Nadace nemocnice, zřizovatele
města Jablonec n. N. a dalších zdrojů. 

V roce 2009 dosáhly investice rekordní část-
ky 73 mil. Kč, přičemž zhruba 57 % činila do-
tace z fondů EU na pořízení magnetické rezo-
nance. 

V letošním roce plánuje nemocnice vklad ve
výši minimálně 15 mil. Kč. Další investice bu-
dou pořízeny v závislosti na celkové ekonomické
situaci. 

Koncem loňského roku přehodnotili zastupi-
telé města hospodaření a schválili nemocnici
navýšení dotace z původně plánovaných 7 milió-
nů o další tři. Ty byly použity na nákup špičko-
vého kardiologického ultrazvuku pro interní
oddělení. 

Také v letošním roce plánuje město přispět
částkou 8 mil. Kč a nemocnice pořídí mimo jiné
další dva narkotizační přístroje na operační sály,
tlakový holter pro pediatrii, sanitu a rekon-
struovány budou dva lůžkové výtahy v hodnotě
3 mil. Kč. Vedle města jsou významnými part-
nery při vybavení zdravotnických oddělení také
sponzoři. Přes jeden milion přispěla v roce 2009
společnost Preciosa, a. s. Peníze byly využity na
interním a pediatrickém oddělení a pořízena
byla např. jícnová sonda, EKG, bilirubinometr
a sestava pro vyšetřování diabetické nohy. V sou-
časné době probíhá stále díky Domu vína akce
na nákup resuscitačního lůžka pro JIP pediatric-
kého oddělení a na kontě je již přes 10 tisíc Kč.
Na obnově vybavení dětské JIP se podílejí i jab-
lonečtí fotbalisté a v únoru připravuje nemoc-
nice charitativní akci s Nadačním fondem Kap-
ka naděje. 

Petra Krajinová
tisková mluvčí nemocnice

Město investuje do nemocnice

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

SAMOSTATNÝ REFERENT ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

9. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdě-
lání nebo středoškolské vzdělání s maturitou
lesnického směru a min. 10 let praxe, nebo vy-

sokoškolské vzdělání lesnického směru a min.
3 roky praxe.
Další požadavky: orientace v hospodaření na
lesních pozemcích (péče o les, obnova lesa apod.),
znalost lesního zákona a prováděcích právních
předpisů, výhodou orientace v ochraně přírody
a krajiny, základní znalosti v oblasti státní správy
výhodou, obsluha PC (Word, Excel, internet),
znalost místních podmínek, ochota k práci v te-
rénu, organizační schopnosti, odpovědnost, sa-
mostatnost, flexibilita a kreativita, schopnost
jednat s lidmi. 
Pracovní náplň: výkon odborného lesního
hospodáře na lesních pozemcích ve vlastnictví

města Jablonec nad Nisou.
Pracovní poměr na poloviční úvazek 
(20 hodin týdně).
Nástup: dle dohody.
Informace: vedoucí oddělení životního prostředí,
tel. 483 357 187, 
e-mail: lochovska@mestojablonec.cz. 
Přihlášky do 12. února 2010.
Přihlášku doloženou profesním životopisem,
výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
ověřeným dokladem o dosaženém vzdělání
a případnými referencemi zašlete na adresu:
Městský úřad, personální úsek, Mírové náměs-
tí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou.

MUDr. Tomáš Veiser u nového 
kardiologického ultrazvuku 

Foto Jiří Koudela
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Z jednání zastupitelstva města
17. prosince 2009

Město už není akcionářem Baumitu
Třiadvacet zastupitelů souhlasilo s prodejem ak-

cií FK Baumit Jablonec, a. s. Město mělo ve společ-
nosti podíl rovnající se necelým třem procentům.

Na počátku srpna 2008 požádal Miroslav Pelta město
jako představitel společnosti FK Baumit Jablonec, a. s.,
o úhradu pojistného. 

Žádost odůvodnil majetkovým podílem města ve
společnosti a následné navýšení základního kapitálu.
Podíl města na pojistném měl činit více než 433 tisíc
korun. Tato platba by však nebyla jednorázovou zále-
žitostí, protože pojistná smlouva by byla obnovována
vždy po čtyřech letech. Proto zastupitelé žádost M. Pel-
ty na říjnovém zasedání v roce 2008 odmítli. Tímto
rozhodnutím se snížil také podíl města ve společnosti
FK Baumit, a. s., ze 34 % na 2,91 %. 

Jablonečtí zastupitelé se rozhodli městský podíl
Miroslavu Peltovi prodat. Ten nabídl odkup menšino-
vého podílu města za cenu 10 200 korun, což zastupi-
telé v prosinci odsouhlasili.

Loňská rezerva je rekordní
Zastupitelé v závěru roku schválili čtvrté rozpoč-

tové změny a upravený rozpočet v celkovém objemu
1 459 505 tisíc korun. Schválili i rozpočtové provi-
zorium pro rok 2010. 

V lednu 2009 byla schválena rezerva města ve výši
20 milionů korun a na konci se rovnala částce 12 504 ti-
síc korun. „Dvanáctimilionová rezerva, kterou jsme
převedli do letošního roku, je rekordní a je i důkazem
opatrného hospodaření města v roce 2009,“ říká místo-
starosta Lukáš Pleticha.

Rezerva na spolufinancování projektů byla i na
konci roku stále ve výši 2 287 tisíc korun. Ta z JTR,
která byla na počátku roku schválena ve výši 25 mi-
lionu korun, byla na konci roku rovna 15 milionům. 

Rozpočtové provizorium je každoročním opatře-
ním, neboť nový rozpočet města je schvalován vždy až
po 1. lednu. Příjmy a výdaje z doby rozpočtového provi-
zoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho
schválení. 

Náklady na školku musí stlačit na deset milionů
Odbor rozvoje zadal zpracování studie na výstav-

bu mateřské školy v areálu nemocnice na místě
bývalé laboratoře. Tato stavba musí být nejprve
zdemolována. Zadanou studií chtěl odbor také
prověřit možnosti umístění předškolního zařízení,

jež má být určeno především pro děti zaměstnanců
nemocnice. Zřízením třídy pro děti mladší tří let se
také vyřeší absence zařízení typu jeslí. 

„Studie hlavně prověřovala možnosti vytvořit školku
takzvaně kontejnerovou, jejíž realizace je velmi rychlá,
jak jsme viděli v Rychnově u Jablonce,“ říká místosta-
rosta Otakar Kypta. Podle jeho slov by v areálu ne-
mocnice měl vzniknout dvoupodlažní objekt s plo-
chou střechou, kde by byla k dispozici kočárkárna,
šatny pro děti, jídelny, pracovny a herny, lehárny
a dětská sociální zařízení. Každé oddělení navíc dopl-
ňují sklady lehátek a lůžkovin a provozní místnosti.
Na jídelny navazují vždy přípravny a výtah pro do-
pravování jídla. Mateřskou školu tvoří dvě oddělení,
vždy přibližně pro dvacet dětí. Stát by měla v areálu
o ploše 1 667 m2. 

Jedním z úkolů pro projektanty je minimalizovat
náklady tak, aby výsledná cena nepřesáhla při splnění
všech norem 10 milionů korun.

Poslední peníze dostali lyžaři
Na příspěvky do sportu a tělovýchovy byla pro

rok 2009 v městském rozpočtu vyčleněna částka
1 710 000 korun.

Vždy v závěru roku lze rozdělit ještě případnou re-
zervu. Komise pro sport a tělovýchovu měla v rezervě
48 000 korun, kterými se v plné výši rozhodla podpo-
řit Ski Klub Jablonec nad Nisou, o. s. Ten peníze po-
užil k platbě elektrické energie a plynu za sportoviště.

Ne rychlostní komunikaci R 35
Také jablonečtí zastupitelé vyjádřili své nesou-

hlasné stanovisko k „superseverní“ variantě návr-
hu trasy rychlostní komunikace R 35.

Než se tak zastupitelé rozhodli, měli možnost se sezná-
mit s vizualizací všech tří variant – severní, jižní a su-
perseverní – rychlostní komunikace R 35, která má
spojovat Turnov a Hradec Králové. Podle jejich názoru
by tato silnice nebyla pro Jablonec nijak přínosná. Na-
opak by hrozilo zvýšené množství tranzitní dopravy.

Zveme na únorové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteč-

ní ve čtvrtek 25. února od 9 hodin ve velké zasedací sí-
ni jablonecké radnice. Informace o projednávaných
bodech najdete na www.mestojablonec.cz týden před
zasedáním.

(fr)

■ Stalo se…
V neděli 27. prosince 
se starosta Petr Tulpa velmi dobře
zhostil své role ve zpracování známé
Mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Jablonečané ji měli možnost vidět
v originální úpravě ZUŠ. Večerní
představení bylo zcela vyprodané
a neuspokojení zájemci si „vynuti-
li“ ještě veřejnou odpolední zkouš-
ku. Ani při zkoušce nezůstalo jedi-
né místo volné.

Mezi vánočními svátky
praskl ohřívač teplé vody ve 2. patře
budovy v Zámecké ulici na Vrkosla-
vicích. Poškození domu způsobilo,
že Česká pošta uzavřela vrkosla-
vickou pobočku, která v poškoze-
ném domě sídlí. Budovu vlastní
stát a spravuje ji Odloučené praco-
viště Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových, které v sou-
časné době hledá možnosti nápra-
vy. Klientům pošty ve Vrkosla-
vicích nezbylo, než si vybrat jako
doručovací poštu buď pobočku
v Kokoníně, nebo hlavní v centru
města.

První jablonecké miminko
Holčička Eliška, je prvním letoš-
ním narozeným miminkem v Libe-
reckém kraji. Narodila se na Nový
rok v 10.58 hodin. Její míry jsou
3 150 gramů a 47 cm. Do života ji
kromě jiných přivítal také starosta
Petr Tulpa a daroval jí tradiční
zlatý dukát.

Ve středu 13. ledna
byli na radnici pozváni čestní dár-
ci krve. Poděkovat jim přišel sta-
rosta Petr Tulpa, ředitelka Oblast-
ního spolku ČČK v Jablonci n. N.
Helena Ungermannová a ředitel
hasičů Petr Bartoň. Za osmdesát
odběrů obdrželi Zlatý kříž ČČK 3.
třídy Jiří Bursa a Pavel Janoušek.
Zlaté medaile Prof. MUDr. Janské-
ho za 40 odběrů obdrželi Josef Čech,
Vladimír Doležel, Martin Dubský,
Lenka Hlubučková, Petr Jirschik,
Ivan Landa, Hana Matolová, Mi-
lan Melich, Milan Moric Jiří Sed-
lák, Marek Sedlák, Pavel Pořízek
a Petr Puš.

V pondělí 18. ledna
přivítal starosta Petr Tulpa a mís-
tostarostové Lukáš Pleticha, Petr Vo-
bořil a Otakar Kypta v obřadní síni
radnice představitele církví a nábo-
ženských společností působících
v Jablonci n. N. K setkání, které se
letos konalo na začátku meziná-
rodního Týdne modliteb za jedno-
tu křesťanů, byli poprvé pozváni
i zástupci Židovské obce Liberec.
Cílem setkání představitelů samos-
právy se zástupci různých oblastí
veřejného života města (mj. kultu-
ra, školství, podnikání) je alespoň
jedenkrát za rok si neformálně poho-
vořit o věcech společného zájmu.

V průběhu celého ledna
probíhaly dny otevřených dveří té-
měř ve všech jabloneckých základ-
ních a středních školách. Rodiče
i děti tak mohli besedovat se zá-
stupci škol, seznámit se s třídami,
družinami, s výukou i s činností
zájmových kroužků. 

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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Vikýře a střešní okna 
V našem seriálu jsme se již zmínili o stře-

chách z hlediska krytin a o vlivech na tzv.
střešní krajinu. Vzhled střešní krajiny však
utvářejí také další prvky, jako jsou vikýře
a střešní okna.

Tvar, velikost a druh vikýřů může výrazně
ovlivnit vzhled střechy a tím i celého domu.
Snaha o maximální zužitkování podlahové plo-
chy vede k obydlování podkrovních prostor,
které je pak nutné dostatečně prosvětlit. Jednou
z tradičních metod je proražení vikýřů. Vikýře
se sedlovými nebo pultovými stříškami obložené
břidlicí můžeme vidět už na nejstarších foto-

grafiích Jablonce. Historicky bydlela na půdách
nejnižší sociální vrstva dělníků, která neměla
prostředky na lepší bydlení. Za posledních cca
20 let se podkrovní bydlení paradoxně stalo fe-
noménem, který osloví každého, kdo chce
atraktivní obydlí. Není proto důvod, proč vikýře
v místě obvyklého typu a uměřené velikosti ne-
připustit, samozřejmě v závislosti ke konkrét-
nímu objektu. 

Velikost vikýřů by měla odpovídat hmotě ob-
jektu, jejich typ pak slohovému tvarosloví do-
mu, případně historickým vikýřům, které se na
domě dochovaly. Bohužel nové vikýře často bý-
vají kvůli zateplení a prosvětlení hmotově pře-
dimenzované, nekvalitně oplechované a kryté
nevhodnými krytinami. Snaha o maximální pro-
světlení půdy vede k extrémnímu počtu vikýřů.
Ve výsledku se pak na střeše domu objeví cizo-
rodá řada „psích bud“, která za cenu zohyzdění
střechy usnadní užívání půdy. Při zobytňování
podkroví je žádoucí, aby tato úprava byla zvnějšku
co nejméně patrná. Základním požadavkem je
minimalizace zásahů do konstrukce krovu.

Někdy mohou být střešní okna vhodnějším
řešením než masivní vikýře. Z úrovně ulice ne-
musí být střešní okna vůbec patrná, jejich roz-
měry a umístění však musí respektovat velikost
a tvar střechy. Užití šikmých střešních oken ne-
ní vhodné na střechách se strmým sklonem,
kdy dochází k jejich zvýšenému pohledovému
uplatnění. Pokud je těchto oken na střeše příliš,
vznikají ohyzdné shluky „střešních výloh“, vý-
razně narušující přirozený vzhled objektu.
Takový negativní příklad je i na naší fotografii.

Jedním z možných řešení k prosvětlení půdy,
pro kterou lze v historii nalézt inspiraci, jsou ate-
liérová okna. Opět však záleží na konkrétním
domu, zda a v jaké podobě se na něm ateliérové
okno dá osadit. 

Citlivou otázkou je nadměrné oplechování
střech, tj. široká plechová úžlabí, návětrné lišty
na štítech, oplechované hřebeny, nároží a viký-
ře. V klimatických podmínkách Jablonce se mu
jistě nelze zcela vyhnout, ale jeho rozsah bývá
zpravidla větší, než by bylo nutné. Vysoká in-
vestice do obnovy střechy tak někdy bývá zby-
tečně znehodnocena výsledným neestetickým
vzhledem. 

Petr Freiwillig a Jiří Křížek
Národní památkový ústav, ú. o. p. v Liberci

Městská památková zóna – VI

Správně obnovený střešní plášť 
Foto archiv NPÚ

Nevhodná „střešní výloha“ 
Foto Petr Freiwillig 

V prosinci se objevilo v médiích mnoho in-
formací o ceně tepla, které stojí za to uvést
na pravou míru. Mluvilo se o libereckém
sdružení Teplo za 399,90 údajně usilujícím
o snížení ceny tepla na 400 či 500 Kč/GJ. Ne-
hovoří se však už o tom, že Bytové družstvo
Sever – jehož předseda Černý byl iniciáto-
rem zmíněného sdružení – stáhlo v rámci
mimosoudního vyrovnání svoji žalobu na
libereckou teplárnu. Uznalo jako oprávně-
nou cenu tepla, která je zhruba na úrovni
ceny tepla v Jablonci, a tu také teplárně platí.

Pan poslanec Libor Ježek prohlásil v nejme-
novaném periodiku, že exemplárním příkla-
dem umělého předražování jsou teplárny
v Jablonci a v Liberci. Jako dobrý příklad opaku
uvádí teplárnu v Tanvaldu vyrábějící teplo
údajně za cenu 470 Kč/GJ. Toto tvrzení je zcela
nepravdivé. JTR, a. s., požádala společnost Tep-

lárenství Tanvald, s. r. o., o sdělení jejich cen. Ve
skutečnosti průměr cen všech kategorií v Tan-
valdu za rok 2009 včetně DPH byl 571 Kč/GJ,
v Jablonci tento průměr činil 622 Kč/GJ. Před-
poklad průměrné ceny v Tanvaldu pro rok 2010
je 589 Kč/GJ, v Jablonci 602 Kč/GJ. 

Zvláště půvabným příkladem dezinformace
je tvrzení, převzaté tentokrát z Jabloneckého
deníku, že za teplo v Jablonci platíme v prů-
měrném bytě o 4 000 korun ročně více než
v Liberci. Vysvětlení je jednoduché. Průměrná
velikost bytu v Jablonci je 56 m2, zatímco v Li-
berci činí pouhých 50 m2. Dále poslanec Ježek
uvedl v prosinci jako zdroj umělého zvyšování
ceny tepla fakt, že teplárny nekupují těžký top-
ný olej přímo z rafinerie, kde by ho mohly mít
za 4 000 korun za tunu, ale nakupují ho přes pře-
kupníky, kdy vyjde tuna i na více než 9 000 ko-
run. Není však zcela jasné, kde pan poslanec tyto
ceny získal. Například v rozhovoru pro Český
rozhlas 4. ledna v 7.50 hodin už uvedl jako ce-
nu z rafinerie částku 6 000 Kč za tunu.

Rafinerie v ČR, v Polsku, ale i jinde jsou vázá-
ny dlouhodobými smlouvami s velkými obchod-
ními partnery. Přímou dodávku spotřebitelům
rafinerie odmítají. Teplárny vyhlašují každý
rok výběrové řízení na dodávku topného oleje.
Už několik let se nesoutěží konkrétní cena, kte-
rou by vzhledem k velké turbulenci cen ropy
nemohl žádný dodavatel pro celý rok garanto-
vat. Soutěží se cena počítaná podle vzorce, je-
hož hlavní proměnnou je kótovaná cena ropy
na rotterdamské burze a marže dodavatele. Vý-
sledky výběrového řízení schvaluje představen-
stvo společnosti a samozřejmě je hodnotí i jeho
členové za město. 

Cena v rafinerii se skutečně mohla pohybo-
vat okolo 6 000 korun za tunu, ovšem bez DPH.
Cena konečného dodavatele, která obsahuje
dopravu z rafinerie do Liberce po železnici,

skladování ve vlastních skladech, přetáčení do
cisteren a dopravu jimi do Jablonce, garanci
dodávky „just in time“ a dodržení sjednané
kvality, se pak pohybovala okolo 7 800 Kč bez
DPH za tunu, po připočtení tehdy 19 % DPH
9 280 Kč za tunu. 

Nakonec Libor Ježek oznámil, že podal návrh
novelizace zákona o cenách, jelikož dosavadní
kontrola výše cen tepla je údajně nedostatečná.
Podle jeho slov nový zákon dokáže zázrak – totiž
snížení ceny tepla až o 40 %. Avšak vláda Jana
Fišera tento návrh na svém zasedání 4. ledna
usnesením č. 16 odmítla s odůvodněním, že do-
savadní systém regulace považuje za dostatečný,
navržené změny proto za nadbytečné a bezdů-
vodně zvyšující administrativní zátěž. Detailní
zdůvodnění, proč byl návrh odmítnut, najdete
na serveru www.vlada.cz. 

Eduard Hrdina
člen Výboru pro energetiku města

Jenom pravda nemá krátké nohy

Foto Otokar Simm Foto archiv JTR
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
1.–3. 2. /pondělí–středa/ 16.30 hodin
4.–5. 2. a 7. 2. /čtvrtek–pátek a neděle/
20 hodin
AVATAR (3D)
Český dabing.

1.–3. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
U2 3D (3D)
V originálním znění. 

4.–5. 2. a 7.–10. 2. /čtvrtek–pátek 
a neděle–středa/ 17.30 hodin
FAME – CESTA ZA SLÁVOU

6.–7. 2. /sobota-neděle/ 15 hodin
DOBA LEDOVÁ 3 – ÚSVIT
DINOSAURŮ (3D)
Český dabing.

6. 2. /sobota/ 18.45 hodin
Giuseppe Verdi 
– SIMON BOCCANEGRA
Přímý přenos z Metropolitní opery
v New Yorku.

8.–10. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
U2 3D (3D)
V originálním znění.
Poslední uvedení v kině Radnice!

11.–17. 2. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
Český dabing.

11.–14. 2. /čtvrtek–neděle/ 20 hodin
AVATAR (3D)
Český dabing.

13.–14. 2. /sobota–neděle/ 15 hodin
HARRY POTTER 
A PRINC DVOJÍ KRVE 
Český dabing. 

15.–17. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
MORGANOVI
České titulky.

18. 2. /čtvrtek/ 19 hodin
Georges Bizet – CARMEN
Záznam přímého přenosu
z Metropolitní opery.

19.–24. 2. /pátek–středa/ 17.30 hodin
PERCY JACKSON: ZLODĚJI BLESKU
Český dabing.

19.–24. 2. /pátek–středa/ 20 hodin
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE
České titulky. 

20.–21. 2. /sobota–neděle/ 14 hodin
AVATAR (3D)

25. 2–3. 3. /čtvrtek–středa/ 18 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
Nová česká pohádka.

25. 2–3. 3. /čtvrtek–středa/ 20 hodin
LÍTÁM V TOM 
České titulky. 

27.–28. 2. /sobota–neděle/ 14 hodin
AVATAR (3D)

Prázdninová promítání pro děti
8. 2. /pondělí/ 10 hodin
HARRY POTTER 
A KÁMEN MUDRCŮ

9. 2. /úterý/ 10 hodin
HARRY POTTER 
A TAJEMNÁ KOMNATA

10. 2. /středa/ 10 hodin
HARRY POTTER 
A VĚZEŇ Z AZKABANU

11. 2. /čtvrtek/ 10 hodin
HARRY POTTER 
A OHNIVÝ POHÁR

12. 2. /pátek/ 10 hodin
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD

13.–14. 2. /sobota–neděle/ 15 hodin
HARRY POTTER 
A PRINC DVOJÍ KRVE

Kino Junior
1.–3. 2. /pondělí–středa/ 17.30 hodin
TRABLE V RÁJI
České titulky.

1.–3. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
NA VELIKOSTI ZÁLEŽÍ
České titulky.

4.–7. 2. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
České titulky.

4. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
ARCHITEKT ODPADU – filmový klub
Český dabing. 

5.–7. 2. /pátek–neděle/ 20 hodin
HANEBNÝ PANCHARTI
České titulky.

8.–10. 2. /pondělí–středa/ 18 hodin
ARTHUR A MALTHAZARDOVA
POMSTA
Dětský film. Český dabing.

8.–10. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
DVOJKA
Česky.

11.–14. 2. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin 
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Rodinná komedie. Český dabing.

11. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
BAADER MEINHOF KOMPLEX 
– filmový klub
České titulky.

12.–14. 2. /pátek–neděle/ 20 hodin
BLACK DYNAMITE
České titulky.

15.–17. 2. /pondělí–středa/ 
17.30 a 20 hodin
ZOUFALCI
Česky.

18.–21. 2. /čtvrtek–neděle/ 18 hodin
NEBE, PEKLO... ZEM
Česky.

Filmový klub uvádí
PROJEKT 100 2010 – 1. část

18. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
České titulky.

19. 2. /pátek/ 20 hodin
BÍLÁ STUHA
Nejlepší evropský film roku. 
České titulky.

20. 2. /sobota/ 20 hodin
MUŽ Z LONDÝNA
České titulky.

21. 2. /neděle/ 20 hodin
FISH TANK
České titulky.

22.–24. 2. /pondělí–středa/ 18 hodin
NA SEVER
České titulky.

22.–24. 2. /pondělí–středa/ 20 hodin
ANTIKRIST
České titulky.

25.–28. 2. /čtvrtek–neděle/ 17.30 hodin
O KAPITALISMU S LÁSKOU
České titulky.

25. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
OSADNÉ – filmový klub
Česky.

26.–28. 2. /pátek–neděle/ 20 hodin
SHERLOCK HOLMES
České titulky.

Nedělní bijásek v kině Junior
Pásma pohádek pro nejmenší

7. 2. /neděle/ 16 hodin
KRTEK A VÍKEND

14. 2. /neděle/ 16 hodin
SMOLÍČEK

21. 2. /neděle/ 16 hodin
DÁŠEŇKA 2

28. 2. /neděle/ 16 hodin
SAMETKA

Změna programu vyhrazena!

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

3. 2. /středa/ 19 hodin (S)
THE FORTYFINGERS
Kvarteto čtyř klavíristů: E. Hutyrová,
M. Šmidák, H. Volková,
V. Grochovskij
Originální seskupení, jež pojí společné
přání – přinést do „vážné hudby“
důkladnou dávku humoru.

4. 2. /čtvrtek/ 19 hodin
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Agentura Harlekýn Praha
Hrají: S. Skopal, M. Zahálka, V. Vydra/
J. Čenský, L. Skopalová/J. Boušková,
S. Postlerová, L. Zahradnická.
Situační komedie s brilantními dialogy. 

15. 2. /pondělí/ 19 hodin (DA)
2× WOODY ALLEN
RIVERSIDE 
OLD SAYBROOK
Divadlo Bez zábradlí Praha
Hrají: J. Carda, K. Heřmánek,
D. Morávková, J. Švandová,
K. Janečková, Z. Žák, P. Pospíchal. 
Láska a nevěra: dvě sexy komedie
na jedno téma. 

16. 2. /úterý/ 19 hodin
SPIRITUÁL KVINTET
J. Tichota – kytara, zpěv, J. Cerha –
zpěv, perkuse, Z. Tichotová – zpěv,
perkuse, I. Budweiserová – zpěv,
perkuse, D. Vančura – zpěv, kontrabas,
J. Holoubek – kytara, zpěv.
Koncert oblíbené skupiny, která
od září 2009 jede neuvěřitelnou
padesátou sezonu! 

17. 2. /středa/ 19 hodin (H)
BOHUSLAV MATOUŠEK – housle,
PETR SAIDL – kytara
Koncert dvou významných představitelů
houslového a kytarového umění. Oba
interpreti spolu koncertují od roku 2006. 
Program: skladby G. F. Händla,
J. S. Bacha, S. L. Weisse, N. Paganiniho,
A. Ourkouzouna, A. Piazzolly a dalších. 

19. 2. /pátek/ 19 hodin (DB)
JAKUB A JEHO PÁN
Divadlo Bez zábradlí Praha
Hrají: K. Heřmánek, J. Bartoška,
V. Freimanová, Z. Žák, J. Carda,
D. Morávková a další.
Vtipná, hravá, moudrá i jízlivá variace
na Diderotův román Jakub Fatalista. 

21. 2. /neděle/ 15 hodin (RD)
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Divadlo Aha! Praha
Hrají: J. Škvrna, J. Šantroch, J. Stich,
P. Bečková, V. Hadraba. Mrzne, až
praští a medvědář Kuba Kubikula
se s medvídkem Kubulou vydávají
na dobrodružné putování světem. 

23. 2. /úterý/ 19 hodin (ND)
CIKÁNSKÉ KOŘENY/Í
Severočeské Divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem
Taneční inscenace, jež vypráví příběh
lásky chlapce Čobana a dívky Dary.
Představitel Čobana Vladimír
Gončarov získal za svůj výkon v této
inscenaci Cenu Thálie 2008.

24. 2. /středa/ 19 hodin (DS)
PRINC A CHUĎAS
Klicperovo divadlo Hradec Králové
Hrají: D. Smečka, J. Sklenář, H. Pech,
K. Francová a další. 
Půvabný příběh prince Edwarda
a obyčejného kluka Toma Cantyho,
který se odehrává v Londýně na konci
šestnáctého století. 

26. 2. /pátek/ 20 hodin
V. REPREZENTAČNÍ PLES
jabloneckého divadla
K tanci a poslechu hraje Big Band
Přemysla Vlasty Mladá Boleslav.
Host: PETRA JANŮ, Oldřich Kříž.
Celým večerem provází MARCELA
AUGUSTOVÁ.

VÝSTAVA

4.–28. 2. 
DANA a PAVEL HUJEROVI 
KOUZELNÁ RÁNA – fotografie
Vernisáž ve čtvrtek 4. 2. v 17 hodin.

Výstava ve foyeru divadla je přístupná
v době divadelních představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

V únoru bude kostel uzavřen.

kam za kulturou v Jablonci n. N.

Jarní prázdniny s Harrym Potterem 

8.–14. 2. /pondělí–neděle/ – kino Radnice
O jarních prázdninách připravujeme speciální přehlídku pří-
běhů o čarodějnickém učni Harry Potterovi a jeho tajuplných
dobrodružstvích. Jednotné vstupné 30 Kč.

Ples v divadle
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz 

9. 2. /úterý/ 9 hodin
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH
Z PŘÍJMŮ 2010
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Pořádá: Commerce Base s. r. o.
Přihlášky na tel. 484 846 220.

13. 2. /sobota/ 20 hodin
15. PLES MĚSTA
Ve stylu brazilského karnevalu a latinsko-
amerických a španělských rytmů.
Čtěte též na straně 16.

14. 2. /neděle/ 14 hodin
MLADÁ DECHOVKA
Oblíbený jablonecký soubor hostem
tanečního odpoledne pro seniory.

16. 2. /úterý/ 9 hodin
ZMĚNY ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
PRO ROK 2010
Přednáší Ivana Pilařová, auditor a DP.
Pořádá: Commerce Base s. r. o.
Přihlášky na tel. 484 846 220.

17. 2. /středa/ 9 a 10.30 hodin 
Kino Junior
TUČŇÁKŮV VÝLET
Divadelní představení pro děti od 3 let.

19. 2. /pátek/, 20 hodin
HASIČSKÝ BÁL 
Pořádá SDH Jablonecké Paseky, hraje
Continental Band Josefa Pluhaře.
Předprodej vstupenek: 
recepce Eurocentra nebo
hasičská zbrojnice v ul. Pionýrů 7.
www.hasicijbcpaseky.org, 
tel. 605 889 159.

20. 2. /sobota/ 20 hodin
SALSA NIGHT
Celovečerní akce v duchu
latinskoamerických tanců. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

27. 2. /sobota/ 18 hodin
RUSKO – země plná překvapení
Od Karpat až k Bajkalu – hledání
přirozeného způsobu života 
a nedotčené přírody. 
Velkoplošná live-diashow Leoše
Šimánka.
Předprodej: recepce Eurocentra,
informace 483 704 400.

28. 2. /neděle/ 14 hodin
KOUZELNICKÁ SHOW
Více v programové nabídce 
DDM Vikýř.

VÝSTAVA

Do 2. 3. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
OBSCURA NA NÁMĚSTÍ
Výstava liberecko-jabloneckého
fotoklubu Obscura.

PŘIPRAVUJEME

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

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1
www.knihovna.mestojablonec.cz

1. 2. /pondělí/ 10 hodin
SYMFONIE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2. 2. /úterý/ 17 hodin
MARS 2010
Astronomické okénko Martina
Gembece.

3. 2. /středa/ 16.30 hodin
KOUZLO ČTENÉ KNIHY
S JIŘÍM LÁBUSEM
a hosty z nakladatelství Tympanum.
Setkání čtenářů a posluchačů.

9. 2. /úterý/ 14 hodin
TEXAS, NOVÉ MEXIKO
Pravidelné promítání.

9. 2. /úterý/ 17 hodin
IRISDIAGNOSTIKA
Oko jako obraz toho, jak jsem žil a žiji.
Přednáška a beseda s Romanem Šmídlem.

16. 2. /úterý/ 14 hodin
ZIMNÍ SPORTY V JABLONCI
A OKOLÍ
Beseda s Václavem Vostřákem.

18. 2. /čtvrtek/ 10 hodin
JEZINKY A SMOLÍČEK
Z Pohádek děda Vševěda K. J. Erbena
čte dětem z MŠ Petr Vobořil. Zadáno.

23. 2. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÉ KOSTELY
A CÍRKEVNÍ STAVBY
Beseda s Václavem Vostřákem

O ZLATOU MAKOVICI
V oddělení mládeže pokračuje
4. ročník luštitelské soutěže

CESTOU NECESTOU, MĚSTEM
NEMĚSTEM
Vyhlašujeme 2. ročník amatérské
fotografické soutěže pro každého
bez rozdílu věku. Přihlášky na
www.knihovna.mestojablonec.cz nebo
v knihovně.
Příspěvky zasílejte do 14. května 2010.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

VÝSTAVA

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

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

1.–26. 2. /všední dny/ denně 8–18 hodin 
MŮJ POHÁDKOVÝ SVĚT 
Výstava literárních prací soutěže Múza
2010 včetně výsledků. Součást
Literární čajovny mladých autorů. 

1. 2. /pondělí/
DĚTSKÁ SCÉNA 2010
Vyhlášení soutěže dětských recitátorů
pro kategorie 1.–9. tříd. 
Oblastní kolo se uskuteční 20. března
v DDM Vikýř. 

4. 2. /čtvrtek/ 14–18 hodin 
8.–10. 2. /pondělí–středa/ 9–12 hodin
ZÁPIS TRAMPSKÁ KYTARA 
Pro zájemce, kteří dostali kytaru
a netrpělivě na ni zkouší hrát (od 8 let).

5. 2. /pátek/ 
OČI HADŮ
Vzdělávací program pro ZŠ Lučany.

6. 2. /sobota/ 10–14 hodin 
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
Sportovní „turnájek“ pro kluky
i holčičky všech věkových kategorií;
přihlášky A. Tauchmanová do 4. 2.

11. 2. /čtvrtek/ 16–18 hodin 
VÝTVARNÝ ATELIÉR
Vitráže technikou tiffany; přihlášky
M. Tauchmanová do 4. 2.

15. 2. /pondělí/ 16 hodin 
ČLOVĚČE, NEZLOB SE
Turnaj pro každého; přihlášky
A. Tauchmanová 12. 2.

17. 2. /středa/ 17–19 hodin 
KLUB MLADÝCH
Pro mladé od 12 let; přihlášky
A. Tauchmanová do 15. 2.

20. 2. /sobota/ 10–16 hodin 
ZIMNÍ RADOVÁNKY
Výlet pro děti od 7 let na Černou
studnici spojený se zimními
radovánkami; přihlášky
A. Tauchmanová do 17. 2.

21. 2. /neděle/ 14.30 hodin 
KARNEVALOVÁ PARÁDA PRO
RODIČE S DĚTMI
Střelnice 
Soutěže, diskotéka a zábava s hudbou;
prodej vstupenek bude zahájen 1. 2.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

22. 2. /pondělí/ 16.30 hodin 
BRIGÁDY A KAM ZA NIMI 
Informace a beseda k možnostem pro
mladé lidi.

27. 2. /sobota/ 9 hodin 
ZPĚVÁČCI 2010
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní ve věku 10–15 let s postupem
do regionálního kola; přihlášky
S. Příhonská do 23. 2.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

28. 2. /neděle/ 14 hodin 
KOUZELNICKÁ SHOW
Představení začátečníků i profesionálů
v Eurocentru. Vstupenky od 15. 2. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

Každý čtvrtek v měsíci (mimo 11. 2.)
v 15.30–17 hodin 
TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME
Odpolední tvořivé programy pro celé
rodinky; přihlášky A. Tauchmanová
vždy do pondělí.

OLYMPIÁDY ÚNOR
Okresní kolo v DDM Vikýř

3. 2. /středa/ 9 hodin 
V NĚMECKÉM JAZYCE
Kategorie I., II.

4. 2. /čtvrtek/ 9 hodin 
V NĚMECKÉM JAZYCE 
Kategorie III.

17. 2. /středa/ 8.30 hodin 
V ANGLICKÉM JAZYCE
Kategorie I., II.

24. 2. /středa/ 8.30 hodin 
V ANGLICKÉM JAZYCE
Kategorie III.

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

JARNÍ PRÁZDNINY
Prázdninový program pro žáky ZŠ
od 1. tříd.

8. 2. /pondělí/ 9 hodin
VRATISLAVICE MUZEUM

9. 2. /úterý/ 8 hodin
BOTANICKÁ ZAHRADA

10. 2. /středa/ 10–14 hodin
ENCUASTIC + VALENTÝNSKÁ
PŘÁNÍ

11. 2. /čtvrtek/ 8–12 hodin
HRAVÉ POHYBOVÉ DOPOLEDNE
Lze navázat na odpolední program.

11. 2. /čtvrtek/ 13–15 hodin 
SMALT + FIMO 

11. 2. /čtvrtek/ 15–17 hodin 
ŠPERK TECHNIKOU TIFFANY

12. 2. /pátek/ v 8.30 hodin
SPÁLOV

Přihlášky na jednotlivé dny do 4. 2. 

■ Základní 
umělecká škola
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
www.zusjbc.cz

22. 2. /pondělí/ 18 hodin
KLAVÍRNÍ VEČER

24. 2. /středa/ 18 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER

Tip na dobrou zábavu

20. 2. /sobota/ 20 hodin – Eurocentrum 
SALSA NIGHT
Vystoupení profesionálního souboru Ruben Dance, nejlepších
žánrových tanečníků ve střední Evropě. Živý hudební doprovod
česko-kubánské skupiny Santy y su Marabú, Škola tanců salsa
dominicana, bachata a merengue. 
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 26. 2.
JABLONEC NAD NISOU
„PRO MERITIS“
Výtvarná soutěž návrhů čestné medaile
a plakety města Jablonec nad Nisou.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 19. 2.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE KDE 
Textilní návrhářství.

23. 2.–12. 3.
Ilona Chválová
SVĚTLO – BRAVA – STRUKTURA
Malba na ručním papíře.
Zahájení výstavy v úterý 23. 2. 
v 17 hodin.

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

Stálé expozice

KOUZELNÝ SVĚT BIŽUTERIE
ČAROVNÁ ZAHRADA 
České sklo sedmi století.

Tematické výstavy 
26. 2.–24. 6.
JIŘÍ ŠUHÁJEK
ATELIÉROVÉ SKLO A DESIGN

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27 
tel. 483 310 947
úterý–pátek 9–12 a 12,30–17 hodin
Do 18. 2. zavřeno.

Stálé expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK
SKLENĚNÝ KNOFLÍK 19. STOLETÍ

Tematická výstava
19. 2.–23. 4.
CO SE DĚJE NAD A POD HLADINOU

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 2. /úterý/ 20 hodin
TIBET V KLEŠTÍCH KOMUNISMU
Tajemství posvátné hory Kailash, 
Žalu–klášter, kde se cvičili běžci
vznášející se nad zemí atd. v kontrastu
oslav 60. výročí Čínské lidové republiky.
Provází Radka Tkáčiková.

3. 2. /středa/ 19.30 hodin
WORKSHOP TOČENÍ
A ŽONGLOVÁNÍ
Točení s poikami, tyčí aj. i pro
začátečníky. Fire show na závěr.
Vede Ajax a Pavla Chocho.

4. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
JAN ŠKRABÁLEK 
A RED BULL X-ALPS
O jednom z nejtvrdších závodů světa,
kde povoleným dopravním
prostředkem je jen paraglidingové
křídlo a nohy.

5. 2. /pátek/ 20 hodin
NAROZENINY RÁDIA BEAT
A LUBOŠ POSPÍŠIL S 5 P
Koncert. L. Pospíšil, kytarista
B. Zatloukal a o generaci mladší
muzikanti: klávesista a kytarista
O. Fencl, bubenice P. Táboříková
a baskytarista M. Štec. 

6. 2. /sobota/ 20 hodin
SKYLINE
Elektronika-pop-punkový koncert
pražského sexteta. Energie, divoké
koncerty se zpěvačkou Martou Rybin.

10. 2. /středa/ 19.30 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Nožky a punčošky. 
Vede Filip Novák.

11. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
KURZ PŘEŽITÍ U CIZINECKĚ LEGIE 
Dvoutýdenní extrémní kurz v džungli
Francouzské Guyany přiblíží jeho
absolvent Vít Plhal.

12. 2. /pátek/ 20 hodin
STÁR PLEJ 2010 
Soutěž regionálních kapel
Ve III. ročníku festivalu amatérských
kapel se představí první kapely. 
Finále v červnu. 
Více na www.klubnarampe.cz.

13. 2. /sobota/ 20 hodin
THE PLASTIC PEOPLE
OF THE UNIVERSE
Legendární kapela na turné k nové
desce „Maska za maskou“.

15. 2. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Hvězdy nejen pro zamilované. Láska
i nenávist – antické báje a mýty na
hvězdné obloze. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

18. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
NEW CZECH WOODSTOCK
Dokumentární film režiséra Olivera
Maliny Morgensterna mapuje dvacet
let existence festivalu v Trutnově.
Hosty večera jsou autor filmu
a F. Čuňas Stárek.

19. 2. /pátek/ 20 hodin
HOMOLKA TOBOLKA + XAVIER
Dva ohavní lidé a muzikanti,
Honza Homola ze skupiny Wohnout
a Xavier Baumaxa, litvínovský
buránek na předem neúspěšné
Dementour 2010.

20. 2. /sobota/ 20 hodin
REGGAE BASHMENT
Další večer, který zahřeje. 
U-Cee, Admirál Kolíbal a Emergency
JBC OneLove Station.

22. 2. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU
HISTORIÍ 
Téma: Jablonec 1356–1708. 
Uvádí Václav Vostřák.

23. 2. /úterý/ 20 hodin
OLGA ŠPÁTOVÁ A FILMY JANA
ŠPÁTY
Režisérka Olga Špátová uvádí ze série
restaurovaných filmů svého otce ty,
které jste v kinech vidět nemohli. 

24. 2. /středa/ 20 hodin
BLUEGRASSOVÁ EXTRALIGA 
Za účasti kapel Handl z Jablonce,
Flastr z Mladé Boleslavi a Veget
z Prahy.

26. 2. /pátek/ 20 hodin
VYPSANÁ FIXA
Punk-pop- crossover kapela na jarním
turné po klubech s albem Klenot.

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

28. 2. /neděle/ 17 hodin
EVŽENEK – MUZIKANT 
Z MARTINIKU
Pohádku pro děti od 2 let zahraje
jablonecký divadelní spolek
Veselé loutky.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

Pondělí 1. a 8. 2. od 17 hodin 
BUBENICKÁ DÍLNA 
pro středně pokročilé 
Zahájení nového kurzu.

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

Celý únor 10–15 hodin
HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Nutno se předem přihlásit.

1.–10. 2. /pondělí–středa/
MOJE SPOKOJENÁ RODINA
Výtvarná soutěž.

3. 2. /středa/ 10–14 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
Šperky pro malé princezny.

4. 2. /čtvrtek/ 16 hodin
SETKÁNÍ „VETERÁNŮ“

8.–12. 2. /pondělí–pátek/
TÝDEN NA HORSKÉ CHATĚ
Netradiční jarní prázdniny v Janově.

15.–21. února
NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ
Kampaň sítě mateřských center

24. 2. /středa/ 10–14 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
Brzdičky na ponožky.

25. 2. /čtvrtek/ 10–13 hodin
BAZÁREK
Dětské i „dospělácké“ oblečení.

25. 2. /čtvrtek/ 16 hodin
KLUB DVOJČAT

Přihlášky na akce v MC, 
na jablickomc@seznam.cz, 
tel. 773 270 271.

Další nabídku MC najdete na straně 16
v programu Týdne partnerství.

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

13. 2. /sobota/ 9 hodin 
HLINĚNÍ 
Práce s keramickou hlínou;
pro předškoláky s rodiči. 

27. 2. /sobota/ 9 hodin 
POHÁDKA
Malba a kresba na velký formát.

Další nabídku RC Magnet 
najdete na straně 16 v programu
Týdne partnerství.

Pravidelná nabídka
Pondělky
ANGLIČTINA 16 hodin
VÝTVARKA 17 hodin

Úterky 9 hodin
POHYBOVÉ HRY

Čtvrtky 9 hodin
HRY PŘI HUDBĚ 

CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Pondělí 10 hodin (3–6 měsíců)
Úterý 11 hodin (1–4 roky)
Středa 10 hodin (3–12 měsíců)
Čtvrtek 15 hodin (1–4 roky)

Pondělí–pátek 
PLAVÁNÍ KOJENCŮ
ve speciální vaně

Čtvrtky 18 hodin
KURZ PRO TĚHOTNÉ 
Těhotenství, porod, péče o miminko.

Vystoupení hudební legendy

13. 2. /sobota/ 20 hodin Klub Na Rampě
THE PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE
Legenda české hudební scény s přesahem za hranice naší ze-
mě. A to vše tak trochu proti své vůli... Na turné k novému CD
„Maska za maskou“, pokřtěnému v lednu v Queen Elisabeth
Hall v Londýně a v pražském paláci Akropolis.

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

Šaldovo divadlo
1. 2. /pondělí/ do 21.45 hodin
SUGAR (Někdo to rád horké)
Muzikál o prohibici, gangsterech,
blondýně a dvou nezaměstnaných
muzikantech.

2. 2. /úterý/ do 21.45 hodin (O/1)
SUGAR (Někdo to rád horké)

4. 2. /čtvrtek/ do 21.30 hodin (K10/Č/2)
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA
Alžbětinský krvák o lakomém muži,
záletné ženě a dvou neschopných
vrazích.

5. 2. /pátek/ do 21.45 hodin (K5/2)
RIGOLETTO
Opera v originálu.

6. 2. /sobota/ do 21 hodin (K6/2)
FIGAROVA SVATBA
Rozjitřená komedie o lásce, svatbě,
penězích a jednom ohňostroji. 

7. 2. /neděle/ od 15 hodin (RD/2)
TAJEMSTVÍ LESNÍ TŮNĚ
Výpravná pohádka.
Host: Divadelní společnost
F. Kreuzmanna.

9. 2. /úterý/ do 21.10 hodin (K2/1)
NÁPOJ LÁSKY
Italská opera.

10. 2. /středa/ do 21.30 hodin (K3/2)
ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Klasická opereta.

11. 2. /čtvrtek/ do 21.20 hodin 
(K4/13 za r. 2009)
ČAROVNÁ LÁSKA, MAŠKARÁDA,
ŠPÁSOVÁNÍ 
Balet.

12. 2. /pátek/ do 21.45 hodin 
(K11/Č/2)
URINETOWN: THE MUSICAL
Močohrad: Muzikál o městě, kde se
nesmělo čůrat zadarmo.

13. 2. /sobota/ do 21.20 hodin
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

14. 2. /neděle/ od 16 hodin
SVĚTEM OPERETY
To nejlepší z operetního žánru.

16. 2. /úterý/ do 21.45 hodin (K8/OB/1)
ČERT A KÁČA
Česká pohádková opera.

17. 2. /středa/ do 21.45 hodin (K9/O/1)
SEDLÁK KAVALÍR – KOMEDIANTI
Operní dvojčata v originálu.

18. 2. /čtvrtek/ do 21.30 hodin
(K10/Č/3)
PYGMALION
Hra o pěti jednáních.

20. 2. /sobota/ do 21.30 hodin
SEDM NÁPADŮ NA ZAVRAŽDĚNÍ
MANŽELA
Alžbětinský krvák o lakomém muži,
záletné ženě a dvou neschopných
vrazích. 

21. 2. /neděle/ od 17 hodin
POKREVNÍ BRATŘI
Světoznámý muzikál.

23. 2. /úterý/ do 21.30 hodin (K2/2)
SHAKESPEARE V HOLLYWOODU
Sen noci svatojánské tentokrát
v Hollywoodu.

24. 2. /středa/ (K3/3)
BOHEMIA BALET – BOLERO
E. Lalo – Suite en blanc, L. Janáček –
Sinfonietta, M. Ravel – Bolero.
Host: Bohemia balet – soubor Taneční
konzervatoře Praha.

25. 2. /čtvrtek/ do 21.20 hodin (K4/2)
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Neurologická komedie.

26. 2. /pátek/ do 21.45 hodin (PŠ)
EDGAR
Premiéra velké dramatické opery
v originálu – poprvé v České republice.

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

Malé divadlo
2. 2. /úterý/ do 20.15 hodin
KÁMEN
Premiéra prvního z cyklu
inscenovaných čtení. 

3. 2. /středa/ do 21 hodin (K9/Č/1)
HRA O LÁSCE A SMRTI
Strhující příběh o lásce, strachu
a povinnosti.

5. 2. /pátek/ do 21.30 hodin
39 STUPŇŮ
Divadelní parafráze slavného
špionážního filmu A. Hitchcocka.

10. 2. /středa/ do 21 hodin (Č/2)
BÁBEL
Ještědský příběh lásky a vraždy z r. 1938.

11. 2. /čtvrtek/ do 20.45 hodin
BŮH MASAKRU
Oko za oko, zub za zub – komedie.

15. 2. /pondělí/
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Beseda k inscenaci, pořádá Klub přátel
činohry i pro veřejnost.

17. 2. /středa/ do 21.30 hodin
SVATÝ KOMEDIANT FRANTIŠEK
Klauniáda o vážných věcech. Derniéra.

18. 2. /čtvrtek/ od 17 hodin
KPLO – beseda Jiřího Bartoše
o české opeře.

20. 2. /sobota/ do 21.10 hodin (K6/3)
DNES VEČER: LOLA BLAU
Komorní muzikál pro jednu herečku.

24. 2. /středa/ 10–15 hodin
DĚTSKÁ SCÉNA 2010
Okresní kolo divadelní přehlídky,
pořádá DDM Větrník Liberec.

26. 2. /pátek/ do 21 hodin (K11/Č/3)
BÁBEL
Ještědský příběh lásky a vraždy z r. 1938.

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

■ Lidové sady 
www.lidovesadyliberec.cz

2. 2. /úterý/ 18.30 hodin
Experimentální studio
Klub přátel výtvarného umění
RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ
Přednáška Zuzany Štěpanovičové.

4. 2. /čtvrtek/ 19 hodin
6. abonentní koncert 51. sezony
komorní hudby
TOMÁŠ VÍŠEK
Klavírní recitál.

6. 2. /sobota/ 20 hodin
PROWIZORIUM TOUR 2010 
Předkapela Pí půl, poprocková
hudební, světelná a videoshow. 
Vstup zdarma. 

13. 2. /sobota/ 20 hodin
PLES NARUBY
Dámy za pány a opačně či v oblečení
naruby. Na netradičním Valentýnském
plese zahraje Big Band Luboše Ottla. 

14. 2. /neděle/ 14. hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Tentokrát s Big Bandem Luboše Ottla.

14. 2. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
O MALÉM TYGROVI
Pruhovaná pohádka o tygříkovi, který
se tuze bál. 
Uvádí Divadlo Rolnička.

15. 2. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
MAREK PAZDERSKÝ 
– MONGOLSKO 2008
Transsibiřská magistrála, Altaj, lezení
a treking v NP Tavan Bogd, kláštery,
písečné duny a kaňony. 

16. 2. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
Kulturní agentura Štěk 
MICHAL MÜLLER
Nejlepší český citerista a výtečný zpěvák
v autorské tvorbě na pomezí žánrů.

17. 2. /středa/ 19.30 hodin
Experimentální studio
NEZMAŘI
Zaručeně zábavný večer s jihočeskou
folkovou legendou.

18. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
MODROTISK
Bluegrassová a newgrassová klasika
i gospely zpívané a capella.

19. 2. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
INFRAČERVENÁ KARKULKA
aneb Horor. Publicistika. Pimprlový
muzikál.

19. 2. /pátek/ 19.30 hodin
Terasa
SOUNDSTAIN 
s příchutí tradičního rocku a jedno
překvapení navíc.

22. 2. /pondělí/ 19.30 hodin
Experimentální studio
c. k. Adventura uvádí
AMERIKA NADOSAH
Beseda s Vítkem Procházkou.

23. 2. /úterý/ 19.30 hodin
Experimentální studio
KAREL PLÍHAL
Nové písničky a básničky mezi
známými peckami.

24. 2. /středa/ 18 hodin
Experimentální studio
FOTOJATKA
To nejlepší z festivalu tvůrčí 
fotografie 2009. Netradiční prezentace 
dokreslená hudbou (např. J. Revillard,
R. Milach, J. Štreit či T. Vlčková).

24. 2. /středa/ 20 hodin
ANETA LANGEROVÁ TOUR 2010

25. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Divadlo bez opony
Divadlo v Řeznické
ŘEDITELSKÁ LÓŽE 
Tragikomedie o přátelství dvou starých
a zapomenutých herců… Hrají:
Stanislav Zindulka a Alois Švehlík.

26. 2. /pátek/ 19.30 hodin
Experimentální studio
JARRET & ZDENĚK BÍNA 
+ JAN URBANEC
Domácí kapela a akustický projekt býva-
lého lídra čerstvě ukončených –123 min. 

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

28. /neděle/ 14 hodin
Roztančíme Lidové sady
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Tentokrát s Broďankou.

28. 2. /neděle/ 15 hodin
Experimentální studio
Pohádkové odpoledne
KRAKONOŠ
Loutkové představení pro nejmenší
uvádí Divadlo Z Půdy.

PLESY
5. 2. /pátek/ 20 hodin
KRÁLOVSKÝ BÁL 
oktávy Podještědského Gymnázia
Hraje Big Band Luboše Ottla.

12. 2. /pátek/ 20 hodin
PLES AUTO KELLY

20. 2. /sobota/ 20 hodin
PLES EKONOMICKÉ FAKULTY

Tip na zajímavé vystoupení

16. 2. /úterý/ – Experimentální studio 
MICHAL MÜLLER
Citerista vyhledávaný pro svůj jedinečný a osobitý projev. Jeho
hudba stojí někde na pomezí lidových motivů, blues, jazzu,
world music a volné improvizace.

Foto Radka Soudková
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Lední hokej
HC Vlci Jablonec n. N. 
www.hcvlci.cz 

2. liga – západ
10. 2. /středa/ 18 hodin
HC MOST

20. 2. /sobota/ 18 hodin
HC DĚČÍN

27. 2. /sobota/ 18 hodin
HC SOKOLOV

Kopaná
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz 

Gambrinus liga
Chance aréna
28. 2. /neděle/ 15 hodin
BOHEMIANS 1905

Corny městská hala
www.sportjablonec.cz

6. 2. /sobota/
OBLASTNÍ SOUTĚŽ V BOXU

6., 13., 20. a 27. 2. /soboty/
MLÁDEŽNICKÝ HALOVÝ
TURNAJ
v kopané

7. 2. /neděle/
1. FBK CAMPUS
Florbalový zápas.

13. 2. /sobota/
TJ JABLONEX – LOKO LIBEREC
Zápas v odbíjené žen.

14. 2. /neděle/
MISTROVSTVÍ ČR V HIP HOPU

20. 2. /sobota/
TJ BIŽUTERIE – TJ JABLONEX
Zápas v odbíjené žen.

20. 2. /sobota/
ELP JABLONEC N. N. 
– MLADÁ BOLESLAV
Turnaj v házené mužů.

27. 2. /sobota/
TJ JABLONEX – TJ TURNOV
Zápas v odbíjené žen.

28. 2. /neděle/
KRAJSKÝ PŘEBOR JUNIOREK
Turnaj v odbíjené.

28. 2. /neděle/
2. VOLEJBALOVÝ TURNAJ
FIREM

Začátky utkání je nutné si zjistit
před konáním akce.

Corny atletická hala
www.sportjablonec.cz

3., 10., 17. 2. /středy/ 16.30–19 hodin
ATLETICKÉ STŘEDY 

6. 2. /sobota/ 10 hodin
KRAJSKÉ PŘEBORY 
všech kategorií

13. 2. /sobota/ 10 hodin
TJ LIAZ
MČR VETERÁNŮ V HALE
Atletické závody
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

27. 2. /sobota/ 10 hodin
MEMORIÁL KARLA LÍBALA

Sportovní kulečník
TJ Bižuterie Jablonec n. N.
Pražská 20

2. liga
28. 2. /neděle/ 10–15 hodin
ŽIŽKOV PRAHA B

3. třída
14. 2. /neděle/ 10–15 hodin
HARCOV LIBEREC

Cvičení 
TJ Sokol Jablonec n. N.
Fügnerova 5

8.–11. 2. /pondělí–čtvrtek/
JARNÍ PRÁZDNINY
V SOKOLOVNĚ

Každodenní program:

Dívky a chlapci (7–14 let)
9–11 hodin – stolní tenis
11–13 hodin – hry a gymnastika,

florbal

Předškoláci (2–6 let)
9.30–10.30 hodin – hry v tělocvičně

Dospělí (včetně seniorů)
9.30–10.30 hodin– zdravotní

cvičení
11–13 hodin – stolní tenis

Přihlášky do 8. 2. v sokolovně,
informace na tel. 728 761 563
a ve vývěsce sokolovny.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

20. 2. /sobota/ 9–13 hodin
OBLASTNÍ SRAZ CVIČITELEK
A CVIČENEK
Různé formy cvičení: zdravotní,
kondiční, taneční atp.
Bližší informace ve vývěsce.

Sportovní střelba
Střelecký klub LOYD Jablonec n. N.
www.sskmloyd.wz.cz 

20. 2. /sobota/ 9 hodin
Hala ISŠ Bižuterie v Podhorské ulici
MEZINÁRODNÍ STŘELECKÝ
ZÁVOD
o pohár starosty města Petra
Tulpy 
22. ročník – ze vzduchové pušky
vstoje.
Kategorie: 
muži/junioři – o pohár 

Geosa, s. r. o., 
ženy/juniorky – o pohár

Alphacor, v. o. s., 
dorost – o pohár firmy Jirků. 
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2010.

Nabídka sportovních programů

Po podzimu patří jablonecké-
mu fotbalovému týmu čtvrté
místo a na první Teplice ztrácí
pouhý jeden bod. To ho oprav-
ňuje pomýšlet na nejvyšší příčky
i na konci sezony a tak navázat
na úspěchy z dob minulých, kdy
obsadil dvakrát třetí místo. Bez
mohutné divácké podpory se
ovšem jablonecký tým neobejde.
Navíc kromě fotbalu se fanoušci
mohou těšit i na další zajímavé
akce, které pro ně vedení klubu
připravuje.

Příprava fotbalistů FK Baumit
Jablonec na nadcházející ligový
ročník fotbalové Gambrinus ligy je
v plném proudu, hráči od 4. ledna
polykají tréninkové dávky, aby na
mistrovské soutěže byli co nejlépe
připraveni.

Umístění v popředí tabulky a účast
v některém z evropských pohárů
je přáním jak majitele klubu Miro-
slava Pelty, tak i trenéra Františka
Komňackého. „V tabulce jsme čtvrtí

a jsme i v domácím poháru, tak bych
si přál, abychom to dokázali promě-
nit v účast v evropských pohárech,“
říká Miroslav Pelta.

František Komňacký má tajné
přání, ale to samozřejmě čtenářům
neprozradil. „Tajné přání nepro-
zradím, ale přál bych si, aby mně
s jeho plněním pomohli i jablonečtí
diváci. Byl bych rád, kdyby jich do
hlediště chodilo více a aby dokázali
jablonecký útulný stadionek napl-
nit a vytvořit nám všem lepší atmo-
sféru. 

Je fajn, že máme skupinu skalních
fanoušků, kteří s námi jezdí i ven,
ale rádi bychom, aby k nim přibyli
další a v našem snažení nám co
nejvíce pomohli. My se jim za jejich
podporu budeme snažit odvděčit
kvalitními výkony,“ slibuje Kom-
ňacký.

První domácí zápas hraje FK Bau-
mit Jablonec 28. února od 15 hodin,
kdy v Chance aréně přivítá Bohe-
mians 1905.

Lenka Bártová

Přijďte 28. února na ligový výkop 

Foto archiv FK Baumit 

Halové Mistrovství ČR veteránů 2009
Foto archiv TJ LIAZ
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Kačka Kretschmerová

Adam Ullmann

Vaneska Skalická

Perníková chaloupka
Děda vyšel. Obchází chalupu, dívá se na střechu a zase
volá: „Kdo to tam láme perník? Kdo je to?“ A Mařenka
zase tenounkým hláskem: „To já, dědečku, větříček,
foukám, pofukuji, mandličky loupám i perníček.“

(Josef V. Pleva – Budulínek a ještě dvě pohádky navíc)

Oceněné práce

Adam Ullmann, MŠ Pod Lesem, Československé armády 37
Vaneska Skalická, Žlutá MŠ, Jugoslávská 13
Kačka Kretschmerová, Pod Peřinkou, Havlíčkova 4

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Březnové obrázky s tématem Sněhurky očekáváme v podatelně jablo-
necké radnice do středy 10. února 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 březen a duben:



1.–14. 2. 
MC Jablíčko 
MOJE MILOVANÁ RODINA 
Výtvarná soutěž 
Díla přijímá MC od 1. do 10. 2., vyhlášení 14. 2.
při Valentýnském maškarním karnevalu.

10. 2. /středa/ 10–14 hodin
MC Jablíčko 
MALOVÁNÍ 
zamilovaných hrnečků pro dospělé

13. 2. /sobota/ 20 hodin
Eurocentrum
15. PLES MĚSTA 
Jablonce nad Nisou 

14. 2. /neděle/ 9–20 hodin
Corny městská hala
X-DANCE MASTERS CUP
Mistrovství ČR v hip-hop tancích. Pořádá X-Dance.

14. 2. /neděle/ 15 hodin
MC Jablíčko 
VALENTÝNSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
Vstup pouze v maskách.

15.–19. 2. /pondělí–pátek/
PŘEDNÁŠKY VE ŠKOLÁCH 
Pro žáky ZŠ/SŠ na téma partnerské vztahy. Po-
řádá Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy Jablonec n. N. a Maják, o. p. s., Liberec.

15. 2. /pondělí/ 16 hodin
MC Jablíčko 
SPOLEČNÉ TVOŘENÍ PARTNERŮ
Výtvarná dílna.

15. 2. /pondělí/ 18 hodin
Klub Na Rampě
HVĚZDY NEJEN PRO ZAMILOVANÉ
Astronomické setkání pro veřejnost. 
Pořádá Jablonecká kulturní obec za podpory
Sundisk, s. r. o.

16. 2. /úterý/ 13–15 hodin
MC Jablíčko
KŘESŤANSTVÍ A RODINA
Duchovní Římskokatolické farnosti Jablonec
nad Nisou Pavol Poláček a hosté.

16. 2. /úterý/ 17 hodin
Klub Na Rampě
RADIM UZEL
Manželské problémy včera a dnes
Pořádá město Jablonec nad Nisou.

17. 2. /středa/ 10–14 hodin
MC Jablíčko
RODINNÉ OBRAZY SCRAPBOOK
Výtvarná dílna.

17. 2. /středa/ 16–19 hodin
MC Jablíčko
PĚT TIBEŤANŮ
Relaxační cvičení. Pořádá Sedmikráska.

18. 2. /čtvrtek/ 16.30–19.30 hodin
MC Jablíčko
RODINNÉ KONSTELACE 
Pořádá Sedmikráska.

19. 2. /pátek/ 15.30–18 hodin
MC Jablíčko 
JAK VYUŽÍT VOLNÝ ČAS V RODINĚ 
Pořádá Český svaz žen Jablonec n. N. 

19. 2. /pátek/ 14–15 hodin
MC Jablíčko
SOCIÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 
pro rodiny s dětmi do 6 let 
Přednáška sdružení HOST – Halka 
Michalenková.

19. 2. /pátek/ 14–18 hodin
Rodinné centrum Magnet
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

19. 2. /pátek/ 16–18 hodin
Spolkový dům
MALEJ A VELKEJ
Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi. Pořádá
Compitum, o. s. a Jablonečtí skauti. 

19. 2. /pátek/ 16.30 hodin
Dům pro seniory Novoveská
NISANKA A MALÁ NISANKA 
Vystoupení folklorního souboru.

20. 2. /sobota/ 16 hodin
RC Magnet
KARNEVALOVÝ REJ
Odpoledne plné zábavy, her, tance a soutěží.

20. 2. /sobota/ 20 hodin
MC Jablíčko 
PYŽAMOVÁ PÁRTY 
Dětský program; pro rodiče, kteří předloží vstu-
penky na Salsa Night v Eurocentru zdarma.

21. 2. /neděle/ 14.30–17 hodin
Střelnice
KARNEVALOVÁ PARÁDA
Estráda v maskách pro malé i velké. Pořádá
DDM Vikýř.
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Letos poprvé se město Jablonec nad Nisou
připojí k celorepublikové akci Národní tý-
den manželství 2010. Každý rok je týden ko-
lem svátku Valentýna (14. 2.) příležitostí pro
všechny páry zaměřit se na svůj vztah.
Jablonec se k týdnu připojí volně navazují-
cím Týdnem partnerství, nad kterým pře-
vzal v rámci prorodinné politiky města zá-
štitu místostarosta Petr Vobořil. 

Bohatý program pro všechny věkové katego-
rie, kterého se zúčastní řada neziskových orga-
nizací, se začne odvíjet v podstatě už od začát-
ku měsíce a potrvá do neděle 21. února. Perlou
programu bude jistě zajímavá přednáška zná-
mého sexuologa Radima Uzla na téma „Man-
želské problémy včera a dnes“. Tu město Jablo-
nec připravilo pro nejširší veřejnost v Klubu Na
Rampě 16. února od 17 hodin.

Podrobný program a seznam partnerů týdne
naleznete na www.jabloneckarodina.cz a na le-
táku, který město k Týdnu partnerství vydává.
Leták slouží také jako sleva na taneční večer
Salsa Night v Eurocentru. K dispozici bude
v obou informačních centrech městského úřa-
du a u všech organizací, které se na Týdnu part-
nerství podílejí. 

(mp)

První ples města Jablonce nad Nisou se konal
2. března 1996 v prostorách pavilonu B teh-
dejšího výstaviště. V následujících letech se
plesy města na pár let přesunuly na Střelni-
ci. Od roku 2006 se konají ve velkém sálu
Eurocentra. 

V roce 2002 se vedení města poprvé rozhodlo
věnovat část výtěžku na podporu sdružení či
organizací, jež se zabývají prací s dětmi, posti-
ženými, důchodci, sociálně slabými atp. Letos
část výtěžku obdrží občanské sdružení JAKOP –
jablonecký klub onkologických pacientů.

V průběhu 15 let se v Jablonci vystřídalo mno-
ho našich předních zpěváků a zpěvaček. Byli
mezi nimi Eva Pilarová, Marcela Holanová,
Petra Janů, Miro Žbirka, Karel Zich, Vladimír
Hron, Tereza Kerndlová, Anna K. a další. 

V roce 2009 byl ples poprvé tematicky zamě-
řen. Včetně výzdoby se stylizoval do 30. let mi-
nulého století – do éry swingu a prvorepubliko-
vých melodií a k tanci i poslechu hrál orchestr
Melody Makers. 

Jubilejní 15. ples města Jablonce nad Nisou
je připraven na sobotu 13. února a začne ve 20
hodin v Eurocentru. Letos připravujeme ples
ve stylu brazilského karnevalu a latinskoame-
rických rytmů a melodií. Celým večerem vás bu-
de provázet David Jelínek. K tanci a poslechu
zahraje orchestr Ladislava Bareše. V programu
vystoupí Tam-Tam Orchestra a Tam-Tam Ba-
tucada, tanečníci v Brasil show, taneční škola
Topdance manželů Jägerových a žáci Základní
umělecké školy v Jablonci nad Nisou.

Vstupenky se prodávají od 28. ledna v po-
kladně Eurocentra. (kh)

Pozvání na jubilejní městský ples

Hlásíme se k Národnímu týdnu manželství

Program jabloneckého Týdne partnerství
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Když v jabloneckém kostele Povýšení sv.
Kříže koncertoval v červnu minulého roku
kristokatolický chrámový sbor z Bernu, ne-
tušili jsme, jakou pozornost švýcarského fa-
ráře Schullera vyvolá náš triptych Achátová
madona. Toto dílo u nás pravidelně vysta-
vujeme jako vánoční betlém. Po jeho slovech
upřímného obdivu a zájmu nebylo těžké do-
hodnout zápůjčku betléma do Švýcarska.
V prosinci odjel starokatolický realizační
tým do Bernu a před třetí adventní nedělí už
byla připravená vernisáž.  

Dále hovoří švýcarský kritik Cyril Bezak: 
„Nenechme se mýlit: i když to, co stojí v před-

sálí kristokatolického kostela v Bernu zdánlivě
vypadá jako běžný kostelní kýč, jedná se ve sku-
tečnosti o nanejvýš ucelené dílo mladé umělky-
ně Jitky Navrátilové z českého Jablonce n. N.

Tentokrát jsou vánoční jesličky úplně jiné.
Malované postavy mají téměř životní velikost,
a proto se nám zdají být velmi blízké: Josef žas-
ne jako všichni novopečení otcové, z tváře Ma-
rie vyzařuje radost nad svým děťátkem, z něhož
toho ale mnoho nevidíme. Tam, kde obvykle dě-
ťátko hledáme, nachází se velký otvor, z něhož
září jasné světlo. Při doslova hlubším nahléd-
nutí dovnitř můžeme objevit jemné náznaky,

jako malou ruku, otisk nožky. Avšak z děťátka
jen pouhý náznak, popřípadě ono světlo. Vlevo
a vpravo klečí vždy jeden anděl. Všechny posta-
vy jsou zahalené v těžká mramorovaná roucha
a nad nimi svítí tři lampičky. Až po delším hle-
dání rozeznáme na pozadí obrazu tváře, zvířa-
ta, pohádkové bytosti, přírodu…

Všechno sice působí jakýmsi nedokončeným
dojmem, ale právě tím se odlišuje toto ztvár-
nění od jiných, založených na falešně vyvážené
idyle jesliček. V Betlému se přeci jednalo o nou-
zové přístřeší podobné onomu našemu na tomto
světě.

K dozrání poselství je třeba jistého času, ne-
ní rozeznatelné na první pohled: vánoční dění
zůstává tajemstvím, jež můžeme stále znovu
odkrývat. My sami můžeme napomáhat jak
dobrým, tak váhavým myšlenkám, aby se staly
skutečností, můžeme stavět na náznacích a ky-
nutí ručky Jezulátka. Abychom získali odpo-
vídající náhled, o to se stará jasné osvětlení
díla.

Materiál ztvárněný v oděvech postav jako
broušené kameny se nám může zdát těžko sne-
sitelný, na pomoc nám však přicházejí okolní
andělé. Skladba obrazu je zhotovená po vzoru
polodrahokamů z Jablonecka.“

Ondřej Šešera

Švýcaři přijali naše děťátko

Foto Karel Koláček

Zkonfrontovat svůj názor se závěry odbor-
né poroty můžete v těchto dnech v Městské
galerii MY. Do 26. února se zde koná výstava
návrhů na novou městskou záslužnou (či
čestnou) medaili, kterou charakterizuje ná-
pis „PRO MERITIS“ (latinsky: za zásluhy)

Právo udělovat tuto medaili bude mít zastupi-
telstvo města. Medaile bude skutečně nová, pro-
tože Jablonec nad Nisou dosud ve své historii
žádnou podobnou medaili neměl. To je zají-
mavé zvláště proto, že v našem městě díky
uměleckoprůmyslové škole studovala či praco-
vala řada vynikajících medailérů (včetně tvůrce
prvních Československých mincí Otakara Špa-
niela). V Jablonci i v okolí působily a dosud pů-
sobí kvalitní ražebny a moderní medailérská
tradice je nejbohatší hned po Praze. Různých pří-
ležitostných ražeb vydalo město jen od roku 1996
přes desítku, ale nadčasovou záslužnou me-
daili, která by nebyla spojena s žádnou zvláštní
událostí, neměl Jablonec ani po roce 1989, ani
předtím. 

Proto se již v souvislosti s vydáním poslední
příležitostné medaile – medaile Josefa Pfeiffera

k 200. výročí povýšení Jablonce na městys – za-
čalo připravovat vydání první medaile tohoto
druhu. 

Soutěže na kresebný návrh se zúčastnilo dva-
náct vyzvaných medailérů a vítězné návrhy ur-
čila porota složená z odborníků z různých ob-
lastí a tří zástupců města. Závěry poroty byly
zveřejněné za účasti medailérů a porotců na
vernisáži výstavy, která proběhla v galerii MY
28. ledna. 

Městská medaile navazuje na novou tradici
tvorby insignií, která začala za minulého vedení
města. Jako první vznikl díky výtvarné soutěži
starostenský řetěz. Soutěž je i v republikovém
měřítku mimořádným činem a nepříliš častou
příležitostí pro porovnání výtvarných názorů.
Výstavu doplňuje i přehled všech jabloneckých
městských medailí vydaných od roku 1996 až
do současnosti, výběr zajímavých jabloneckých
ražeb z období jak před rokem 1945, tak do ro-
ku 1989. Prohlédnout si můžete též studentské
absolventské práce s regionální tematikou
z jablonecké Vyšší odborné školy pro raženou
medaili. 

(bt)

Jablonec bude mít poprvé záslužnou medaili

Daniela Musilová – mosazná pamětní medaile 
z roku 2006 k výročím města Jablonec nad Nisou. 

Foto Jiří Kovanic

Cestující na jabloneckých linkách MHD
nepochybně zpozorovali, že se ve městě obje-
vily zcela nové autobusy. 

V roce 2009 byly zakoupeny hned čtyři nové
autobusy. Jde o dva vozy řady SOR BN 12, jeden
BN 10,5, které jsou částečně nízkopodlažní,
a jeden plně nízkopodlažní NB 12. Nákup tří
autobusů umožnil příspěvek města Jablonec
nad Nisou ve výši 10 milionů Kč. Na vůz NB 12
byla poskytnuta státní dotace 1,2 mil. Kč. Ob-
nova vozového parku je směřována k nákupu
takových vozidel, která umožní pohodlnější
cestování osobám se sníženou pohyblivostí
a rodičům s kočárky.

Doprava o prázdninách
V době jarních prázdnin, tj. od 8. do 14. úno-

ra, dojde na linkách MHD u vybraných spojů
k omezení provozu. Všechna najdete v jízdních
řádech. Pro rekreační účely bude po dobu
prázdnin v provozu linka č. 21 Pražská–Hra-
bětice–Bedřichov–Pražská. 

Nový provozovatel MHD
Od 1. ledna 2010 se provozovatelem jablonecké

MHD stal Dopravní podnik města Liberce a. s.
Společnost ČSAD Jablonec n. N. a. s. pro něj
městskou dopravu smluvně zajišťuje.

(ms)

Na linkách MHD jezdí čtyři nové autobusy

Foto Milan Svoboda
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Vždycky jste byl aktivním sportovcem?
Měl jsem rád všechny sporty dosažitelné pro ves-

nického kluka. Fandil jsem fotbalové Slavii, v hokeji
mě uchvátil slavný útok LTC Praha Roziňák, Zá-
brodský, Konopásek a v atletice byl mým idolem mlado-
boleslavský Franta Fiedler, mistr republiky ve skoku
vysokém a v desetiboji. Jako patnáctiletý jsem založil
SK Skramouš, organizoval utkání v kopané, hokeji
a atletice s okolními vesnicemi. A těmto sportům jsem
byl věrný až do konce studií. V Jablonci jsem pak kro-
mě atletiky byl čtyři roky i hrajícím předsedou hoke-
jového oddílu. Ale moc jsem toužil dostat se do ATK
Praha (dnešní Dukla) mezi nejlepší atlety – manžele Zá-
topkovy, Skoblu, Jungwirtha, Fikejze, Kováře… A to

se mi povedlo v letech 1952–1953. Tehdy jsem na mis-
trovství ČSR získal medaili v běhu na 800 m, se štafe-
tou jsem se stal mistrem republiky na 4 × 1500 m a na
4 × 880 yardů jsme vytvořili se štafetou světový rekord.

Vaše jméno je úzce spjato s jabloneckou atleti-
kou, o níž se mluví od roku 1947. Oddíl vznikl
o dva roky později a vy jste byl jeho předsedou od
roku 1964 nepřetržitě 37 let. 

Závodil jsem, vedl dorost, družstvo mužů. Jako
předseda jsem chtěl dostat oddíl mezi nejlepší v re-
publice, a tak jsem usiloval o stále vyšší počet a vý-
konnost závodníků. K tomu byli potřeba dobří trenéři,
funkcionáři i rozhodčí. Naši závodníci tehdy vybojo-
vali přes 350 titulů mistra republiky, absolvovali na
2500 reprezentačních startů, na ME získali 15 medailí.
Mistry Evropy jsou M. Karbanová, V. Nožičková

a K. Kolář – držitel světového rekordu. Mistry světa se
stali J. Železný, Z. Hejnová (juniorka), I. Ullsperger
a A. Hadinger (veteráni). Na Střelnici bylo 65 mistrov-
ství republiky a 135 mezinárodních mítinků. V hale
vznikly čtyři světové rekordy, přičemž ten H. Fibinge-
rové ve vrhu koulí – 22,50 m, nebyl dosud překonán!
I nadále se snažím získávat pro oddíl finance a propa-
govat ho. Jako místopředseda Krajského sdružení
ČSTV organizuji třeba Trojboj všestrannosti pro děti
od 6 do 11 let.

Srnčí důl a atletická hala byly ve své době re-
publikovým fenoménem. Jak vzpomínáte na dobu
jejich vzniku? 

To byla nejpopulárnější éra místní atletiky. Impul-
sem pro stavbu haly bylo velké množství sněhu v zi-
mě 1964. Fotbalisté ho odklízeli ze hřiště na atletickou
dráhu, kde až čtyřmetrové haldy roztávaly do konce
května. Atleti tak nemohli pět měsíců trénovat. Do-
hady mezi atlety a fotbalisty o času tréninků na dráze,
o házení oštěpu a disku mě zase přivedly na myšlen-
ku vytvořit blízko Střelnice areál pro trénink atletic-
kých disciplin. Prostory jsem získal bezúplatným pře-
vodem od lesů a náklady na vybudování byly nulové
– postavili jsme ho brigádnicky. Rozšířili jsme také
dráhu na šest pruhů, položili tartan, postavili hotely
Sport. Trénovali zde jak naši atleti, tak z Evropy i zá-
moří. Přirozeně tak vznikly mezinárodní závody Jab-
lonecká hala a Mladý LIAZ. 

V čem je základní rozdíl mezi sportem v letech
sedmdesátých a dnes? 

Dříve šlo o ideály, o touhu po sportu, po mezinárod-
ních kontaktech, po cestování. Dnes jde většinou o pe-
níze. Tehdy jsme sháněli peníze, abychom mohli
sportovat. Dnes se často sportuje, aby si funkcionáři
a trenéři vydělali peníze. 

Co říkáte novému atletickému oddílu ve městě?
Založení oddílu AC Jablonec je právě tím případem,

jak dobří trenéři ztratili zájem o atletiku i o mládež.
Nejdříve jako vedoucí členové výboru oddíl TJ LIAZ
poškodili a nyní v touze po penězích přistoupili k jeho
rozbití.

(fr)

Václav Poláček
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Už od mládí jsem nadšený organizátor
Rodák ze Skramouše, malé vesničky mezi Mladou Boleslaví a Mělníkem, absolvent
obchodní akademie, se s Jabloncem seznámil jako maturant a dorostenecký mistr
republiky v běhu na 1000 metrů z vrcholu rozhledny na Černé studnici, kde byl se
školou na výletě. Kopce okolo mu učarovaly natolik, že se rozhodl prožít tu život.
A tak dva dny po maturitě vystoupil na dnešním Mírovém náměstí z tramvaje
a zeptal se na místo v nejbližší firmě, jíž byla Jablonecká krystalerie. Tak se stal
Jablonečákem. 

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá únorová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spolko-
vém domě. Na 3. 2. je připraveno
posezení s volnou zábavou, 10. 2.
vycházka., 17. 2. maškarní veselice
a na 24. 2. měření tlaku.

Festival Expediční kamera
proběhne v sobotu 13. února od 17
do 21 hodin v desenském kině Alfa.
Připraveny budou např. filmy Bhú-
tán – Hledání štěstí (P. Barabáš),
Hliněná řeka (vodáci v Etiopii),
Uruca (lezení na Homoli cukru),
The Sharp End, Slzy Konga, Ex-
pedice Dhaulágiri–Makalu 2008
a další.

Na Petříně
se konají každou únorovou středu
od 20 hodin taneční zábavy a kaž-
dou neděli od 16 hodin odpolední
čaje. V neděli 14. února od 20 ho-
din Svatovalentýnská zábava, hra-
je Petr Voslař. Vstupné zdarma.

Jazzový večer
pořádá Klub ex 18. února od 19 ho-
din. Hraje Jazz h Factor a jeho hosté.

Skupina Fleret 
a Jarmila Šuláková
vystoupí v pátek 19. února od
19.30 hodin v rychnovském hudeb-
ním klubu Bažina v restauraci Be-
seda.

Muzeum Jizerských hor
na Jizerce můžete navštívit i v zimě.
V únoru 13.–14. a 27.–28. a ve stej-
ných dnech i v březnu. Otevřeno je
od 10 do 15 hodin. Jiné termíny lze
dohodnout předem.

V budyšínském muzeu
můžete do konce února zhlédnout
rozsáhlou výstavu vánočních ozdob
z Jablonecka a Královédvorska.
Historické i současné ozdoby po-
cházejí ze sbírky vídeňské kunst-
historičky Waltraud Neuwirthové.
Výstavu doplňují vánoční poh-
lednice i novodobé fotografie pre-
zentující krásu našeho města
(www.museum@bautzen.de).

Lyžníci v dobové výstroji
a výzbroji se opět sejdou v sobotu
20. února od 13.15 hodin ve smr-
žovském Ski areálu Kedr. Závodit
se bude v tradičních i netradičních
disciplínách. Informace získáte na
magda.rajtarova@smrzovka.cz.

Liberec v sevření hákového 
kříže
Výstava v Severočeském muzeu Li-
berec. Pohled na Liberec v období
mezi vstupem nacistických vojsk
do města v říjnu 1938 a příchodem
Rudé armády na jaře 1945. Koná
se do 7. března. Otevřeno denně
mimo pondělí od 9 do 17 hodin.

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

Václav Poláček při mezistátním utkání ČSR – Jugoslávie, 1948

Václav Poláček na čele 
při Běhu Barrandovem, 1953
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V parčíku na křižovatce ulic Jiráskova,
Luční a U Muzea stojí nenápadný kamenný
pomník. Připomíná židovskou synagogu,
která v těchto místech stála do roku 1938 a je
i vzpomínkou na tři stovky židovských ro-
din, které v Jablonci žily před druhou světo-
vou válkou. Autorem díla je jablonecký aka-
demický sochař Oldřich Plíva

V roce 1892 získala zdejší židovská obec od
jabloneckého starosty A. H. Posselta pozemek,
na kterém byla podle plánů vídeňského c. k. sta-
vebního rady Wilhelma Stiassného postavena
židovská modlitebna. Stavbu v maurském stylu
realizoval jablonecký stavitel Franz Kaudela.

V chrámové lodi synagogy měli 160 míst k se-
zení muži, na galerii mohlo sedět 126 žen a 24
míst bylo volných. V prvním patře byla zaseda-
cí místnost židovské obce. Střechu zdobily dvě
mohutné cibulovité báně. Cena za stavbu a po-
zemek byla vyčíslena na 60 000 zlatých. Ve stře-
du 28. září 1892 byla synagoga slavnostně za-
svěcena.

Hned po tzv. Křišťálové noci (z 9. na 10. listo-
padu 1938) byla během odpoledne vypleněna
a ještě ten večer zapálena. Záminkou k pogro-
mu zvanému Křišťalová noc byl atentát na se-
kretáře německého vyslanectví v Paříži Ernsta
von Ratha, který spáchal 7. 11. 1938 Žid Her-
schel Grünspan (psáno též Grynszpan). Rath
na následky zranění 9. 11. zemřel a během ná-
sledující noci došlo v celém Německu k rabo-
vání židovských obchodů, hořely synagogy, Židé
byli zabíjeni. Den nato se vlna násilí přenesla
i na další území, která již byla pod vlivem na-
cistického Německa.

Postavení památníku
Dne 2. srpna roku 1993 byl na místě vypále-

né synagogy odhalen symbolický pomník. Ke
slavnosti v amfiteátru jabloneckého výstaviště,
kterou připravil Spolek přátel města Jablonce
n. N. spolu s městem a jabloneckými podnika-
teli, se sjeli rodáci téměř z celé Evropy i zá-
stupci židovských obcí ze zámoří. Kancelář pre-
zidenta republiky zastupovala Lenka Štětinová,
přítomen byl švýcarský honorární konzul Hanus
Holzer, zástupci židovských obcí z Přerova,
Prahy a z Polska i duchovní otec celé akce
Franz Kafka z Anglie. Díky jeho iniciativě se
podařilo mezi rodáky, kteří byli nuceni po vál-
ce odejít do ciziny, shromáždit 10 000 dolarů.
Celkovou atmosféru doplnilo vystoupení pěvec-
kého souboru Janáček, který přednesl repertoár
s židovskou tematikou.

Památník je tvořen žulovým trojhranným
blokem. Jeho horní strana je oproti trojúhelní-

kové základně pootočena tak, aby při pohledu
shora tvořila šesticípou hvězdu, židovský symbol
chrámu krále Davida. U paty památníku jsou
položeny dvě desky s nápisy:

„Zde stávala synagoga sloužící 300 židovským
rodinám, které značně prospěly rozvoji jablonec-
kého průmyslu před druhou světovou válkou.
V říjnu 1938 nacisté obsadili město, znesvětili
a zničili synagogu. Většina židovského obyvatel-
stva byla zavražděna v nacistických koncentrač-
ních táborech. Bůh žehnej jejich památce.“

Památník je součásti jabloneckého „Vnitřního
turistického okruhu“ a zaslouží si jistě naši po-
zornost.

Václav Vostřák

Památník jablonecké synagogy

Foto Oldřich Plíva

Seriál na téma „Muži, kteří měnili město“,
který jsme zahájili v lednovém čísle, bude
střídavě prokládán neméně zajímavými
články o střeleckých štítech. Unikátní soubor
těchto štítů a pamětních střeleckých terčů
uchovává jablonecké Muzeum skla a bižute-
rie. Jsou o to zajímavější, že mnohé z nich
upomínají na významné historické i regio-
nální události 

Konstituce neboli ústava, která je závazná pro
všechny obyvatele státu bez ohledu na rod
a majetek, je jednou z nejvýznamnějších vy-
možeností, které přineslo 19. století. Taková
společenská změna ovšem neproběhla hladce.
Byla spojena s revolučními událostmi. V tzv.
slavných březnových dnech (13., 14. a 15. břez-
na) vypukly ve Vídni nepokoje, pod jejichž tla-
kem přislíbil císař Ferdinand ústavu. S tou však
liberální měšťanstvo nebylo spokojeno a nepo-
koje se v květnu opakovaly.

Obyvatelé Jablonce uvítali zprávy o těchto
událostech s nadšením. Znamením svobodomy-
slnosti se staly bíle stužky, které nosili členové
měšťanské společnosti scházející se v hostinci
U Zlatého lva v knoflíkové dírce kabátu. Na jaře
roku 1848 znělo slovo „konstituce“ celým Jab-
loncem. Ne všichni obyvatelé však znali jeho
skutečný význam a důsledky, které přinášelo.

Zvláště chudé obyvatelstvo očekávalo, že je nové
poměry zbaví bídy. Chudí však zůstali chudými
a bohatí bohatými. Očekávání byla zklamána
a to vyvolávalo nepokoje, které měla zvládnout
měšťany zřízená národní garda. V jejím čele
stál pozdější starosta Josef Pfeiffer.

Bratr Josefa Pfeiffera Adolf, nadporučík ná-
rodní gardy, nechal na památku revolučních
událostí zhotovit štít. Je na něm zobrazena pa-
nující Konstituce, která sedí pod zástavami ze-
mí, z nichž se skládala rakouská monarchie.
Andělé, kteří drží závěs, mají na šerpách habs-
burské heslo Viribus Unitis – spojenými silami.
Odznaky panovnice jsou váhy – symbol spravedl-
nosti a fasci – svazek jilmových prutů se sekyr-
kou ovázaných stužkou, který býval odznakem
úředníků římského impéria a zde symbolizuje
povinnost a loajalitu ke státu. U nohou Kon-
stituce leží heraldická zvířata, lev představující
české a orel rakouské země. Poklonit se nové
panovnici vděčně přicházejí národy monar-
chie, každý zastoupen postavou v typickém
kroji. Povalený trůn s iniciálou M připomíná
zřejmě kancléře Metternicha, který byl zosob-
něním absolutismu. Rozbité okovy symbolizují
svobodu. V oknech v pozadí je vlevo jablonecký
kostel sv. Anny v jarním slunci, na němž vlaje
bílá vlajka odkazující k bílým stužkám na ka-
bátech štamgastů od Zlatého lva. Vpravo stíhán
blesky z bouřkových mračen prchá démon ab-
solutismu. Takto byl v jedné alegorické scéně
shrnut pohled jabloneckých měšťanů na udá-
losti roku 1848.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie

■ Střelecké štíty ze sbírek Muzea skla a bižuterie

Královna Konstituce

Střelecký terč s královnou Konstituce
Foto Tomáš Hilger
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Skleněné sekané a broušené perličky patřily
od třicátých let 19. století k důležitému tovaru
v rámci tzv. jabloneckého zboží. V Evropě i v zá-
moří je kupovali zejména galanterní a oděvní
firmy, v exotických destinacích domorodci.
Domácí výrobci v Jizerských horách z nich
zhotovovali drobné galanterní a dekorativní
předměty. Technologie výroby perliček pochá-
zela z italských Benátek a díky „únikům infor-
mací“ z této lokality byla též vylepšována na
Jablonecku. Doslova požehnáním pro zdejší se-
káče a brusiče perliček byly stavby železnic
v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století,
s nimiž do kraje přišli benátští mostaři a tune-
láři znalí moderních postupů při výrobě perli-
ček, které od nich místní získali. 

Co naopak Benátčané neznali, to bylo zdobení
povrchu perliček tzv. listry (kovovými povlaky),
zlacením, stříbřením a platinováním. Problémy
jim činily i některé barvy, především černá,

která byla od šedesátých let 19. století v oděv-
ním průmyslu ze všech nejoblíbenější. Když
proto jizerskohorská výrobní kapacita nedosta-
čovala, neváhali exportéři do kraje k barvení
dovážet surové benátské perličky, které pak sa-
mozřejmě expedovali jako jablonecké.

Od třicátých let 19. století se perličky sekaly
z foukaných dutých trubiček dodávaných sklář-
skými hutěmi na upravených šlapacích bru-
sech (tzv. klemprdách). Poté se brousily a mecha-
nicky leštily. Technologické inovace se týkaly
zejména procesu broušení, kdy šlo o to kvalitně
obrousit co největší množství perliček za krát-
kou dobu. Centry sekání a broušení se staly
v „německých“ horách Smržovka s Novou Vsí,
v „českých“ Zásada a Držkov.

Zavedení strojů
První velká odbytová krize stihla interesenty

v perličkách po roce 1873, a to nikoliv kvůli
právě vypuknuvší světové finanční krizi, ale z dů-
vodu odklonu módy od nášivek. Stejná situace
– ještě tíživější – se opakovala po roce 1885.
Benátčané proto začali v osmdesátých letech
19. století sekat perličky strojně, čímž jejich
prodejní cenu velmi snížili. Jablonečtí podnika-
telé byli nuceni na tento trend co nejrychleji za-
reagovat. Využili k tomuto účelu svých obchod-
ních cest do Benátek. Josef Riedel ml., společník
sklářsko-textilní velkofirmy z Dolního Polub-
ného, si v roce 1886 dovezl návod ke stavbě
stroje a k tomu i italské dělníky. O dva roky

později si vlastní stroj po seznámení se s ital-
skými vzory sestavila i lučanská firma Ludwig
Breit. Tehdy též Riedlové uvedli v Příchovicích
do provozu továrnu na výrobu perliček s denní
produkcí 10 tun. 

Pouhý jeden stroj údajně nasekal za hodinu
až 225 tisíc kusů perlí, kdežto zručný sekáč nej-
výše 4 tisíce – zastal tedy práci 56 dělníků. Jen
Breit provozoval šestnáct strojů – nahradil tedy
896 sekáčů! V oboru přitom působilo kolem
dvou tisíc lidí. Mzda díky takové konkurenci
klesla z dřívějšího 1 zlatého 50 krejcarů denně
na 20 krejcarů. Mnozí sekáči se dostali do váž-
ných existenčních potíží, protože nebyli schop-
ni „přes noc“ přizpůsobit svůj letitý životní
standard nové situaci. Do kraje zavítaly hlad
a nepokoje. Stav na počátku roku 1888 zvládli
místní podnikatelé ještě vyřešit svépomocnou
sbírkou pro potřebné. Zkraje dalšího roku však
události dostaly mnohem rychlejší spád. 

Vzpoura a její potlačení
Přes snahu místních samospráv o řešení kri-

zové situace jednáním se státními orgány a zvý-
šenou policejní ostrahou se ve středu 29. ledna
1890 vypravily asi dvě stovky nespokojenců ze
Zásady do Lučan nad Nisou s cílem zničit Brei-
tovy sekací stroje. Dav postupně rostl i díky tomu,
že mnozí byli doslova vytahováni z chalup a nu-
ceni přidat se k průvodu, další zase vedla zvě-
davost. Připojili se němečtí dělníci ze Smržov-
ky a po řadě incidentů – například vyplenění

perličkového skladu novoveského líferanta
Heinricha Wankeho – dav ozbrojený vztekem
a holemi dorazil k Breitově brusírně v Lu-
čanech, kde se nacházely nenáviděné sekací
stroje. 

Dělníci ignorovali domluvy tří četníků (jeden
byl posilou ze Smržovky!), vnikli do brusírny
a zničili jak stroje, tak surové sklo i nasekané
perličky. V běsnění se mužům vyrovnaly i ně-
které ženy. Poté, co se brusírnu nepodařilo pod-
pálit, táhl dav dále do centra obce s úmyslem
zničit ještě zásoby hotového zboží v Breitově sou-
kromé vile. Do Lučan mezitím dorazila policejní
posila z Jablonce – komisař a strážmistr – ani ti
však s dělníky nic nezmohli. 

Před vilou na vzbouřence čekal starosta
Panzner. Breit se mezitím schoval v kanceláři
jeho úřadu, doma však nechal ženu a syna, kte-
rý právě slavil dvacáté čtvrté narozeniny.
Starosta se snažil dělníky od ničení odvrátit pe-
něžním darem, ale nepochodil. Úředním oso-
bám se alespoň podařilo přimět jakousi delega-
ci nespokojenců k jednání s Breitem, ani to
však nevedlo k cíli. Mezitím se někteří z rebe-
lantů začali dobývat do Breitova dvora, odkud
se je snažili četníci s nasazenými bodáky vystr-
nadit. V nastalém zmatku a strkanici o nabité
pušky vyšla rána, jež zasáhla jednoho z dělníků
přímo do hlavy. Bitka zesílila, potlučení četníci
se stáhli, na zemi zůstali další dva těžce ranění,
kteří posléze zemřeli. Sklad perliček na Brei-
tově dvoře byl vyrabován. Když dělníci dostali
avízo, že se od Jablonce blíží vojsko, stáhli se do
svých domovů.

Následovaly tresty
V kraji pak nastaly těžké časy. Armáda obleh-

la Zásadu, nikdo nesměl z obce ven, v místní
škole byla zřízena vyšetřovna a každý musel
prokázat, kde se v době pozdvižky zdržoval. Tres-
tům vyneseným po hromadném procesu v létě
roku 1890 neuniklo celkem 87 lidí, z nichž 34
patřilo mezi zásadské občany. 

Na bezprecedentní událost rychle reagovaly
orgány státní správy. Již 5. února 1890 přivezl
do Jablonce vlak českého místodržícího hraběte
Thuna. Ten přijal delegaci složenou z místních
průmyslníků a slíbil podpořit jejich sbírkovou
charitativní akci celozemskou působností, po-
kud nepominou české okresy Železný Brod
a Semily. Podnikatelé přání Jeho Excelence vy-
hověli. Během dvoudenního pobytu Thun na-
vštívil jabloneckou průmyslovou školu, chla-
peckou a dívčí měšťanku, exportní domy Emil

Müller a Eduard Dressler i samotné Lučany,
kde si prohlédl zničenou brusírnu. O své místo
brzy nato přišel penzionovaný okresní hejtman
Fischer, jehož nahradil Thunův energický úřed-
ník Stadler von Wolfersgrün. 

Nešťastné události pragmaticky v roce 1891
shrnul jablonecký kronikář Adolf Lilie: „Žijeme
v čase strojů a velkokapitalismu; soutěž s těmito
dvěma je pro chudé dělníky velmi těžká, ale ni-
kdo nesmí své právo na práci a chléb prosazo-
vat ničením strojů.“ 

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

Barevné pohlednice z archivu Petra Kurtina

Lučanská pozdvižka
pozapomenutá revolta
Dne 29. ledna 1890 se vzbouřili sekáči perliček proti strojům 
v Lučanech a následně přijel 5. února do Jablonce obhlédnout situaci
český místodržitel hrabě František Thun. 

Dělníci ignorovali domluvy četní-
ků, vnikli do brusírny a zničili jak
stroje, tak surové sklo i nasekané per-
ličky. V běsnění se mužům vyrovnaly
i některé ženy. Poté, co se brusírnu ne-
podařilo podpálit, táhl dav do centra
obce s úmyslem zničit ještě zásoby ho-
tového zboží v Breitově soukromé
vile.

Ludwig Breit 
(1845–1913)

Breitova lučanská továrna na perličky, před 1899 
(detail pohlednice)

Breitova vila v Lučanech n. N., před 1914 
(detail pohlednice)



(21)

jablonecký měsíčník / únor 2010 z našeho města

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

Oddělení pro dospělé

Kessler Leo 
Potopený konvoj
Výcvik spojeneckých armád připra-
vujících se k útoku přes Kanál se
blížil ke konci. Avšak zkušební vy-
lodění na devonském pobřeží do-
padlo katastrofálně – v tento den
zahynulo 638 amerických vojáků. 

Tyburcová Helena
Čas minisukní
Milostný a manželský příběh Ester
a Lukáše je zasazen do 70. let mi-
nulého století a svým dějem onu
dobu velmi výrazně reflektuje. Do
společného osudu však znenadání
zasáhne vážná nemoc Ester. 

Callery Emma
1 000 + 1 nápad pro barvy
v bytě
Základní kniha při výběru barev
pro váš byt.

Oddělení pro děti a mládež

Moje první knížka o sexu 
Jak přicházejí děti na svět? Proč
jsme chlapci a proč děvčata? Proč
někdy zavíráte dveře do ložnice?
Co dělají ti dva v televizi? Na tyto
a podobné otázky dětí kniha sro-
zumitelně a s vhodnými ilustrace-
mi poskytne pravdivé informace. 

Auta 
Dozvíte se, jak se testuje nový mo-
del, kolik stojí vývoj nového auta,
proč se týmům říká stáje a další ji-
né zajímavosti.

Malam John
Piráti: Velká kniha 
Skočte na palubu a zažijte ta nej-
divočejší dobrodružství s piráty,
kteří vládli všem sedmi mořím. 

Studovna

Velké dějiny zemí Koruny 
české. Architektura
První svazek nové řady z naklada-
telství Paseka přináší souhrn nejno-
vějších poznatků.

Multimediální oddělení

Verne Jules 
Ocelové město
Napínavý příběh šíleného doktora
Schulzeho, který se chystá obřím
dělem smést s povrchu zemského
„protějšek“ svého ocelového města.

Katalog ubytování
Již osmé vydání katalogu ubytová-
ní pro Jablonec nad Nisou a Ji-
zerské hory, které je poprvé roz-
šířeno o nabídku ubytovacích
kapacit v Liberci. Brožura je děle-
ná na dvě části: v první naleznete
abecedně řazený seznam ubytova-
telů s inzercí doplněnou o fotogra-
fie, druhá část je bez obrázků.
Katalog obsahuje kontakty, infor-
mativní ceny a pomocí piktogra-
mů i přehledně zpracovanou na-
bídku služeb. Popis pod piktogramy
je trojjazyčný (Č, A, N). 
Naleznete zde nejen nabídku hote-
lů, penzionů a apartmánů, ale
i kempů a možností ubytování
v soukromí. Katalog je zdarma
k dostání ve všech informačních
centrech v regionu a dále bude
bezplatně distribuován na výsta-
vách cestovního ruchu nejen u nás,
ale i v zahraničí.

Nové knihy a propagační 
předměty

Album starých pohlednic – Frýd-
lantsko, Miloslav Nevrlý, Pavel D.
Vinklát. Kniha krásné přírody,
kostelů, pomníčků, vesniček, živo-
ta lidí a míst dávno zapomenutého

Frýdlantska. Texty v českém a ně-
meckém jazyce. Cena 495 Kč.

Keramické hrnečky s logem kos-
tela Nejsvětějšího srdce Ježíšova
– z každoroční kolekce oblíbeného
„starostova svařáku“ – třetí hrne-
ček do sbírky. K zakoupení v pěti
barvách, cena 80 Kč.

Toman a Toman – nové dřevěné
pohlednice jablonecké radnice
a Muzea skla a bižuterie, oblíbené
pohlednice pro sběratele. Cena 27 Kč.
Nové pohlednice Jablonce nad
Nisou – přijďte si vybrat z pěti
druhů nových pohlednic města,
cena 3 Kč.

Brožury Technické památky
a Sakrální památky – nyní máme
tyto propagační materiály na skla-
dě v jazyce českém, německém
a anglickém.

■ Jablonecké kulturní a informační centrum nabízí 

Škola pro praktický život
V únorovém Jabloneckém měsíčníku zavítáme

do základní školy v Kokoníně. Rozhovor nám po-
skytl její ředitel Vladimír Hozda. 

Kokonínská škola má dlouhou tradici. Kdy byla
založena?

Zdejší česká škola byla zřízena 3. dubna 1919.
V tom roce ji navštěvovalo 38 dítek. Nebyl však stálý
objekt, kde by mohla být umístěna, a proto byl pozdě-
ji obcí zakoupen dům č. 327. Ve dvacátých letech byl
přestavěn na školní budovu obytný dům v Dolním Ko-
koníně (dnešní Rychnovská 215). Od září 1938 ale
museli zdejší žáci docházet do Vrkoslavic, protože ří-
dící učitel narukoval. Po válce, od 21. 6. 1945, chodilo
do kokonínské školy jen 14 žáků. V padesátých letech
se začalo vyučovat i v budově Rychnovská 216, býva-
lé vile Johanna Rösslera, kam děti chodí dodnes. Ško-
la ve Vrkoslavicích byla postavena v roce 1903 a před
sedmi lety byla uspořádána velká slavnost ke stoleté-
mu výročí.

Mohl byste připomenout některé významné
osobnosti školy?

Významnou osobností pedagogického sboru byl pan
Ctibor Letošník, mnohaletý ředitel, který se proslavil
dlouhodobým vedením DPS Korálek. Tento soubor
získal za 40 let své existence nejedno prvenství
v mnoha soutěžích. Jedním z významných absolventů

školy byl Milan Fukal ml., který reprezentoval ČR
v kopané.

Co nabízíte žákům dnes?
Náš vzdělávací program je sestaven na základě

analýzy podmínek školy s navázáním na tradice,
zhodnocení vlastních možností a schopností pedago-
gického sboru, požadavků rodičů a vzdělávacích po-
třeb žáků. V jedné z prvních tříd používáme v českém
jazyce tzv. genetickou metodu. 

V čem jsou vaši žáci v posledních letech úspěšní?
Za jeden z velkých úspěchů považujeme přijímání

našich žáků na osmiletá gymnázia. Dále pak každo-
roční vítězství ve sběru druhotných surovin v přepoč-
tu na jednoho žáka. Zapomenout nesmíme ani na do-
pravní soutěž mladých cyklistů – umístění do 4. místa
v okresních finále. A jsou to i úspěchy ve sportovní
soutěži McDonald’s Cup, kde se umísťujeme pravidel-
ně na 2. místě v okrese.

A vaše nabídka pro volný čas a veřejnost?
Na škole pracuje řada zájmových kroužků: malová-

ní na hedvábí, výtvarná technika, keramika, hra na
flétnu, tělovýchova, angličtina, němčina atd. Vedle ško-
ly máme hřiště s umělým povrchem, které je od dub-
na do konce října veřejně přístupné. Pronajímáme tě-
locvičnu a další prostory. (mp)

Foto archiv ZŠ Kokonín
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KURZY – ZÁPIS – únor–ãerven 2010
JAZYKY – je‰tû volná místa – náslech zdarma
Rekvalifikace na PC – zaãáteãníci i pokroãilí

Kurz úãetnictví, kurz daÀové evidence
Educa-vzdûlávací centrum, Ml˘nská 46a,

Jablonec n. N., info na: www.educa-jbc.cz,
483 318 621, 602 505 288

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 2010
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

stránkách www.tanecnisvoboda.cz
Podrobné informace o kurzech

vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

Studio IvetaD., 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

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.
·ROTOVNÉ do konce roku: 20–30 % sleva na kliku+

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

Studio Fit – Akce na únor
15 % SLEVA NA MEDOVOU MASÁÎ

Po cel˘ únor 2x20 min. jen 240,– Kã! Pozitivní
úãinky pfii problémech s krev. obûhem, chron.

zánûtech, jarní únavû. Dobré po nemoci, 
ke zv˘‰ení imunity a dal‰í... 

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!

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

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

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

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

e-mail: pabyskova@email.cz, tel.: 776 383 254

Kosmetika – Iren novû nabízí
o‰etfiení dermokosmetikou v‰echny druhy pleti:
akné, pigm. skvrny, vrásky, pfii menopauze, o‰etfiení
tmav˘ch kruhÛ pod oãima, velmi citlivé pleti atd.

MasáÏ tûla tepl˘mi mû‰ci s lávov˘mi kamínky,
SPA masáÏ, aromaterapie, masáÏ proti migrénû

hlavy, kfii‰Èálová masáÏ, lymfatická stimulace
‰tûteãkama atd. Poliklinika M‰eno, v 1. poschodí

Irena Pincová, tel.: 723 086 220

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

ZAKÁZKOVÉ TRUHLÁ¤STVÍ
V˘roba nábytku, kuchyÀsk˘ch linek, 

vestavûn˘ch skfiíní, stylov˘ch stolÛ, vnitfiních
i venkovních dvefií, schodÛ a jiné dle dohody.

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

www.truhlarsoukup.cz

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz



Dlažby – obklady – koupelny

w w w . i t a l b y t . c z

• Moderní sortiment – značkové zboží Imola, Cedir,
Faetano, DelConca, Goldart 

• Více než 20 typů koupelen k okamžitému odběru 
• Pestrý sortiment kuchyňských obkladů

a mrazuvzdorných dlažeb skladem 
• Rozsáhlé výprodeje skladového zboží všech druhů 
• Výrazné slevy – koupelny od 199,– Kč/m2

Italbyt v. o. s.
Na Vr‰ku 6, 466 01 Jablonec nad Nisou
velkoprodejna Albert u tramvaje JBC–LBC
tel./fax: 483 318 823
e-mail: italbyt@volny.cz
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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

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

F r a n t i ‰ e k  U l r i c h
Generála Mrázka 12 

Jablonec nad Nisou, 466 01

Î A L U Z I E
* prodej * montáÏ * servis * záruka *
exteriérová a interiérová STÍNÍCÍ TECHNIKA

horizontální a vertikální Ïaluzie, rolety
ROLOKAZETY – hliníkové, bezpeãnostní

TùSNùNÍ – samolepící, ‰védské, frézované
MARK¯ZY, barvy BONDEX – lazury, laky, vosky

KOMPONENTY – k Ïaluziím a roletám
SÍTù proti hmyzu, PVC shrnovací dvefie

Doprava a cenové nabídky ZDARMA

Tel./fax: 483 711 711, mobil: 606 789 340
e-mail: info@zaluzie-jablonec.cz

www.zaluzie-jablonec.cz
Zednické práce, sádrokartonáfiské systémy

Prodej palivového dfieva

Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER   

>  nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

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

staãí pouh˘ch 10 minut 
>  sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz

ST¤EDNÍ PRÒMYSLOVÁ 
·KOLA TECHNICKÁ
P¤ÍSPùVKOVÁ ORGANIZACE

BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU
––––––––––––––––––

NABÍZÍ:

• INFORMACE PRO ZÁJEMCE 
O STUDIUM NA NA·Í ·KOLE
www.spstjbc.cz

––––––––––––––––––

• AUTO·KOLU V¯HODNù 
JEN ZA 7 000 Kã skupina B

––––––––––––––––––

• 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

Kontakt: ■ 466 01 Jablonec n. Nisou, Jungmannova 685/8
tel. 483 710 079, mobil 605 217 561

■ 190 00 Praha 9, Drahobejlova 52/1894
tel. 223 010 016

■ 256 01 Bene‰ov, Tyr‰ova 194
tel. 317 722 136, mobil 608 971 874

www.bservis.cz, e-mail: bservis@bservis.cz

zpracování daÀov˘ch pfiiznání, moÏnost odkladu

• komisní prodej
• vyplácení exekucí
• v˘kup nemovitostí

Novû nabízíme:
Filmové a kondiãní tanãení,
powerjóga, bodystyling,
nové masáÏe,
infrasauna se solnou terapií,
kavárna a zdravé poradny,
cviãení s dûtmi
více na www.studiofit.cz

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

Sledujte olympiádu 5x kvalitnûji ve vysokém rozli‰ení.Sledujte olympiádu 5x kvalitnûji ve vysokém rozli‰ení.

Pofiiìte si satelitní pfiíjem 
– pomÛÏeme Vám  

jej vybrat v na‰em 
HDTV SAT centru 

a odbornû 
nainstalujeme „na klíã“.
HDTV SAT jiÏ od 4990,–

– Prodej na splátky i bez nav˘‰ení
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