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Vážení spoluobčané
Máme tu opět nový rok, tentokrát s číslicí

2011. Asi by se na tomto místě slušelo, abych se
zamyslel nad rokem minulým a řekl, jaká po-
naučení jsme si z něj vzali pro rok příští.
Neudělám to. Jednak jsem v té době ještě nebyl
starostou, jednak jsem naše vize vyslovil v pro-
sincovém čísle Jabloneckého měsíčníku.

Právě v lednu před sto třiceti lety nastupoval
na místo jabloneckého starosty Adolf Heinrich
Posselt a byl jím až do roku 1918, kdy dobrovolně
odstoupil. Tím se zařadil do skupiny lidí, jimž se
tady v Jablonci říká Otcové města. V době, kdy
nastoupil do úřadu, bylo město Jablonec velmi
mladé, teprve patnáctileté, protože z městyse by-
lo povýšeno v roce 1866, tedy z dnešního pohledu
před 145 lety. Nevím, co přesně ve svém úřadu
můj dávný předchůdce zažíval a jaké úkoly řešil.
Předpokládám, že mnohdy byly velmi podobné
těm, které mě a mé kolegy ve vedení města letos
čekají. S jistotou ale vím, že nepřivítám jako
Adolf Heinrich Posselt císaře Františka Josefa I.,
jenž k nám zavítal před 105 lety.

Mohu se však stejně jako starosta Posselt za-
jít podívat k jablonecké přehradě. Ta byla kom-
pletně dokončena 8. listopadu 1911, a tak si letos
připomeneme sto let její existence. A když už
jsme u přehrady, nelze nevzpomenout, že právě
před sto lety Okrašlovací spolek zahájil výstavbu

hostince Birkenwaeldchen. Možná jej často, ať
už na kole, nebo nyní aktuálně na běžkách, mí-
jíte, jelikož mluvím o Břízkách.

Během svého působení na radnici se starosta
Posselt setkal také s prací významného jablonec-
kého architekta Josefa Zascheho, který tvář Jab-
lonce silně ovlivnil a jehož 140. výročí narození
vzpomeneme. Připomeňme z jeho staveb jen na-
mátkou kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na
Horním náměstí nebo kostel Povýšení svatého
Kříže na náměstí Boženy Němcové. 

Tím krátkým výčtem z mnoha kulatých výro-
čí, připadajících na letošní rok, chci jen říci, že
nikdy na počátku roku nevíme, co nám jeho
průběh přinese. Možná, že se právě tohoto roku
narodí jiný významný architekt, lékař nebo
sportovec, jenž Jablonec znovu zapíše do dějin.
Možná vznikne jiná budova, kterou budou lidé
obdivovat i za sto let. A možná přijede do Jab-
lonce jiná vzácná návštěva, na niž budeme rádi
v dalších letech vzpomínat.

Stojíme na prahu nového roku s očekáváním.
Nebudu vyslovovat žádná novoroční předsevzetí
ani velké sliby. Dovolím si jen popřát vám všem
i našemu městu, aby to byly události dobré
a prospěšné.

Petr Beitl
starosta
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Foto archiv ZUŠ

Divadelní událost sezony
Neuvěřitelně svěžím dojmem působil dlouho ohlašovaný projekt
Základní umělecké školy v Jablonci a čerstvý vítr, který vnesl 
do muzikálové tvorby jeho Filmový Fanda, by neměl jen tak utichnout. 

Z pěveckých i tanečních čísel mladých herců
čišela bezprostřednost, kterou si člověk může
představit snad jen u prvních představení Vlasů
off Broadway. A známe ji dobře i z divadel ma-
lých forem, z představení divadel Pražské pět-
ky, anebo z Kabaretu Petra Lébla v Divadle Na
zábradlí. Zjevení, které tvůrci lehce surreál-
ného příběhu, postmoderně splétajícího citace
z West Side Story, Jesus Christ Superstar i dal-
ších slavných muzikálů a hodně těžícího z fil-
mových gagů i dotáček, divákům 14. a 15. listo-
padu připravili, si zaslouží obdiv.

Je zbytečné rozepisovat se o genezi díla, di-
váci si koneckonců potřebné informace mohou
najít sami, ale první, co spontánně tleskajícího
fanouška Filmového Fandy v zaplněném měst-
ském divadle napadlo, je: „Jak to bude dál?
Tady se sešla výborná parta. Byla by škoda,
kdyby se ti hlavní protagonisté, company
a skvěle šlapající kapela za jejich zády rozešli
a zůstalo z toho jen pár fotografií a vzpomínka.“

Bude nějaké příště, kde ten, kdo neviděl bá-
ječnou scénu okružní jízdy v policejním voze
hlavních hrdinů s rázovitými muži zákona, si ji
bude moci vychutnat? Kdy znovu zazní para-

fráze Máří Magdaleny z Jesus Christ Superstar:
„Mít ráda Jabloneckého, co na tom je tak zlé-
ho…“. A kdy rozesměje nesmrtelná hláška, jež
málem zbořila strop u mladých diváků? „Každý
má právo na dvě babičky a dva dědečky. Proto
je jich dvakrát víc než ostatních lidí!“

A myšlenky jdou ještě dál. Jestliže spojení
tvůrců Krátkého a úderného divadla, scenáristy
Miroslava Holubce a hudebníka Martina Kad-
lece, choreografky Jany Čurdové a scénografky
Lenky Hanžlové s žákovskými talenty ZUŠ ne-
se takové plody, nezkusí ještě jeden titul?
Samozřejmě, čas je neúprosný, do dvou let mo-
hou být dnešní hvězdy jabloneckého muzikálu
dávno na studiích v Praze nebo kdekoliv.
A kdoví, možná některé čeká budoucnost à la
Broadway, ale jestli má líheň talentů ZUŠ tako-
vou základnu, snad by to stálo za pokus. Každý
jablonecký fanoušek by si to po zhlédnutí jejich
majstrštyku přál. A držet palce bude jistě i přísný
arbitr a zároveň laskavý člověk, který mladým
zpěvákům hodně pomohl už při soustředění
a náročných zkouškách: Eduard Klezla.

Pavel Brycz

■ Jaký bude další osud
muzikálu?

Po úspěšných premiérách je jasné, že se bez
repríz nemůžeme obejít. Moc bychom si přáli,
aby dlouhá a náročná práce, kterou účinkující
společně s muzikálovým týmem odvedli, při-
nesla zaslouženou odezvu v podobě co největ-
šího množství diváků. Ohlasy po premiérách
nás nasměrovaly do libereckého divadla F. X.
Šaldy, kde v současné době probíhají jednání
o uvedení. Bohužel, v tuto chvíli ještě neznáme
přesné termíny, ani s jistotou nelze říci, že se to
podaří. V Jablonci už ovšem konkrétní termíny
máme. Kromě divadelních představení bude
Filmový Fanda ústředním motivem tradičního
plesu ZUŠ 14. ledna a jistě se v nějaké formě
objeví i v programové skladbě Městského ple-
su 29. ledna. 

Vít Rakušan
ředitel ZUŠ

Termíny repríz v Městském divadle 
v Jablonci nad Nisou

9. února 10 hodin – představení pro školy 
9. února 19 hodin – představení pro veřejnost
10. února 10 hodin – představení pro školy
10. února 19 hodin – představení pro veřejnost

Vstupenky budou od 10. ledna v prodeji
v kanceláři ZUŠ.

Během jedné z únorových repríz dojde
i k pořízení profesionálního DVD záznamu
z představení a chystá se také studiové natáče-
ní soundtracku k muzikálu.

(pb)

Foto archiv ZUŠ

Foto archiv ZUŠFoto archiv ZUŠ
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Změna na pozici 
tajemníka 
městského úřadu 

Vážení spoluobčané, 
rozhodl jsem se po 18 letech vý-

konu funkce tajemníka našeho
městského úřadu odstoupit z této
funkce přesně v duchu mé životní
filosofie, že ve veřejné správě by
v době nezaměstnanosti neměli
pracovat důchodci. Práci pro naše
město a jeho občany jsem po celou
dobu vnímal jako veřejnou službu

a snažil se činnost městského úřa-
du pozitivně ovlivňovat a postup-
nými kroky zlepšovat. 

Novému vedení města přeji ús-
pěch a naplnění volebních slibů
daných voličům. Mému nástupci
a městským úředníkům přeji kva-
litnější legislativu, dobré pracovní
podmínky a co nejvíc spokojených
klientů. 

JUDr. Jiří Nesvadba 

Představujeme 
nového tajemníka 

JUDr. Marek Řeháček převezme
funkci tajemníka MěÚ Jablonec

nad Nisou a začne ji vykonávat
3. ledna 2011. Zde je jeho stručné
curriculum vitae. Narodil se v roce
1975 v Liberci a zde také žije.
V posledních osmi letech vykoná-
val funkci tajemníka libereckého
magistrátu. Má dostatek teoretic-
kých i praktických zkušeností s ří-
zením úřadu samosprávy a ve vý-
běrovém řízení uspěl mezi deseti
kandidáty. Občanům města může
být pan Řeháček znám i ze své
publicistické zájmové činnosti,
v níž se věnuje zajímavostem
Liberce i blízkého regionu. 

(red)

Změna tajemníka

Motto: Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.
/Charlie Chaplin/

1. kategorie 2. až 5. třída ZŠ

próza
1. místo Jan Kousal ZATRACENÉ „L“ ZŠ Šumava
2. místo Adam Susser BUDOUCNOST SVĚTA ZŠ Liberecká
3. místo Adam Balatka BUDOUCNOST ZŠ Liberecká

poezie
1. místo Nikola Čejková ZŠ Šumava
2. místo Terezie Císařová JAKÁ BUDE BUDOUCNOST

ZŠ Šumava
3. místo Tereza Senčaková BUDOUCNOST ZŠ Liberecká

2. kategorie 6. až 9. třída (gymnázia)

próza
1. místo Michaela Bičianová RYSTON 98 Gymn. Dr. Randy
2. místo Lucie Krpatová CHANEL No. 5 ZŠ Liberecká
3. místo Karolína Hovorková ŽIVOT VĚDCE Gymn. Dr. Randy
3. místo Lucie Martinková PÍSMENKOVÁ BUDOUCNOST

ZŠ Liberecká

poezie 
1. místo Kristýna Kourková PÍSKY Gymn. Dr. Randy
2. místo Natálie Šimůnková BUDOUCNOST Gymn. Dr. Randy
3. místo Adéla Ježková BUDOUCNOST, KTERÁ NENÍ JISTÁ

ZŠ Liberecká

úvaha
1. místo Hana Oberthorová SNY A PŘÁNÍ DO BUDOUCNOSTI

ZŠ Liberecká
2. místo Dominika Branišová ŽIJEME JEN JEDNOU

ZŠ Liberecká
3. místo Šárka Knížková ZAJÍMÁM SE O BUDOUCNOST

Gymn. Dr. Randy

3. kategorie střední školy a učiliště

próza
1. místo Michaela Kudrnáčová OSUD? Gymn. Dr. Randy
2. místo Tereza Zyklová VČERA A DNES...

Gymn. Hradec Králové
3. místo Michal Tichý BUDOUCNOST Gymn. Dr. Randy

úvaha
1. místo Pavlína Jirošová ZAJÍMÁM SE O B... SOAPA
2. místo Saša Rákosníková ZAJÍMÁM SE... SOAPA
3. místo Martina Vanišová ZAJÍMÁM SE O... SOAPA

Zajímám se o budoucnost...
Vyhodnocení 10. ročníku literární soutěže Městské knihovny v Jablonci n. N.

Vítězná práce Jana Kousala /1. kategorie – próza – 1. místo/

„O, en, e, el,“ čtu docela dobře
s brýlemi tabuli s různě velkými
písmenky.

„Počkej, přečti to ještě jednou,“
říká paní doktorka. Začínám tedy
zase od začátku. „Chodil Honza
někdy na logopedii? To el by potře-
bovalo trochu napravit.“ Za chvíli
sedáme do auta a já se vracím z je-
denáctileté prohlídky docela otrá-
vený.

„Na tu logopedii bychom měli
zajít, také už jsem o tom přemýšle-
la,“ říká maminka. 

„Ale mně se tam nechce, chodí
tam jen samí předškoláci. Třeba
bychom to přece jenom zvládli sa-
mi,“ snažím se přemlouvat. 

„Ale dnes už chodí k logopedovi
i dospělí,“ nevzdává to maminka.

„No, někteří politici správně ne-
mluví, dokonce i prezidenti ráčku-
jí a taky jim to nevadí.“ 

„Ale co když tobě to jednou vadit
bude?“ snaží se mě přesvědčit ma-
minka. 

„To si myslíš, že bude zájem o mo-
derátora, který neumí vyslovit el?“
přidává sestra. 

„Jen si vzpomeň, jak fandíš na
hokeji. Ty sice voláš Liberec, Libe-
rec, ale všichni kolem tebe slyšíme
Uiberec, Uiberec.“ 

Tak tohle tedy nemusela. Sice
má tak trochu pravdu, ale stejně
nikam nejdu.

„Mládeži, co děláte zítra večer?“
ptá se tatínek. 

„Proč?“ zpozorníme. 
„No, mám lístky na hokej. Hraje

tu Boston.“ 
„Jo, tak to bychom šli,“ zarado-

vali jsme se se sestrou.
Hala je naplněná k prasknutí,

protože zápas mezi hráči Bílých
tygrů a Bostonu Bruins je událostí
sezony. Kde to sedím? Ocitám se
v kabině pro komentátory. Při-
chází mi pokyn, abych začal mo-
derovat. Chvíli se divím, ale přece
jen se odhodlám a jdu na to. 

„Uiberecký uevý obránce stříuí,
góu nedává. Rychuá kuička skon-
čiua v uapačce góumana“. 

Užívám si to, ale najednou sly-
ším smích, pískot a pomluvy.

„Koho to sem poslali? No to je
hrůza,“ poslouchám nadávky. 

„Jdi od toho, to to radši odko-
mentuju za tebe!“

Chce se mi strašně pryč a najed-
nou se budím ve své posteli a jsem
docela zpocený. Oblékám se, myji
se, čistím si zuby a jdu do kuchyně
na snídani. 

„Ahoj, Honzíku. Dneska je tvůj
velký den. Tak co, těšíš se na ho-
kej?“ ptá se maminka.

„Už se nemůžu dočkat a víš co? Já
tedy na tu logopedii půjdu. Přece ze
mě nebude moderátor, který si ani
nemůže pořádně zakřičet: „Gól!“

Zatracené „L“

Foto Jiří Jiroutek
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Pro budoucí prvňáčky 
ve školním roce 2011/2012

10. ledna /pondělí/
ZŠ Mšeno Mozartova 24
www.6zs-jablonec.cz
Další termíny: úterý 18. 1., středa 26. 1. a čtvr-
tek 3. 2.
Předvedeny budou ukázky výuky na 1. stupni
v čase od 15.30 do 16.30 hod, projdete se celou
školou, navštívíte nové moderní učebny, o děti
se hravou formou postarají žáci ze školního
parlamentu. Nabízíme i možnost návštěvy
v rámci dopoledního vyučování – po telefonic-
ké dohodě.
Čas: od 15 do 17 hodin.

11. ledna /úterý/
Svobodná základní škola, Rybářská 35
www.szsjablonec.cz
„Je to tu fajn, přijďte se podívat.“ Kája Divišová,
1. třída.
Čas: od 8 do 17 hodin.

13. ledna /čtvrtek/
ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10
www.zsrynovice.cz
Zveme rodiče a budoucí prvňáčky na prohlídku
školy. Za doprovodu pedagoga bude možné se
seznámit s třídami, odbornými učebnami, jídel-
nou i tělocvičnou. 
Lze se též zúčastnit právě probíhajících krouž-
ků. Počítačové učebny nabídnou možnost vy-
zkoušet si opravdový školní výukový program.
Čas: od 14 do 17 hodin.

13. ledna /čtvrtek/
ZŠ Pasířská 72
www.zspasirskajbc.cz
Škola se sportovním zaměřením (na 1. stupni
se sportovními přípravkami a na 2. stupni se
sportovními třídami – atletika, lední hokej),
která však neopomíjí kvalitní vzdělávání žáků.
Dále nabízí širokou škálu zájmových mimo-
školních aktivit.
Čas: od 10 do 17 hodin.

13. ledna /čtvrtek/
ZŠ Kokonín, Rychnovská 216 
www.zskokonin.com
Srdečně zveme rodiče a děti do všech budov
naší školy: Rychnovská 215 a 216, Janáčkova 42,
Jablonec n. N.
Čas: od 13 do 17 hodin.

18. ledna /úterý/
ZŠ Mšeno Arbesova 30
www.arbesovka.cz
Další termín: úterý 25. 1.
Nabízíme možnost nahlédnout do výuky probí-
hající v rámci Předškoláčku v době od 15 do
15.45 hod. 
Podáme informace o provozu školy (výuka,
školní družina, školní jídelna), rádi zodpovíme
případné dotazy.
V případě, že žádný termín nevyhovuje, je mož-
né domluvit se na individuální návštěvě (po
předchozí telefonické domluvě na čísle 483 737
111 nebo e-mailem na info@arbesovka.cz).
Čas: od 15 do 17 hodin.

19. ledna /středa/
ZŠ Pivovarská 15
www.7zsjbc.cz
Čas: od 15 do 17 hodin.

25. ledna /úterý/
ZŠ Liberecká 26
www.zsliberecka.cz
Můžete zhlédnout výuku v 1. třídách včetně
ukázky práce s interaktivní tabulí, prohlédnout
si obě počítačové učebny, prostory školní družiny
i školní jídelny, odborné učebny na 2. stupni
a další. Zodpovíme vaše dotazy a poskytneme
informační materiály.
Čas: od 13 do 17 hodin.

26. ledna /středa/
ZŠ Na Šumavě 43
www.zssumava.cz
Pro budoucí prvňáčky je připraveno putování
pohádkovou Šumavou. Začátek putování v bu-
dově ve Švédské 12 (objekt bývalých jeslí),
Jablonec n. N. Všichni jsou srdečně zváni.
Čas: od 15.30 do 18.30 hodin.

27. ledna /čtvrtek/
ZŠ 5. května 76
www.zsjbc5kvetna.cz
Zájemci si mohou prohlédnout všechny prosto-
ry školy, obě budovy – 5. května 76 a Sokolí 9,
nahlédnout do tříd 1.–9. ročníku ZŠ i do tříd
Montessori. V dopoledních hodinách bude
možné podívat se do výuky v jednotlivých tří-
dách a odpoledne budou probíhat ukázky práce
dětí v zájmových kroužcích. Všichni jsou srdečně
zváni.
Čas: od 10 do 17 hodin.

27. ledna /čtvrtek/
Katolická ZŠ mjr. Rudolfa Háska
www.katolickaskola.cz
Prohlédnout si můžete obě budovy, Průběžná 12
a Saskova 34. Na tel. 483 319 177 lze domluvit
i mimořádnou schůzku.
Čas: od 8 do 16 hodin.

Dny otevřených dveří 
na středních školách
5. ledna /středa/
Gymnázium U Balvanu 16 – osmileté studium
www.gymjbc.cz
Čas: od 16 hodin.

5. ledna /středa/
Gymnázium Dr. Randy 13 – čtyřleté nespor-
tovní studium
www.sportgym.cz
Čas: od 17 hodin.

7. a 8. ledna /pátek + sobota/
VOŠ mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Horní náměstí 15
www.vosmoa.cz
Čas: 7. 1. od 14 do 18 hodin, 8. 1. od 10 do 14 ho-
din, po individuálním objednání kdykoliv.

12. ledna /středa/
Gymnázium U Balvanu 16 – čtyřleté studium
www.gymjbc.cz
Čas: od 16 hodin.

12. ledna /středa/
Gymnázium Dr. Randy 13 – osmileté studium
www.sportgym.cz
Čas: od 16 hodin.

12. ledna /středa/
Střední průmyslová škola technická,
Belgická 4852 (bývalý LIAZ)
www.spstjbc.cz
Další termíny: pátek 28. 1., středa 2. 3. a so-
bota 5. 3.

18. ledna /úterý/
Střední škola gastronomie a služeb
Liberec, odloučené pracoviště Poštovní 10,
Jablonec n. N.
www.sosjbc.jn.cz/
Čas: od 14 hodin.

Každé úterý
Soukromá obchodní akademie SOAPA,
Opletalova 4
www.soapa.cz
Čas: od 13.30 do16 hodin.

Zápis do škol
Odbor humanitní, oddělení školství, kultury
a sportu městského úřadu oznamuje, že zápis
dětí do 1. tříd ZŠ v Jablonci nad Nisou na škol-
ní rok 2011/2012 proběhne takto:

Ve čtvrtek 10. února od 13 do 18 hodin na
těchto základních školách:
ZŠ Liberecká 26
ZŠ 5. května 76
ZŠ Na Šumavě 43
ZŠ Pasířská 72
ZŠ Mšeno Mozartova 24
ZŠ Pivovarská 15
ZŠ Kokonín, Rychnovská 215, Janáčkova 42
ZŠ Mšeno Arbesova 30
ZŠ Rýnovice, Pod Vodárnou 10

V pondělí 7. 2. od 8 do 16 hodin:
Katolická základní škola majora Rudolfa Háska,
U Háskových vil, Průběžná 12.

V úterý 8. 2. od 15.30 do 18 hodin:
Svobodná základní škola, Rybářská 35.

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36
zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší
do 31. 8. 2011 šestý rok věku, k zápisu k povin-
né školní docházce.
Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen
odklad povinné školní docházky, se musí rov-
něž dostavit k zápisu. Při zápisu zákonný zá-
stupce předloží rodný list dítěte a svůj občan-
ský průkaz. 
Konečné rozmístění žáků do l. tříd bude prove-
deno v souladu s OZV o školských obvodech ZŠ
a s přihlédnutím k počtu míst na příslušných
školách.

(zk)

Dny otevřených dveří na
ZŠ v Jablonci nad Nisou

Ilustrační foto archiv Svobodné základní školy
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■ Naši jubilanti
v lednu
96 let
Krupková Marie

95 let
Svoboda František

93 let
Friedrichová Marie

91 let
Hudec František, Pilný Karel,
Vaníčková Kalina

90 let
Erbenová Ema, Gaberová Anna,
Havránková Anna, Kašparová Růžena,
Novotný Karel, Pozděnová Rudolfína,
Vedralová Anna, Vlachová Marta

85 let
Bartošová M., Bäuchel O., Brett M.,
Červinka J., Esentier V., Horčička M.,
Kroupa M., Křížová D., Maryšková V.,
Matlasová E., Pivoňková A.,
Polák L., Serdy F., Sklenčka R.,
Vebrová H., Volkmannová H. 

80 let
Boumová M., Francke F., Grundzová A.,
Hübnerová L., Jodasová M.,
Koleková A., Kovářová M.,
Lindnerová S., Marková H., Plíva M.,
Pomichálek M., Svěrák S., Šárková E.,
Školníková L., Taslerová M.,
Tauchman J., Velová V., Vlková A.,
Vlková L.

75 let
Bíza J., Erbanová V., Fleischmann J.,
Hinke M., Holubcová K., Chuchlí-
ková J., Chuchlová H., Janda V.,
Koberová M., Kynclová J., Malina M.,
Matoušek V., Rákosník V., Strnad M.,
Studničková D., Šamlová E.,
Vejvodová S.

70 let
Appeltová K., Blahníková S.,
Burgermeisterová J., Černý M., 
Černý R., Dvořák P., Frysová B.,
Gaisler J., Gärtnerová S., Holub J.,
Hrdlička F., Hřebíková H.,
Hübnerová S., Jaroušová A.,
Kraus A., Major M., Mikulášková E.,
Nosek V., Pánek V., Pokorná A.,
Roučová V., Rýdl P., Sýkorová Z., 
Šimůnková H., Vacardová M.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

■ Vítání dětí
Sobota 4. 12. 2010
Nela Bartošová, Nikola Slámová,
Dominika Lexová, Nelly Viktoria
Vavříčková, Matěj Hocke, Anežka
Vávrová, Jiří Pavlinský, Adéla
Krausová, Valentýna Čížková,
Tereza Novotná, Maxmilián Čáp,
Tereza Matějčková, Tomáš Torák,
Jan Štěpnička, Veronika Kotková,
Marek Křenek, Josef Řechtáček,
Dominika a Ondřej Krátkých, Pavel
Rezler, Dominika Jelínková, Ondřej
Svatoň, Ondřej Iwaniuk, Jan Smeták,
Ondřej Krása, Tereza Čičmancová,
Vít Ulč, Radek Dunka, Matěj Košťál,
Jakub Šobr, Martin Nypl, Anna
Hošicová, Eliška Zajačiková, Alžbeta
Foglová, Patrik Gingal, Matyáš
Zeman, Nella Potměšilová, Mikuláš
Kadlec, Ema a Nela Dočkalovy.

Vyhlášení literární 
Múzy
Srdečně zveme na slavnostní vy-
hlášení a předání cen úspěšným
autorům literární soutěže Múza na
téma „Přehrada v klínu hor“. Set-
kání se uskuteční v pondělí 24.
ledna v obřadní síni jablonecké
radnice. Od 15.30 proběhne setká-
ní s porotou a literární čajovna, od
16.30 slavnostní vyhlášení a předá-
ní cen oceněným autorům. Další in-
formace: K. Hronová, 483 357 277,
e-mail: hronova@mestojablonec.cz.

Máme v Jablonci 
mistry
Taneční klub Xtream reprezento-
val město úspěšně na 2 prestižních
soutěžích. Na Mistrovství ČR v dět-
ských country tancích v České
Lípě 12.–14. listopadu se jeho ta-
nečníci dostali až na vrchol. Děti
byly rozděleny do dvou kategorií
a obě tyto kategorie soutěžily v ob-
lastech moderní country tance a line
dance. Menší děti vybojovaly titul
Mistrů ČR v moderních country

tancích a 4. místo v line dance,
starší 2. místo – tedy titul vicemist-
rů v moderním country a 4. místo
v line dance. Na mezinárodním
festivalu Pardubická Ryengle 2010
se umístily malé děti na 2. místě.
Dospělí získali 3. místo v kategorii
hlavní country show. 

Poutníkem 
po Svaté zemi
Diplomovaný teolog Petr Křížek
pořádá přednášku o putování po
Izraeli a Palestině 12. ledna od
18.15 hodin v aule sklářské školy
v Železném Brodě.

Cesta mou krajinou
Jablonecké kulturní a informační
centrum pořádá výstavu Cesta
mou krajinou, jejímž záměrem je
přiblížit návštěvníkům plánovanou
realizaci naučné kulturní stezky
manželů Jany a Josefa V. Scheyba-
lových. Vernisáž proběhla 15. 12.
v Ekocentru ve výstavním pavilo-

nu Eurocentra. Úvodní slovo měl
galerista Jan Strnad, verše Jana
Skácela recitovala Markéta Sýko-
rová, o hudební doprovod se posta-
rali Jakub Schmid a Jan Basista
Novotný. Výstava trvá do 5. 1. a je
přístupná ve všední dny od 13 do
17 hodin. 

Jablonecký zimní 
triatlon
Tri club ve spolupráci se SKI klu-
bem Jablonec, SKP Jablonec, Gym-
náziem Dr. Randy a městem pořá-
dají 4. ročník Jabloneckého zimního
triatlonu „BBB“ (běh-bike-běžky)
29. 1. ve 14 hod v lyžařském areálu
Břízky. Koná se jako závod České-
ho poháru v zimním triatlonu – sé-
rie MULTIMAN 2011 – a je určen
pro všechny věkové a výkonnostní
kategorie. Kromě špičkových zá-
vodníků jsou vítáni i nadšenci,
kteří si chtějí zpestřit zimu. Bližší
info www. MULTIMAN.cz, jandera
@sportgym.cz.

Vstupenky na městský ples 
půjdou do prodeje 
Starosta města Jablonce nad Nisou Petr Beitl si vás dovoluje pozvat na 16. ples
města v sobotu 29. ledna od 20 hodin ve velkém sále Eurocentra. K tanci
a poslechu hraje Orchestr Ladislava Bareše, v programu vystoupí The Boom
Beatles Revival Band a ZUŠ Jablonec nad Nisou. Předprodej vstupenek bude
zahájen ve čtvrtek 13. ledna od 15 hodin v pokladně Eurocentra. Cena vstupenky
je 299 Kč a část výtěžku ze vstupného bude tradičně věnována neziskové organizaci
ze sociální oblasti. Bližší informace na tel. čísle 483 357 277 (K. Hronová).

Koncert slavného 
harmonikáře
V hudebním klubu Bažina v res-
tauraci Beseda v Rychnově u Jab-
lonce se 14. ledna od 19.30 hodin
uskuteční koncert Václava Koubka,
originálního zpěváka, harmoniká-
ře, písničkáře, spisovatele, herce
a vůbec renesančního člověka.

Obrazy Michaely 
Němcové
Milovníci výtvarného umění mo-
hou od 15. do 28. ledna zhlednout,
ve výstavní síni Městského úřadu
v Rychnově u Jablonce nad Nisou

díla Michaely Němcové. Vernisáž
výstavy se uskuteční v sobotu
15. ledna od 17 hodin. Otevřeno
denně 9–11 a 14–16 hodin.

Kurz pro zdravotníky
OS ČČK v Jablonci nad Nisou po-
řádá kurz Zdravotník zotavovacích
akcí. Je určen pro všechny, kdo
chtějí jezdit s dětmi na pobytové
akce, jako jsou školy v přírodě, ly-
žařské kurzy, tábory, seznamovací
kurzy apod.
Jeden kurz probíhá dva víkendy,
a to v termínu 22.–23. ledna
a 29.–30. ledna 2011.
Jde o celodenní program od 8 do
18 hodin. Absolventi kurzu získají
osvědčení s platností na 4 roky

a průkaz zdravotníka. Přihlásit se
můžete na tel: 720 318 556, e-mail:
fiedlerova@cck-jablonec.cz.

Požádat o půjčku 
lze do konce ledna
Připomínáme všem zájemcům
o půjčku z Fondu na zlepšení
úrovně bydlení na opravy nebo re-
konstrukce nemovitostí na území
města Jablonce nad Nisou, že po-
sledním termínem pro podání žá-
dosti je 31. leden 2011 do 12 hodin.
Více informací najdou zájemci na
webových stránkách města v mo-
dulu životní situace – finance. Lze
je též získat na telefonním čísle
483 357 537.

Foto archiv JM

Foto archiv JM

Foto archiv Xtream
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V roce 2011 se v Jablonci nad Nisou zdra-
ží odpady. Pět let poplatky zůstávaly stejné,
ale na následující rok již nešla cena udržet
na stejné hladině jako v minulých letech.
Důvodem jsou vyšší výdaje za odpadové
hospodářství. V roce 2011 je to o 1 900 000 Kč. 

Celkové náklady na odpadové hospodaření
na rok 2011 jsou plánované na 32 milionů ko-
run. Navýšení je tvořeno i inflací, která činí
1,9 %, a hlavně neustále rostoucím množstvím
odpadu, zejména pak značným nárůstem vel-
koobjemového odpadu. Jen pro srovnání, v ro-
ce 2010 Jablonečané vyprodukovali o 20 % více
než v roce 2009. Patnáctiprocentní zvýšení ná-
kladů na odpadové hospodářství na příští rok
musí město Jablonec dofinancovat částkou
v celkové výši tři miliony korun. Tedy po navý-
šení se cena 120 l nádoby s vývozem jednou
týdně bude rovnat částce 2 613 korun.

Na druhou stranu se odpadové hospodářství
města neustále zdokonaluje. Letos je plánova-
ná celková rekonstrukce a zlegalizování sběr-
ného dvora v Kokoníně. Dále počítáme s rozši-
řováním sběrných hnízd na separovaný sběr
a osazení kontejnerů na bílé sklo. Některá kon-
tejnerová stání čeká rekonstrukce. Od poloviny
prosince už navíc bylo možné třídit i vysloužilé
elektrospotřebiče. 

Výrazným příspěvkem do financování odpa-
dového hospodaření je odměna od společnosti
EKO–KOM, kterou město získává za celkový
objem vytříděného odpadu od občanů. Činí
v průměru tři miliony ročně. Tato částka po-
kryje necelou polovinu ročního financování se-
parovaného odpadu. Platí zde přímá úměra,

čím více odpadu obyvatelé vytřídí, tím vyšší je
odměna.

I v příštím roce zůstává pro plátce nádob
možnost bezplatného odložení 150 kg velkoob-
jemového odpadu respektive bioodpadu a 8 ku-
sů pneumatik na překladišti Proseč. 

Nikola Štěpánová
odpadové hospodářství města 

Ceny odpadu na rok 2011

Kontejnery 
na elektrozařízení

Od poloviny prosince je možné třídit vyslou-
žilá elektrozařízení. Ta lze v současné době od-
kládat na sběrném dvoře ve Smetanově ulici po
nákupu nového elektrospotřebiče, popřípadě
při ambulantním svozu nebezpečného odpadu.
Ke kontejnerům na PET, papír, sklo a textil při-
byl ještě jeden červený kontejner právě na elek-
trozařízení. Naplánovali jsme rozmístění v pěti
lokalitách Jablonce, a to ve Mšeně – Mládí, Žiž-
kův Vrch – Skřivánčí ul., autobusové nádraží,
Šumava – Vysoká ul. a v ulici Na Vršku.

Do nich je možno vhazovat tzv. „drobné
elektro“, tedy žehličky, toustovače, rychlovarné
konvice, kalkulačky, holicí strojky, kláves-
nice apod. Po straně je i malý otvor na vhoz ba-
terií. 

Jejich separace je důležitá, protože elektro-
spotřebiče obsahují nebezpečné látky, jako je
kadmium, rtuť, olovo, šestimocný chrom a dal-
ší, které vážně poškozují životní prostředí.
Naproti tomu v nich najdeme také drahé kovy,
jež lze dále využít. Doufáme, že elektrospotře-
biči se budou plnit kontejnery, a ne jejich blíz-
ké okolí. 

Nikola Štěpánová
odpadové hospodářství města

Vyhrazená parkovací místa 
placená a stání pro držitele
průkazu ZTP a ZTP/P

Dopravní a silniční úřad Městského úřadu
v Jablonci nad Nisou žádá všechny nájemce
parkovacích míst ve městě (jak placených, tak
míst pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P),

aby si uvedli údaje na dodatkových tabulkách
u vyhrazených míst do souladu s vydanými
rozhodnutími na užívání parkovacího místa.
Případně, pokud během let tito nájemci změni-
li vozidlo, aby nahlásili nové SPZ vozidla (nebo
čísla průkazu ZTP nebo ZTP/P) na zdejší do-
pravní a silniční úřad. Spojení: tel. 483 357 114
nebo e-mail silhanova@mestojablonec.cz. Pro-
síme o nahlášení veškerých změn nejpozději do
31. 1. 2011. 

Dále upozorňujeme, že přenechání vyhraze-
ného místa další osobě bez souhlasu zdejšího
úřadu není možné. Za takovéto zjištění je mož-
né parkovací místo s okamžitou platností zrušit
a zahájit sankční řízení.

Radka Šilhánová
Dopravní a silniční úřad

Dočasné vyřazení vozu 
z registru vozidel

O dočasné vyřazení vozidla (depozit) může
vlastník nebo provozovatel požádat, nechce-li
je z nějakého důvodu delší dobu provozovat
(např. sezonní provoz, dlouhodobá oprava).
Tato doba nesmí přesáhnout 12 po sobě jdou-
cích kalendářních měsíců. V odůvodněných
případech na žádost vlastníka vozidla lze lhůtu
prodloužit, nesmí však přesáhnout 6 měsíců od
uplynutí předešlé doby dočasného vyřazení.
K ukončení dočasného vyřazení vozidla je po-
třebné předložit doklad o pojištění a zabezpečit
platnost technické prohlídky vozu.

To říká v kostce zákonná úprava. Skutečnost
je však, bohužel, jiná. Sklad registru vozidel
MěÚ v Jablonci n. Nisou se plní i značkami vo-
zidel neexistujících. Vlastníci a provozovatelé
zapomínají splnit svou povinnost, tedy žádat
o prodloužení lhůty dočasného vyřazení, nebo

oznámit trvalé vyřazení vozů, které již fyzicky
neexistují, či byly rozebrány v rozporu se záko-
nem o odpadech na náhradní díly. Doložení
způsobu zániku vozidla v rámci správního říze-
ní pak s odstupem času bývá složité. Neznalost
zákona však neomlouvá. Registrovaní vlastníci
a provozovatelé se tím vystavují nebezpečí po-
stihu za neplnění trvající ohlašovací povinnosti
až do výše pokuty 30 tisíc Kč. V roce 2008 bylo
uloženo v depozitu 1 964 registračních značek.
V současné době je jich již 2 129 z 50 tisíc re-
gistrovaných vozidel. 

Jan Plíva
vedoucí oddělení dopravně správních agend

Cestovní doklady – změna 
zákona

Upozorňujeme občany, že od 1. července 2011
již nebude možné zapisovat děti do cestovních
dokladů rodičů. Zápisy provedené před tímto
datem zůstávají v platnosti, pouze však do
26. června 2012. Po tomto datu musí dítě cesto-
vat již s vlastním cestovním dokladem.

Doporučujeme proto, plánujete-li vycestová-
ní do zahraničí, využít k provedení zápisů, pří-
padně podání žádostí o cestovní doklady, a to
nejen pro své děti, první čtvrtletí roku, kdy ne-
jsou čekací doby na úřadu dlouhé.

Loni opět klienti nechali vyřízení dokladů na
poslední chvíli a byli nuceni využít vydání ce-
stovního dokladu ve zkrácené lhůtě za správní
poplatek 1 500 Kč, pro děti za 1 000 Kč s plat-
ností pouze na 6 měsíců. Dostavte se tedy na
náš úřad včas, ušetříte si finance i nervy, zda se
vydání cestovního dokladu stihne do požadova-
ného termínu.

Vladislava Kakrdová
vedoucí oddělení správních agend

Cenový výměr za sběr, odvoz a odstranění
komunálního odpadu pro území města

Jablonec nad Nisou, 
účinný od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011

Velikost Četnost odvozů Cena pro
nádoby (počet odvozů) rok 2011 

60 l (plastová) 1 × týdně (52) 2 033
1 × 14 dnů (26) 1 435

80 l (plastová) 1 × týdně (52) 2 266
1 × 14 dnů (26) 1 543

110 l (kovová) 1 × týdně (52) 2 613
120 l (plastová) 1 × 14 dnů (26) 1 787
240 l (plastová) 1 × týdně (52) 5 083

1 × 14 dnů (26) 3 496
340 l (plastová) 1 × týdně (52) 7 153

1 × 14 dnů (26) 4 954
660 l (plastová) 1 × týdně (52) 13 989

1 × 14 dnů (26) 9 734

770 l (plastová) 1 × týdně (52) 15 992
1 × 14 dnů (26) 13 004

1 100 l 1 × týdně (52) 21 494
(plastový 2 × týdně (104) 42 000
či kovový) 1 × 14 dnů (26) 15 431

Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) 
se nezajišťuje údržba a servis.

Cena
Pytle o objemu 110 l
pro směsný komunální odpad 51 Kč
Pytle o objemu 60 l
pro směsný komunální odpad 27,50 Kč

K dostání: 
• v informačním středisku v budově radnice,

Mírové nám. 19 
• v sídle společnosti Severočeské komunální

služby spol. s r. o., Smetanova 91

Ilustrační foto Pavel Kusala



(7)

jablonecký měsíčník / leden 2011 informace z města

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

Malometrážní byty

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 1/2011
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 33,28 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 2/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 3/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27 m2. 

Lípová 9/3521, č. bytu pro VŘ: 4/2011
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 27 m2. 

Prohlídka bytů Lípová 9 – 5. 1. od 16.15 hodin. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 5/2011
Byt 0+1, 10. patro, podlahová plocha 27,85 m2. 

Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 6/2011
Byt 0+1, 6. patro, podlahová plocha 27,85 m2. 

Prohlídka bytů Na Vršku 16 – 10. 1. od 15.30 hodin.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 7/2011
Byt 0+1, 11. patro, podlahová plocha 27,67 m2. 

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 8/2011
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 39,56 m2. 

Prohlídka bytů Na Vršku 16 – 10. 1. od 16 hodin.

Na Kopci 13/3057, č. bytu pro VŘ: 9/2011
Byt 1+1, 3. patro, podlahová plocha 41,95 m2. 
Prohlídka 12. 1. od 15.30 hodin. 

Na Kopci 9/3055, č. bytu pro VŘ: 10/2011
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha 41,84 m2. 
Prohlídka 12. 1. od 15.45 hodin. 

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 11/2011
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 34,06 m2. 
Prohlídka 17. 1. od 16.00 hodin. 

Nájemné v malometrážních bytech je stanoveno
na 46,23 Kč/m2/měsíc.

Byty s věcně usměrňovaným nájemným

Prosečská 210, č. bytu pro VŘ: 12/2011
Byt 1+2, přízemí, podlahová plocha bytu 48,60 m2.
Prohlídka 19. 1. od 16 hodin. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
1 816 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Dlouhá 25A/1376, č. bytu pro VŘ: 13/2011
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha bytu 71,48 m2.
Prohlídka 5. 1. od 15.30 hodin. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
1 975 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Byty se smluvním nájemným

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 14/2011
Byt 1+3, 7. patro, podlahová plocha 59,65 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 3 011 Kč/měsíc bez služeb spoje-
ných s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 10. 1. od 16 hodin.

Soukenná 15/1588, č. bytu pro VŘ: 15/2011
Byt 1+3, 1. patro, podlahová plocha 126 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 5 876 Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 5. 1. od 16 hodin.

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.

Přihlášky a žádosti do VŘ včetně stanovených
příloh podávejte na předepsaných formulářích.
Formuláře lze vyzvednout na odd. technické
obsluhy a bytů MěÚ (TOB), ve vnitřním infor-
mačním středisku MěÚ nebo na webové stránce
www.mestojablonec.cz. Žadatel doručí přihlášku
na TOB nebo do podatelny MěÚ v zalepené
obálce od 3. 1. do 24. 1. do 15 hodin. Obálka mu-
sí být zřetelně označena nápisem VŘ s označe-
ním čísla bytu (tj. např. 1/2011 – NEOTVÍRAT
– VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Prodej nebytových jednotek
Město Jablonec nad Nisou nabízí k prodeji
nebytové jednotky

V souladu s § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, ve znění pozdějších předpisů.

Palackého 32/3860, 34/3861, nebytová jed-
notka č. 3860/17
Místnost 14 m2 v 1. podzemním podlaží objektu.
K jednotce spoluvlastnický podíl o velikosti
140/20680 na společných částech domu a sta-
vebních parcelách č. 126/4 a 126/5, vše v k. ú.
Mšeno nad Nisou.

F. L. Čelakovského 3/4268, nebytová jednotka
č. 4268/60
Místnost 10 m2 v 1. podzemním podlaží objektu.
K jednotce spoluvlastnický podíl o velikosti
100/31498 na společných částech domu a sta-
vební parcele č. 1108/19, vše v k. ú. Mšeno nad
Nisou.

Růžová 3a/2994, nebytová jednotka č. 2994/11
Jednotka užívaná jako garáž 16,9 m2 v 1. nad-
zemním podlaží objektu. 
K jednotce spoluvlastnický podíl o velikosti
169/3638 na společných částech domu a stavební
parcele č. 970/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

Růžová 3a/2994, nebytová jednotka č. 2994/12
Jednotka užívaná jako sklad v 1. nadzemním
podlaží objektu.
Celková výměra 65,7 m2, kancelář 17,3 m2,
1. sklad 20,8 m2, 2. sklad 23,9 m2, vstupní chod-
ba 3,7 m2.
K jednotce spoluvlastnický podíl o velikosti
657/3638 na společných částech domu a stavební
parcele č. 970/2, vše v k. ú. Jablonec nad Nisou.

B. Němcové 30/3701, 32/3702, nebytová jed-
notka č. 3701/17
Jednotka umístěná v 1. podzemním podlaží ob-
jektu.
Celková výměra 30,5 m2, 1. místnost 10,1 m2,
2. místnost 18,5 m2, WC 1,9 m2. 
K jednotce spoluvlastnický podíl o velikosti
305/21012 na společných částech domu a sta-
vebních parcelách č. 348/13 a 348/121108/19,
vše v k. ú. Mšeno nad Nisou.

Rada města Jablonce nad Nisou na svém
zasedání dne 11. 11. 2010 schválila obřadníky
pro zabezpečení svatebních obřadů, dále ob-
řadní den, dobu pro konání svatebních obřa-
dů, místnost pro zajištění svateb i poplatek
za služby. 

Svatební obřady v Jablonci bude vykonávat
10 oddávajících. Snoubenci učiní své prohláše-
ní o uzavření manželství před starostou města
Petrem Beitlem nebo před místostarosty Petrem
Tulpou a Petrem Vobořilem či před pověřenými
členy zastupitelstva města Jiřím Čeřovským,

Janou Hamplovou, Jaroslavem Krausem, Soňou
Paukrtovou, Lukášem Pletichou, Markem Ře-
hořem a Pavlem Žurem. 

Obřadním dnem byla schválena sobota dle
vypracovaného plánu svatebních obřadů, doba
pro konání svatebních obřadů je 10–14 hodin
a místností pro zajištění svatebních obřadů je
obřadní síň v budově radnice. Poplatek za služby
spojené se svatebním obřadem činí 300 Kč.
Matriční úřad však může povolit na základě žá-
dosti snoubenců uzavření manželství na kte-
rémkoli vhodném místě ve svém správním ob-
vodu i mimo dobu stanovenou radou města.
Pro snoubence to znamená, že si i nadále mo-
hou pro svou svatbu zvolit jinou dobu, než stano-
vila rada města, nebo jiné místo, než je obřadní
síň v budově radnice, a požádat matriční úřad
o povolení. Za toto povolení se hradí správní
poplatek 1 000 Kč. 

Plán svatebních obřadů a další informace ke
svatebnímu obřadu najdete na webu města
www.mestojablonec.cz – společnost – svatby.

Marcela Gottwaldová
vedoucí matričního úřadu

Svatební obřady v roce 2011

Foto archiv JM
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Z jednání zastupitelstva města
2. prosince

Prohlášení města
V prosinci začala intenzivní debata o optimalizaci

školství, a to nejen v Libereckém kraji, ale v celé
ČR. Ministr Dobeš představil hejtmanům projekt
ideální školy, který má vést k optimalizaci sítě
středních škol, neboť je údajně víc volných míst na
školách než zájemců o studium.

U nás přišel krajský úřad s návrhem sloučit Gym-
názia U Balvanu a Dr. Randy. Město nechce zpovzdálí
sledovat toto dění a smířit se se zavíráním školy s vel-
mi dobrými výsledky, jakou Gymnázium U Balvanu
bezesporu je. Námitka o poměru kapacity školy a po-
ptávky ze strany budoucích studentů je v tomto přípa-
dě těžko uplatnitelná, neboť obě školy stále vykazují
v přijímacím řízení převis zájemců nad počtem sku-
tečně přijatých. Teď je proto třeba pečlivě zvážit
všechna fakta a hledat optimální strukturu středo-
školského vzdělávání.

Zastupitelé uložili starostovi Petru Beitlovi, aby za-
hájil na Krajském úřadě Libereckého kraje jednání
o optimalizaci struktury středoškolského vzdělávání
v Jablonci nad Nisou.

Hospodaření s rozpočtem 
Celkové příjmy města do září roku 2010 činily

805 949 000 Kč, celkové výdaje za stejné období
se rovnaly 790 983 000 Kč. Příjmy se naplňovaly
rovnoměrně, výdaje odpovídaly schválenému plá-
nu.

Daňové příjmy tvoří 52 % příjmů města, byly plně-
ny z více jak 80 % a jejich vývoj byl vesměs pozitivní.
Pod plánovanou úrovní byly poplatky za lázeňský
a rekreační pobyt, poplatek z ubytovací kapacity a za
výherní hrací přístroje. 

„Z porovnání vývoje ledna až září 2009 a 2010 je pa-
trné, že došlo k výraznému zlepšení situace v oblasti
daňových příjmů ze státního rozpočtu. Do druhého
prosincového zastupitelstva připravíme rozpočtovou
změnu,“ konstatovala na počátku prosince loňského
roku ředitelka odboru financí a majetku Renata
Vítová. Výdaje z městského rozpočtu odpovídaly pře-
dem schválenému plánu. „Nelze uskutečnit výdaj, který
není součástí rozpočtu. Celkové plnění výdajů do září
roku 2010 činí 61 %,“ dodala.

V lednu 2010 město načerpalo více jak 14 milionů
z dlouhodobého bankovního úvěru na investice.
„Protože však po tři čtvrtletí roku 2010 jsme hospoda-
řili s přebytkem, vložili jsme volné finanční prostředky
do správy portfolia, které jsme zhodnocovali v krátko-
dobých repo operacích,“ uzavřela ředitelka odboru fi-
nancí a majetku. 

Zastupitelé aktualizovali obecně závazné 
vyhlášky
Do prosince loňského roku měl Jablonec nad

Nisou čtyři obecně závazné vyhlášky k místním
poplatkům, a to ze psů, za lázeňský nebo rekreač-
ní pobyt a z ubytovací kapacity, za užívání veřejné-
ho prostranství a za provozovaný výherní hrací pří-
stroj nebo jiné technické herní zařízení povolené
ministerstvem financí. 

Důvodem aktualizace jsou změny právních předpisů,
jež nabyly účinnosti k 1. lednu 2011. Šlo v podstatě
o drobné změny, jediná zásadní byla v obecně závaz-
né vyhlášce (OZV) o místním poplatku za provozova-
ný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené ministerstvem financí. Zde na zá-
kladě výkladu ministerstva nově podléhají poplatku
všechna technická herní zařízení, ať jsou v provozu,
nebo ne. 

Žádost o dotaci na odstranění ekologické zátěže
Město Jablonec požádá o dotaci z Operačního

programu životní prostředí na odstraňování sta-
rých ekologických zátěží. Využít ji chce na sanaci
kontaminované lokality, v níž byla původně pláno-
vaná výstavba Centra ekologické výchovy. 

Místostarosta Petr Vobořil předložil jabloneckým
zastupitelům informace o průběhu projektu na revita-
lizaci navážkové oblasti, obnovu znehodnocené loka-
lity a výstavbu Ekologického centra. Z výsledků inže-
nýrsko-geologického průzkumu, který byl v rámci
projektu poveden, vyplynulo, že je hlavně nutná sa-
nace kontaminované lokality. 

Zastupitelé rozhodli, že nyní, kdy je třeba vážit každý
výdaj, město požádá o dotaci na odstranění starých
ekologických zátěží. Výstavbu Centra ekologické vý-
chovy však neplánuje.

„V současné době je zajištěn provoz ekocentra v pro-
storách Eurocentra, a to celoročně. Nabídka programů
je velmi dobře využívaná. Výstavbu zázemí v přírodě
musíme v současné době odložit,“ konstatoval místo-
starosta Petr Vobořil.

Zveme na lednové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční

ve čtvrtek 27. ledna od 9 hodin ve velké zasedací síni
radnice. Informace o projednávaných bodech najdete
na www.mestojablonec.cz týden před zasedáním. Upo-
zorňujeme občany, kteří se chystají vystoupit k pro-
blematice, jež není zařazena do programu jednání, že
příležitost dostanou v bodu diskuze. Tento bod bývá
zpravidla na pořadu jednání až po 12. hodině. (fr)

■ Stalo se...
V sobotu 4. prosince 
pokřtil Jizersko-ještědský horský
spolek novou knihu fotografií, bás-
ní a povídek autorů Siegfrieda
Weisse a Gustava Leutelta nazva-
nou Píseň o lese. Poprvé tak vyšly
Leuteltovy texty v českém překla-
du. Kniha je k dostání v turistic-
kém a informačním centru.

Pro majitele řidičských průkazů
s končící platností rozšířil městský
úřad od 1. do 10. prosince úřední
hodiny. Chtěl tak předejít velkým
frontám u přepážek. Řidiči však
nechávali výměnu na poslední
chvíli. Ti, kdo nestihli svůj řidičák
vyměnit do konce roku, mohou tak
učinit i nyní, jen za něj už zaplatí
padesátikorunový správní poplatek.

Po čtyři prosincová odpoledne 
se setkával starosta a místostaro-
stové se zástupci skupin spojených
společným jmenovatelem. Cílem
setkání bylo jednak vzájemné před-
stavení, jednak výměna zkušeností.
Politici se tak sešli se zástupci ne-
ziskových organizací, kulturních sub-
jektů, se studenty středních škol,
kteří byli v uplynulém roce v něja-
kém oboru úspěšní, a s jejich profe-
sory. Početnou skupinu tvořili jab-
lonečtí podnikatelé. 

Ve druhé polovině prosince 
se objevily na autobusovém nádra-
ží a v ulicích Na Vršku, Skřivánčí,
Vysoká a Mládí červené kontejnery
na vysloužilé drobné elektrospotře-
biče. Odkládat do nich je možné foto-
aparáty, varné konvice, mobily, tous-
tovače či fény, ale i staré baterie.

Už čtvrtý hrneček do série
si mohli koupit Jablonečané 17. pro-
since. Do speciálního hrnečku s mo-
tivem věže kostela Povýšení sv. Kří-
že z náměstí Boženy Němcové za
minimální cenu 50 Kč naléval sta-
rosta města Petr Beitl a místostaro-
stové horké svařené víno. Výtěžek
z prodeje hrnečků putuje na konto
občanského sdružení Rodina 24,
které poskytuje osobní asistenci.
Kdo si nestihl koupit hrníček na
vánočních trzích, má možnost v tu-
ristickém a informačním centru
v přízemí radnice. 

Od 16. prosince má Jablonec 
na rok svou místní měnu. Na vánoč-
ních trzích se začal prodávat lo-
kální dukát 40 jabloneckých grešlí.
Autor projektu, polský Karkonoski
Dom Numizmatyczny, stále hledá
partnery, v jejichž provozovnách
by bylo možné dukátem platit.
V současné době je dukát v prodeji
mimo jiné v turistickém a infor-
mačním centru.

S jabloneckými seniory
se město setkalo v závěru roku hned
dvakrát. Nejprve pro ně připravilo
adventní odpoledne s Malou Ni-
sankou v Eurocentru, kde si s nimi
koledy zanotoval také místostaros-
ta Petr Tulpa. Ty opravdu osamělé
bez rodin pozval pak starosta Petr
Beitl na Štědrý den odpoledne do
restaurace hotelu Petřín. (fr)

Ilustrační foto Jiří Jiroutek
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

Kino Radnice
3.–5. 1. /po–st/ 17 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI 1

3.–5. 1. /po–st/ 20 hodin
TACHO

6.–7. + 9. 1. /čt–pá + ne/ 17.30 hodin
LETOPISY NARNIE: PLAVBA
JITŘNÍHO POUTNÍKA (3D)

6.–7. + 9. 1. /čt–pá + ne/ 20 hodin
DĚCKA JSOU V POHODĚ

7. 1. /pá/ 22.15 hodin
PIRAŇA (3D)

8. 1. /so/ 18.45 hodin
Giacomo Puccini – LA FANCIULLA
DEL WEST (Dívka ze Zlatého západu)
Přímý přenos z Metropolitní opery NY.

10.–12. 1. /po–st/ 17.30 hodin
TRON: LEGACY (3D)

10.–11. 1. /po–út/ 20 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE
SMRTI 1
Originální znění s českými titulky!

12. 1. /st/ 20 hodin
KMOTR
3 x nejslavnější mafiáni v digitální
podobě.

13.–16. 1. /čt–ne/ 17.30 hodin
ZELENÝ SRŠEŇ (3D)

13.–16. 1. /čt–ne/ 20 hodin
HON NA ČARODĚJNICE

14.–15. 1. /pá–so/ 22.30 hodin
BASTARDI

17.–18. 1. /po–út/ 17.30 hodin
MEGAMYSL (3D)

17.–18. 1. /po–út/ 20 hodin
TRON: LEGACY (3D)

19. 1. /st/ 17.30 hodin
NESVATBOV

19. 1. /st/ 19 hodin
KMOTR 2

20.–26. 1. /čt–st/ 17.30 hodin
GULLIVEROVY CESTY (3D)

20.–25. 1. /čt–út/ 20 hodin
NEVINNOST

21.–22. 1. /pá–so/ 22.30 hodin
SAW (3D)

26. 1. /st/ 20 hodin
NEÚPLATNÍ
Nejslavnější mafiáni v digitální podobě.

27. 1.–2. 2. /čt–st/ 17.30 hodin
NA VLÁSKU (3D)

27.–28. + 30. 1. /čt–pá + ne/ 20 hodin
CIZINEC

28. 1. /pá/ 22.15 hodin
TACHO

29. 1. /so/ 19.45 hodin
LABUTÍ JEZERO
Záznam z Baletu Pařížské opery.

31. 1.–2. 2. /po–st/ 20 hodin
ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA

VÍKENDOVÉ PROMÍTÁNÍ (NEJEN) 
PRO DĚTI

2. 1. /ne/ 15 hodin
JAK VYCVIČIT DRAKA (3D)

8.–9. 1. /so–ne/ 15 hodin
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ (3D)

15.–16. 1. /so–ne/ 15 hodin
LEGENDA O SOVÍCH STRÁŽCÍCH
(3D)

22.–23. 1. /so–ne/ 15 hodin
JÁ, PADOUCH (3D)

29.–30. 1. /so–ne/ 14.30 hodin
LETOPISY NARNIE: PLAVBA
JITŘNÍHO POUTNÍKA (3D)

Kino Junior
3.–5. 1. /po–st/ 18 hodin
NA CESTĚ

3.–5. 1. /po–st/ 20 hodin
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ

6.–9. 1. /čt–ne/ 18 hodin
POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ

6. 1. /čt/ 20 hodin
REMBRANDTOVA NOČNÍ HLÍDKA
– filmový klub

7.–9. 1. /pá–ne/ 20 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ

10.–12. 1. /po–st/ 17.30 hodin
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

10.–12. 1. /po–st/ 20 hodin
MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŽENY

13.–16. 1. /čt–ne/ 18 hodin
AMERIČAN

13. 1. /čt/ 20 hodin
DOBRÉ SRDCE – PROJEKT 100
Tragikomedie z newyorského baru.

14.–16. 1. /pá–ne/ 20 hodin
VŠE, CO MILUJI

17.–19. 1. /po–st/ 18 hodin
DRUHÝ SVĚT

17.–19. 1. /po–st/ 20 hodin
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM

20.–23. 1. /čt–ne/ 18 hodin
HABERMANNŮV MLÝN

20. 1. /čt/ 20 hodin
DALŠÍ ROK – PROJEKT 100
Mike Leigh, šestkrát nominovaný na
Oscara.

21.–23. 1. /pá–ne/ 20 hodin
DÍVKA, KTERÁ KOPLA
DO VOSÍHO HNÍZDA

24.–26. 1. /po–st/ 18 hodin
HLAVA–RUCE–SRDCE

24.–26. 1. /po–st/ 20 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 2

27.–30. 1. /čt–ne/ 18 hodin
NA DORAZ

27. 1. /čt/ 20 hodin
VELKÁ LÁSKA – PROJEKT 100
+ VŠECHNO NEJLEPŠÍ 
– od francouzského komika Pierra Étaixe.

28.–30. 1. /pá–ne/ 20 hodin
ROMÁN PRO MUŽE

31. 1.–2. 2. /po–st/ 18 hodin
KUKY SE VRACÍ

31. 1.–2. 2. /po–st/ 20 hodin
IMAGINÁRNÍ LÁSKY

NEDĚLNÍ BIJÁSEK PRO NEJMENŠÍ 

9. 1. /ne/ 16.30 hodin
ČARODĚJNÉ POHÁDKY

16. 1. /ne/ 16.30 hodin
KAMARÁDI Z VEČERNÍČKŮ 

23. 1. /ne/ 16.30 hodin
KAMARÁD KRTEČEK

30. 1. /ne/ 16.30 hodin
CVRČEK A SPOL.

Změna programu vyhrazena

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

1. 1. /sobota/ 19 hodin (H)
NOVOROČNÍ KONCERT
Filharmonie Hradec Králové
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser.
Slavnostní koncert na zahájení nového
roku. Skladby autorů Daria Milhauda,
Jacquese Iberta, Bohuslava Martinů,
slavnostní a obřadní pochody Edwarda
Elgara, korunovační pochod Williama
Waltona a další.

9. 1. /neděle/ 15 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Tradiční setkání dětských pěveckých
sborů Jablonecka.
Účinkují: Dětské pěvecké sbory
Skřivánek, Vrabčáci, Vrabčata,
Smržováček, Rolnička, Zvoneček,
Sokolíček, Fialenky, Soubor zobcových
fléten Jablonecká píšťalka, Pěvecký
sbor Anima saxí, Jablonecký komorní
orchestr ZUŠ. Host: Dětský pěvecký
sbor Výšinka Liberec. Uvádí D. Jelínek 

11. 1. /úterý/ 18 hodin
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
JABLONECKA ROKU 2010
Vyhlašovatelé ankety: Deník
Jablonecka, OV OS TV Jablonec n. N.
Účinkují: zpěvačky M. Pártlová,
M. Agrebi, zpěvák D. Deyl a artisté
Helena a Pavel Kaiserovi. 
Uvádí R. Šilhán
Distribuce vstupenek v kanceláři
Deníku Jablonecka.

12. 1. /středa/ 19 hodin (DM)
ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Divadlo v Řeznické Praha
Hrají: S. Zindulka a A. Švehlík. 
Dva starší herci – to jsou dvě ústřední
postavy inscenace. K srdci si příliš
nepřirostli, ale nakonec mají jeden
druhého a své vzpomínky – úspěchy,
prohry, marnosti.

17. 1. /pondělí/ 19 hodin (DA)
JULIE, TY JSI KOUZELNÁ
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají: E. Balzerová, T. Töpfer,
Z. Maryška, L. Pečenka, D. Rous a další. 
Půvabná duchaplná komedie, která
přináší nahlédnutí do magického světa
jednoho londýnského divadla. 

19. 1. /středa/ 19 hodin (H)
IVAN KLÁNSKÝ – klavír
LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír
Ivan Klánský, přední představitel
současného koncertního života,
a Lukáš Klánský, mimořádně
talentovaný interpret patřící
k nejvýraznějším osobnostem mladé
klavírní generace. 

23. 1. /neděle/ 19 hodin (ND)
ŽÁRLIVOST
Umělecká agentura Česká Lípa
Hrají: J. Hlaváčová, H. Maciuchová,
J. Moučková/L. Matoušková
Příběh tří žen, které osudovou shodou
milují jednoho muže. 

27. 1. /čtvrtek/ 19 hodin (DB)
STVOŘENÍ SVĚTA
Divadlo Na Fidlovačce Praha
Hrají: T. Töpfer, A. Černá, P, Rychlý,
O. Brousek ml., Z. Palusga a další.
Jeden z největších příběhů všech dob
v duchaplném vyprávění slavného
amerického dramatika. 

30. 1. /neděle/ 15 hodin (RD)
LOUPEŽNÍK RUMCAJS
Docela velké divadlo Litvínov
Oblíbené pohádkové příběhy
jičínského ševce a jeho přátel.

31. 1. /pondělí/ 19 hodin (DS)
BABIČKA SE VRACÍ
Studio Ypsilon Praha
Hrají: J. Synková, B. Vyskočilová,
J. Lábus, P. Nový, J. Jiráň, L. Malkina,
J. Šteflíčková a další. 
Babička v osobitém nastudování
Ypsilonky. Příběh je zachycen ve třech
variantách – jak ho viděla Božena
Němcová, jak se s největší
pravděpodobností udál 
a jak ho vidíme dnes. 

VÝSTAVA

12. 1.–7. 2. 2011
BITVA NA TURSKU
Jiří Pobříslo
Kresby inspirované stejnojmennou
písní Oldřicha Janoty. 

Výstava ve foyer divadla je zpřístupněna
v době divadelních představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

VÝSTAVA

Do 9. 1. 2011
BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ
Výstava betlémů, na níž bude mimo
jiné i čtyřmetrový betlém, který je
unikátní svou velikostí.

Otevřeno každé úterý a v neděli vždy
od 10 do 16 hodin. 

Od 10. 1. 2011 je kostel sv. Anny uzavřen.

Balet Pařížské opery

29.1. /sobota/ 19.45 hod – kino Radnice 
LABUTÍ JEZERO
Záznam baletního představení. Podívaná plná špičkových výkonů
a čarokrásných dekoraci z dílny renomovaného scénografa. Cho-
reografie nejslavnějšího tanečníka 20. století Rudolfa Nurejeva. 



(10)

jablonecký měsíčník / leden 2011 kam za kulturou v Jablonci n. N.

■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

11. 1. /úterý/ 9 hodin
NOVELA ZÁKONA O DPH 2011
NOVÉ PŘIZNÁNÍ DPH 2011
Přednáší Ing. I. Pilařová, auditor a DP. 
Info a přihlášky na tel.: 484 846 220,
www.danevimjaknane.cz.

12. 1. /středa/ 19 hodin 
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA JABLONEC
2011
Součást Mezinárodního trienále
JABLONEC 2011, Oděv a jeho
doplněk. Předprodej vstupenek 
od 3. 1. v pokladně Eurocentra.

14. 1. /pátek/ 20 hodin 
PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
...TENTOKRÁT MUZIKÁLOVÝ
Výběr písní a tanečních choreografií
z muzikálu Filmový Fanda.
K tanci hraje velký taneční Orchestr
Ladislava Bareše.
Předprodej vstupenek v budově ZUŠ,
Podhorská 47, tel.: 488 880 300.

16. 1. /neděle/ 14 hodin 
MLADÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne pro seniory.

25. 1. /úterý/ 9 hodin
PŘIZNÁNÍ O DANI Z PŘÍJMU FO
A PO 2010
Přednáší Ing. I. Pilařová, auditor a DP. 
Info a přihlášky na tel.: 484 846 220,
www.danevimjaknane.cz.

PŘIPRAVUJEME

2. 2. /středa/ 9 hodin
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH
Z PŘÍJMU PRO ROK 2011
Přednáší Ing. I. Pilařová, auditor a DP. 
Info a přihlášky na tel.: 484 846 220,
www.danevimjaknane.cz.

12. 2. /sobota/ 20 hodin
SALSA NIGHT
Celovečerní akce v duchu latinsko-
amerických tanců.
Tanečníci skupiny Ruben Dance, 
česko-kubánská skupina Son Caliente,
škola tanců.

17. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
ZUZANA MICHNOVÁ & OSKAR PETR
& PETR KALANDRA MEMORY BAND
Návrat legendy českého folkrocku.

VÝSTAVA
7. 1.–8. 3. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
FOTOKLUB BALVAN
Výstava fotoklubu Balvan Jablonec n. N.
Vernisáž: pátek 7. 1. od 17 hodin

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

3. 1. /pondělí/ 10 hodin
DAGMAR PECKOVÁ
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

4. 1. /úterý/ 14 hodin
JABLONEC SE BAVÍ
Beseda s Václavem Vostřákem

4. 1. /úterý/ 17 hodin
UFO – KTERÁ VÍDÁME NEJČASTĚJI?
Astronomické okénko Martina Gembece.

6. 1. /čtvrtek/ 17 hodin
STAROSTA A. H. POSSELT
Beseda s historičkou Muzea skla
a bižuterie Janou Novou
Přeloženo z 23. 11.

11. 1. /úterý/ 17 hodin
PROBLÉMY JABLONECKÉ ZIMY
Beseda s Václavem Vostřákem.

13. 1. /čtvrtek/ 17 hodin
DIVOKÝM KURDISTÁNEM 
A NA ZÁPAD DO ISTANBULU
Na východ Turecka nás zavede
cestovatelka Radka Tkáčiková.

18. 1. /úterý/ 14 hodin
EVROPSKÁ SOUOSTROVÍ SNŮ
Pravidelné promítání.

18.1. /úterý/ 17 hodin
UMÍM POUŽÍT
AUTOLÉKÁRNIČKU?
Otevíráme cyklus přednášek:
„NAUČTE SE POSKYTNOUT PRVNÍ
POMOC!“
Lektorka Soňa Fiedlerová z Oblastního
spolku Českého červeného kříže.

20. 1. /čtvrtek/ 16.30 hodin
NEJSEM ŽÁDNÁ LVICE
O knize a svém životním příběhu
vypráví Kamila Moučková, 
legendární česká televizní a rozhlasová
hlasatelka a moderátorka.
Přeloženo z 2. 12.

25. 1. /úterý/ 17 hodin
DĚJINY SLUŽEBNÍ KYNOLOGIE
Jiří Rulc, ředitel Městské policie, o své
práci, věnované dokumentaci vývoje
služební kynologie v ozbrojených,
bezpečnostních a vojenských sborech.

27. 1. /úterý/ 17 hodin
KONCENTRAČNÍ TÁBORY 
NA JABLONECKU
Přednáška Lubora Laciny, kurátora
sbírkových fondů Severočeského
muzea v Liberci.

O ZLATOU MAKOVICI
V oddělení mládeže pokračuje již
5. ročník luštitelské soutěže.

VÝSTAVA
TOUHA PO SVĚTLE II
Své fotografie v prostorách schodiště
představí manželé Majtánovi.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz

3. 1. /pondělí/ 
ZPĚVÁČCI 2011
Vyhlášení soutěže dětských zpěváků
lidových písní pro kategorii ve věku
10–15 let. Oblastní soutěž se uskuteční
12. 2. v DDM Vikýř, info S. Příhonská.

6. 1. /čtvrtek/ 14–17 hodin
KAM TEĎ?
Workshop pro žáky ZŠ, kteří se
rozhodují o dalších možnostech studia,
info N. Mitbauerová, přihlášky do 5. 1.

8. 1.–22. 1. 
LYŽAŘSKÝ KURZ 
Lyžařská škola pro děti a mládež
od 5 let v 5 víkendových dnech,
koná se v Lučanech n. N.
Informace P. Dostál, přihlášky do 5. 1.

15. 1. /sobota/ 14 hodin
MEDOVÁ SOBOTA 
Povídání o včelařích, účincích medu
a včelích produktů, tvorba ze včelího
vosku. Info I. Literová, A. Francová.

17.–21. 1. /pondělí–pátek/ 
INTERNET V ICM ZDARMA 
V tomto týdnu pro všechny zájemce
v době otevírací doby ICM internet
zdarma, info N. Mitbauerová.

18. 1. /úterý/ 14–17 hodin 
KAM TEĎ?
Workshop pro žáky ZŠ.
Info N. Mitbauerová, přihlášky do 17. 1.

19. 1. /středa/ 9–11 hodin 
BALANČNÍ MÍČE
Zábavné a netradiční cvičení 
pro rodiče (prarodiče) s dětmi. 
Info S. Příhonská, přihlášky do 17. 1.

20. 1. /čtvrtek/ 17 hodin 
STAROVĚKÝ EGYPT 
Přednáška Pavla Veltra s projekcí, 
info N. Mitbauerová, přihl. do 18. 1.

21. 1. /pátek/ 
ZLATÁ STRUNA 
Účast se soutěžícími kytaristy na finále
hudební soutěže v Plzni, 
info S. Příhonská.

24. 1. /pondělí/ 15.30 hodin 
PŘEHRADA V KLÍNU HOR
Beseda se čtením literárních prací
soutěže Múza 2011. Koná se v obřadní
síni radnice, info J. Polanská.

26. 1. /středa/ 14–15 hodin 
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MPM
Další měsíční hodnocení činnosti
a akcí MPM, info N. Mitbauerová.

OLYMPIÁDY LEDEN 2011

26. 1. /středa/ 8 hodin 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIÍ Z5 A Z9
Okresní kolo soutěže pro postupující
žáky ze školních kol. Koná se
na Gymnáziu Dr. Randy.

28. 1. /pátek/ 8 hodin 
PYTHAGORIÁDA PRO ŽÁKY
5. TŘÍD ZŠ
Okresní kolo soutěže pro postupující
žáky ze školních kol, místo konání
bude upřesněno.

Připravujeme

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

3.–4. 2. /čtvrtek–pátek/
PODVEČERNÍ PUTOVÁNÍ
Večerní hrátky na cestách, 
info M. Tauchmanová.

4. 2. /pátek/ 8–15.30 hodin 
PŘÍRODOVĚDNÝ DEN
Kontakty se zvířátky, kreativní
a pohybové hrátky, info A. Francová.

4. 2. /pátek/ 9–15 hodin 
ICM
Otevřený klub pro všechny, spontánní
činnosti, info N. Mitbauerová.

4. 2. /pátek/ 11–15 hodin 
POLOLETNÍ TURNAJ VE
STOLNÍM FOTBÁLKU 
Zábavný turnájek pro všechny
generace, týmy, info N. Mitbauerová.

4.–6. 2. /pátek–neděle / 
DĚTSKÁ PORTA
Účast s hudebníky na finále hudební
soutěže v Praze, info S. Příhonská.

Přihlášky k pololetním prázdninám
do 31. 1. 2011.

OLYMPIÁDY ÚNOR 2011

2. 2. /středa/ 9 hodin 
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Okresní kolo soutěže pro postupující
žáky ze školních kol.

3. 2. /čtvrtek/ 8.30 hodin 
CHEMICKÁ OLYMPIÁDA
KATEGORIE D
Okresní kolo soutěže pro postupující
žáky ze školních kol. Koná se na ZŠ
Pasířská.

9. 2. /středa/ 9 hodin 
OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM
JAZYCE KAT. I., II.
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.

10. 2. /čtvrtek/ 8.30 hodin 
OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM
JAZYCE KAT. III.
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky SŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.

16. 2. /středa/ 8.30 hodin 
OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM
JAZYCE KAT. I., II.
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky ZŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.
V DDM Vikýř.

17. 2. /čtvrtek/ 8.30 hodin 
OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM
JAZYCE KAT. III.
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky SŠ a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií.

Není-li uvedeno jinak, koná se
v DDM Vikýř.
Více informací I. Literová, A. Francová,
soutěže@ddmvikyr.cz, 483 711 725.

■ Základní 
umělecká škola
www.zusjbc.cz

7. 1. /pátek/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
KONCERT KONZERVATORISTŮ
Klavírní večer bývalých žáků školy
v současnosti studujících konzervatoř.

14. 1. /úterý/ 20 hodin
Velký sál Eurocentra
PLES ZUŠ
Tentokrát muzikálový.
Hraje Orchestr Ladislava Bareše,
účinkují žáci všech oborů školy.

Muzikálový ples

14. 1. /pátek/ 20 hodin – Eurocentrum
PLES ZUŠ… TENTOKRÁT MUZIKÁLOVÝ
Představuje se Filmový Fanda. Výběr písní a tanečních choreografií
z divadelní události sezony. K tanci hraje Orchestr Ladislava Bareše.
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

Do 21. 1. 
METZNERBUND
90. výročí založení uměleckého spolku
První část výstavy výtvarných děl
umělců první poloviny 20. století
z Jablonce nad Nisou a z Jablonecka.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2010.

Připravujeme

4. 2.–4. 3. 2011
JABLONEC NAD NISOU,
MĚSTO MEDAILÍ A MINCÍ
Výstava připomínající tradici a součas-
nost medailérské a mincovní tvorby. 
Vernisáž ve čtvrtek 3. února v 17 hodin.
V rámci vernisáže bude představen
katalog prací absolventů medailérského
ateliéru SUPŠ a VOŠ v Jablonci
nad Nisou.
Záštitu nad výstavou převzal
starosta města Petr Beitl.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13–17 hodin

Do 14. 1. 
JINAK NAHOŘE, JINAK DOLE
Pedagog a studenti ateliéru mediální
a didaktické ilustrace 
ÚUD Západočeské univerzity v Plzni.

Do 25. 2.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STUDENTŮ
TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO
NÁVRHÁŘSTVÍ
Katedra designu Technické univerzity
v Liberci.
Vernisáž s módní přehlídkou ve čtvrtek
20. 1. v 17 hodin. 

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4
www.msb-jablonec.cz, tel. 483 369 011
úterý–neděle 9–17 hodin
1. 1. 2011 – zavřeno
2. 1. 2011 – otevřeno 9–17 hodin

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

Tematická výstava 
Do 15. 5. 2011
SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ OZDOBY
– MINULOST, SOUČASNOST, VIZE

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27

úterý–pátek, 9–12, 12.30–17 hodin
1. a 2. 1. 2011 – zavřeno

Stálá expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ SALONEK 

Tematické výstavy
Do 28. 1. 2011
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE VII.
Adolf Heinrich Posselt. 
V obecním zájmu.

Do 28. 1. 2011
ZDENĚK DANIEL
Pocitovník architekta.

JINÉ VÝSTAVNÍ PROSTORY
Do 15. 1. 2011
Městské muzeum Mariánské Lázně
ZÁZRAČNÉ PRAMENY
LÁZEŇSKÉ A UPOMÍNKOVÉ SKLO

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

6. 1. /čtvrtek/ 20 hodin
ANNA V PŘEDNÍ LINII
Dokument. Příběh zavražděné ruské
novinářky Anny Politkovské, kritizující
ruskou vládu za její postup ve válce
v Čečensku.

7. 1. /pátek/ 20 hodin
VE VÝVOJI + EXOTS + LOOK-OUT
A ALEŠ BRIXI. 
Koncert mladých jablonecko-libereckých
kapel.

8. 1. / sobota / 20 hodin 
TECHNOSPECTRUM 
Dj’s 2VINZ (Epsylonn/Otoktone/Fr) –
minimal, progressive techno 
DAJ (K-TA/BZH) – progressive techno,
elektro
DUCH (ELEKTROPUMP/Fr) – elektro
Px-13 (1,5 V Sound Squad)-techno, acid

11. 1. /úterý/ 19 hodin
POZEMŠŤANÉ, KOHO BUDETE
VOLIT? 
Dokument o jarní předvolební kampani
neotřelým pohledem handicapovaných
filmařů – studentů dokumentární dílny
Inventura pod vedením Lindy Jablonské.
Cena diváka na letošním Mezinárodním
festivalu dokumentárních filmů
v Jihlavě. Beseda s režisérkou Lindou
Jablonskou a s některými ze studentů.

12. 1. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Makro a detaily. Vede Filip Novák.

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

14. 1. /pátek/ 20 hodin
VOMIT ELECTRONIC + TRACY
DONOWAN
Jablonečtí průkopníci disko - rock and
rollu a nadšenci s mixem elektroniky,
kytar, synťáků a kvalitních českých textů. 

15. 1. /sobota/ 21 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rozjetý rock’n’roll & punk & ska mejdan.
DJ Igorek.

18. 1. /úterý/ 20 hodin
LADAKH
Přednáška cestovatelky Radky Tkáčikové.
Výstup na Stok kangri 6 153 m, raft
i kajak, budhistický festival, život lidí
za hradbou Himalájí. Pozvánka na
účast v ladacké výpravě 2011.

20. 1. /čtvrtek/ 20 hodin 
ROCKS & WATER: SEZONA 2010
Petr Čivrný a Vojta Hejtmánek
provedou po divokých řekách Turecka,
Norska a Nepálu. Vodácké filmy
a promítaní fotek. Adrenalinové sjezdy
vodopádů a peřejí. 

21. 1. /pátek/ 20 hodin
PSÍ VOJÁCI
Underground i šanson jinak než
všechny kapely světa, se zpěvákem,
pianistou, skladatelem a textařem
Filipem Topolem v čele.

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

23. 1. /neděle/ 17 hodin
O CHYTRÉ HORÁKYNI
Loutková inscenace na motivy Boženy
Němcové v úpravě i pro nejmenší
diváky. Divadlo Na cestě Liberec.

24. 1. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Nejen lednové zatmění Slunce, ale
i další zajímavé úkazy na zimní obloze.

26. 1. /středa/ 19 hodin 
UNITED COLOURS OF MŠENO 
Veřejná debata o podobě panoramatu
nad přehradou po chystaném zateplo-
vání panelových domů. Hosty architekti,
urbanisté, krajináři a jablonečtí patrioti
i zástupci města a dalších institucí.

27. 1. /čtvrtek/ 20 hodin 
MARCEL FLEMR BAND FEAT.
JAN KOŘÍNEK 
Blues v podání osobitého kytaristy
a zkušených spoluhráčů s originálním
projevem. S hráčem na „hamondky“
půjde o vynikající hudební zážitek. 

28. 1. / pátek / 20 hodin
STÁRPLEJ BESTOFFEST 2011
Před dalším ročníkem soutěže Stárplej
se představí dosavadní vítězové –
Satanovy Mimikry, Makovice a Orfeus
Beat. Možná zahraje i hudebně zábavné
seskupení ze zasloužilých porotců
a moderátorů!

29. 1. /sobota/ 21 hodin
SHAKE UP
DJ Sakul (Jbc) a DJ Buick (Praha). 
Hip hop párty.

3., 17. a 31. 1. /pondělí/ 17 hodin
BUBENICKÁ DÍLNA
Rozjetý kurz pro středně pokročilé. 

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

4. 1. /úterý/ 10 hodin
PREZENTACE MODERNÍCH
BAVLNĚNÝCH PLEN
Ekologická přednáška.

6. 1. /čtvrtek/ 15 hodin
SCHŮZE AKTIVEK
Pro všechny, kteří nám chtějí podat
pomocnou ruku a blíže se seznámit
a podílet se na chodu centra.

11. 1. /úterý/ 10 hodin
SUNAR
Rady pro těhulky a maminky malých dětí.

13. 1. /čtvrtek/ 16 hodin
SNĚHULÁCI
Výtvarka se sněhem i bez sněhu.

14. 1. /pátek/ 10 hodin
DĚTSKÁ KADEŘNICE
Můžete si nechat profesionálně
ostříhat dítě.

19. 1. /středa/ 16 hodin
JAK SLADIT PRACOVNÍ ŽIVOT
S RODINOU
Setkání Jana Buriana s výjimečnými
ženami nejen z Liberecka v rámci
projektu Hestia II. 

20. 1. /čtvrtek/ 16 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
Originály ze skleněných perlí. 
Vede zkušená šperkařka, majitelka
Zlatého obchůdku.

22. 1. /sobota/ 10 hodin
BOBAŘSKÝ SJEZD
Akce pro celou rodinu – bližší info
v centru.

25. 1. /úterý/ 10 hodin
SEBAMED
Tentokrát antialergenní kosmetika pro
děti i dospělé.

26. 1. /středa/ 10–13 hodin
BAZÁREK
Uděláme místo pro oblečení od Ježíška
a přispějeme na dobrou věc.

27. 1. /čtvrtek/ 16 hodin
KLUBOVÉ SEZENÍ
Přijďte poznat nové představitele města.

28. 1. /pátek/ 10 hodin
DĚTSKÁ KADEŘNICE

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

Pondělky 15 hodin
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
Dívky.

Pondělky 16.30 hodin 
ANGLIČTINA PRO DĚTI 
Mgr. P. Drobníková.

Pondělky 18.30 hodin 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 

Úterky 10 hodin
CVIČENÍ PRO KOJENCE
3–12 měsíců.

Úterky 11.15 hodin
CVIČENÍ PRO MALÉ DĚTI
1–4 roky.

Úterky 17 hodin
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

Úterky 18 hodin
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Ženy.

Středy 16.30 hodin 
ANGLIČTINA PRO DĚTI 
K. Škreková.

Čtvrtky 15 hodin
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Tanec s miminky.

Čtvrtky 16.30 hodin 
ANGLIČTINA PRO DĚTI 
K. Škreková.

Pondělky–pátky
CVIČENÍ PRO DCERY A MATKY
(ROLLETIC STUDIO)
Na objednání 732 967 300.

Pondělky–čtvrtky 7.30–16 hodin
Pátky 7.30–15.30 hodin
DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Nový tel. 731 317 887.

Svět podle Filipa Topola

21. 1. /pátek/ 20 hodin – Klub Na Rampě
PSÍ VOJÁCI
Underground i šanson jinak než všichni ostatní. 31 let na scéně.
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TJ Sokol Jablonec n. N.
www.jablonec.org/sokol/

Sokolovna, Fügnerova 5

Pravidelné cvičební hodiny

Pondělí
9.30–10.30 Seniorky 

– zdravotní cvičení
18.00–19.00 Ženy 

– kondiční cvičení

Úterý
9.30–10.30 Rodiče s dětmi 
9.30–11.00 Stolní tenis /volná

místa/
16.00–17.00 Aby záda nebolela 

– muži
17.00–18.00 Aby záda nebolela 

– ženy
19.30–21.00 Florbal 

– muži, ženy

Čtvrtek
9.30–10.30 Seniorky – zdravotní

cvičení
9.30–12.00 Senioři – stolní tenis

(obsazeno)
16.00–17.00 Rodiče s dětmi –

Žákyně (7–11 let)
17.00–18.00 Rodiče s dětmi –

Předškoláci a školáci
(4–7 let)

18.00–19.00 Florbal – žáci
Ženy – kondiční
cvičení

Pátek
19.00–20.00 Ženy 

– kondiční cvičení

Městská hala
www.sportjablonec.cz

Aerobik
TJ Fit Elán

Kurt č. 1
1. 1. 2011 /sobota/ 18–19 hodin
Novoroční cvičení

Florbal
FBK Campus

Centrkurt
8. 1. /sobota/ 18 hodin
9. 1. /neděle/ 10 hodin
Florbalový zápas

Kurt č.1 a 2
30. 1. /neděle/ 9 hodin
O pohár Vikýře
Florbalový zápas

Futsal

Centrkurt
9. 1. /neděle/ 20 hodin
JASPIS – SLAVIE

Centrkurt
15. 1. /sobota/ 20 hodin
Futsalový zápas

Centrkurt
23. 1. /neděle/ 20 hodin
JASPIS – DÉMONI

Hip hop
X–Dance

16. 1. /neděle/ 
Taneční soutěž

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

Centrkurt
29. 1. /sobota/ 8 hodin
Mládežnický halový turnaj

Volejbal

Kurt č. 4
20. 1. /sobota/ 10 hodin
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
– Chabařovice
Muži A.

Kurt č. 4
29. 1. /sobota/ 17.30 hodin
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou
– ČZÚ Praha
Muži A.

Zimní triatlon

Tri club, SKI klub, SKP Jablonec,
Gymnázium Dr. Randy a město
Jablonec n. N.
www.MULTIMAN.cz

Lyžařský areál Břízky
29. 1. /sobota/14 hodin
4. ročník Jabloneckého zimního
triatlonu „BBB“ (běh-bike-běžky)

Nabídka sportovních programů

■ 10. ročník literární soutěže Městské knihovny v Jablonci n. N.

Vítězná práce Kristýny Kourkové 
/2. kategorie – poezie – 1. místo/

Umírám? Nebo jen nemoci podléhám?
Proč jsem tak slabý a proč jsem tak sám?

Můj písek času se postupně ztrácí,
já ale doufám, že život mi vrací.

Chřadnu a můj písek mi vypráví,
že má duše jednou se zotaví

a budu moct žít jako písek času,
poslouchat desetitisíce hlasů.

S mou nespočetnou rodinou, 
s těmi, co nikdy nezhynou,
starat se o budoucnost lidu.

Živých, i těch, co už došli klidu.

Co je budoucnost a co je smrt?
Jako když zápalka udělá „škrt“...

a vzplane v návalu energie.
Hoří a tančí, vlní se, žije...

Jde z ní světlo a jde z ní žár.
Život – ten nejlepší dar.

A potom zhasne, skončí, zchladne,
jako růže, když uvadne.

Jako slabý život můj.
„Písku, jen mě opatruj“

Písky času

Foto archiv JM

Foto archiv JM
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Muzeum skla a bižuterie se Svazem výrobců
skla a bižuterie a Eurocentrem zve všechny
milovníky módy a bižuterie 12. 1. od 19 hodin
do velkého sálu Eurocentra na módní pře-
hlídku JABLONEC 2011, na níž svou tvorbu
představí přední čeští oděvní a bižuterní ná-
vrháři. 

Přehlídka zahajuje trojdílný projekt Mezinárod-
ního trienále JABLONEC 2011. Ve druhé části
naváže výstava Oděv a jeho doplněk 17. 9.–25. 9.
v hlavní budově muzea a v Galerii Belveder
a do třetice Bižuterní jarmark 16.–24. 7. opět
v Eurocentru.

Akce má napomoci záchraně bižuterní tradi-
ce na Jablonecku. Dalším cílem je propojení bi-
žuterního, sklářského a oděvního průmyslu
a oděvních i bižuterních návrhářů z řad profe-
sionálů i studentů.

Právě proto organizátoři zvolili nosným té-
matem roku 2011 Zdobení člověka od pravěku
po současnost. Základní scénář přehlídky a vý-
stavy respektuje tuto myšlenku a prezentuje bi-
žuterní a sklářskou tradici v oddílech „Histo-
rie“, „Současnost“ a „Budoucnost“.

Historii představí unikátní sbírky Waldes.
Současnost týmy složené z profesionálních
módních a bižuterních návrhářů a budoucnost
patří studentům uměleckoprůmyslových, od-
borných a vysokých škol. Autorkou scénáře ce-
lého projektu je Jaroslava Slabá, scénografii
módní přehlídky a výstavy navrhl Petr Ko-
línský. 

Koná se za finanční podpory ministerstva
kultury, Jablonce nad Nisou a Nadace Preciosa.

(pb)

Nové módní trendy

Foto archiv JM

Od nového roku začal pravidelně vychá-
zet nový tištěný týdeník, jehož nulté číslo se
ke čtenářům dostalo už v půlce prosince. Jde
o ryze regionální médium, s nímž souběžně
funguje i webový zpravodajský portál, a kla-
de si za cíl přinášet aktuální, objektivní, ale
i laskavý pohled na život na Jablonecku.

Redakci tvoří zkušení novináři a fotografové
s dlouholetou praxí i čerství elévové. Vychází
každé úterý v rozsahu 32 stran a součástí čísla
je i vložený magazín TV Pohoda. V obsahu čte-
náři najdou mimo jiné zpravodajství, reportáže,
pravidelné rubriky o počinech i propadácích
týdne, rozhovory s osobnostmi Jablonecka, kte-
ré mají zajímavá hobby či vynikají v nějakém
oboru.

Lednové číslo nabízí profil olympioničky He-
leny Balatkové-Šikolové, jablonecké rodačky,
jež na olympiádě v Sapporu získala pro Česko-
slovensko historicky první medaili v běhu na
lyžích. Další osobností spojenou se zimním
sportem, ale i s útulnou hospodou, je humoris-
tický kreslíř a sánkář Petr Urban, který týdení-
ku Naše Jablonecko poskytl rozhovor. A proto-
že k zimě patří hokej, představí se čtenářům
i Jindřich Zeman, hokejový trenér mládeže HC
Vlci Jablonec.

Kromě týdenního souhrnu nejzajímavějších
zpráv je připraven každé úterý i kompletní servis
sportovních akcí z právě uplynulého víkendu.
Aktuální zpravodajství ze všech oblastí v prů-
běhu každého dne zpracovává redakce 24 hodin
denně na www.nasejablonecko.cz. (red)

Vychází týdeník Naše Jablonecko

Foto archiv JM

To, že originální nápady lidé ocení, doká-
zalo přes 300 malých a velkých návštěvníků
plaveckého bazénu v Jablonci nad Nisou,
který pro ně uspořádal 4. prosince mikuláš-
skou zábavu v plavkách. Vstup pro rodiče
a děti byl volný a každá ratolest, která se do-
stavila v masce čerta, anděla nebo Mikuláše,
dostala odměnu v podobě jednoho lístku do
bazénu.

Už název akce Mikuláš v plavkách pozvedává
koutky, a protože bazén slouží hlavně k aktivní
zábavě a plavčíci v maskách nejsou žádní su-
chaři, čekaly na děcka soutěže jak vystřižené
z her bez hranic. Návštěvníci dostali u vchodu

Pekelnou kartu s označenými Čertovskými
úkoly a dali se do soutěžení o pravé mikulášské
ceny. Toho křiku a smíchu, když museli projít
pekelnou cestou, sjet čertovskou řeku i prosviš-
tět pekelnou branou. Vyzkoušeli si i přikládání
pod čertovský kotel, výlov pekelného rybníka,
ale i nebeské vlnobití.

Po splnění pekelnických úkolů a odevzdání
pekelné karty se mohli všichni řádně občerstvit
a zařadit se do slosování o mikulášské ceny.

A že bylo o co hrát! Do slosování bylo přijato
152 vyplněných soutěžních kartiček a šťastní
vylosovaní se radovali z kurzu v plavecké škole
dle vlastního výběru, z permanentky pro celou
rodinu v hodnotě 1100 Kč, permanentky pro ro-

dinu v hodnotě 550 Kč, z pěti lístků do bazénu
a nakonec z poukázky na plavecké zboží a do-
plňků v hodnotě 200 Kč. Největší odměnou byla
ale zábava a radost pro všechny děti i dospělé.

Plaveckému bazénu akce potvrdila, že vy-
jdou-li lidem vstříc v tom, co je opravdu těší,
nemusí se obávat, že by to nepřijali. I proto se
bazén pod novým vedením vrátil k tradici ran-
ního kondičního plavání v úterý a pátek od 6 ho-
din za 50 korun, nabízí další zvýhodněné balíč-
ky pro využití nejen bazénu, ale i všech dalších
městských sportovišť, a chystá i další akce
a překvapení především pro mladou generaci.
Máme se na co těšit!

(red)

Po čertech vydařený Mikuláš

Foto archiv Sport Jablonec Foto archiv Sport Jablonec
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Pojďme do jabloneckých začátků. Ještě hrajete
v Modrotisku, který skvěle interpretuje country
a bluegrass? Co vás k hudbě, v níž hudebníci musí
mít prsty bleskurychlé jako pistolníci a chlapácké
texty o romantice přivedlo?

S Modrotiskem, bohužel, už asi dva roky nehraju.
Musel jsem odejít, protože jsem to nezvládal časově.
Snažil jsem se zuby nehty dostát všem závazkům, ale
nešlo to. Začal jsem být pro ně spíš přítěž, protože
jsem jim nikdy nemohl slíbit, že daný termín odehra-
ju. Je ale možné, že si ještě párkrát zahrajeme.
Nedávno projevili pořadatelé Porty v Ústí nad Labem
zájem o Modrotisk se mnou na banjo. Tak tam asi po-
jedeme, šíleně se těším. Jinak k banju a bluegrassu
vůbec mě přivedli rodiče, mají tu hudbu rádi. A když
se ptáte na ty texty…ano, jsem velký romantik.

Dalibor Cidlinský mladší hraje na deskách Da-
vida Kollera i Jarka Nohavici. Vy jste se blýskl só-
lem na banjo na desce Lucie Bílé. Znamená to, že
se v Jablonci daří hráčům na strunné nástroje?

S Daliborem jsme chodili společně k Jardovi Žanto-
vi (bývalý banjista Modrotisku) na hodiny. Dalibor byl
mladší, začal dřív a mě to nakopávalo, abych makal.
Je ale pravda, že jsem jeho virtuozní úrovně nikdy ne-
dosáhl. Tak jsem začal zpívat a o deset let později
jsem stál v jeho nahrávacím studiu a točil pro něj zpě-
vy. Už tenkrát jsme se smáli, jak to je všechno propo-
jené. Život je krásný. 

Zdejší hudební školička Ciskotéka měla na můj hu-
dební vývoj obrovský vliv. Cidlinští to dělají dobře.
Nenutí malé děti učit se zdlouhavě noty, jako se to dě-
lá v liduškách, ale rovnou hrát. Podle akordových
značek. Můj brácha má například hudební sluch a ta-
lent, ale je dyslektik. Jako malý chtěl hrát na piano.
Jeho učitel v lidušce ho ale od toho svými zkostnatě-
lými metodami krásně odradil. Ciskotéka na to jde
opačně. Nechají vás se do nástroje zamilovat, až pak
třeba sami zjistíte, že noty nejsou takové zlo a že se
můžou i hodit. 

Vracíte hudbu k akustickým kořenům. Bez kra-
biček a samplování je hned slyšet, kdo umí. Čemu
dáváte přednost: studiu a perfekcionismu, nebo ži-
vému hraní, kde může občas něco uletět?

Občas může něco uletět i ve studiu. Je pravda, že
dřív jsem to tak neměl. Točil jsem a točil, dokud to ne-
bylo technicky dokonalé. Výsledek pak ale někdy bý-
vá sterilní, bez emocí. Já už dávno neřeším, jestli to
někomu ujede intonačně, nebo rytmicky. Baví mě,
když zpěváci dají do písničky ještě třetí rozměr, něja-
ký osobní vklad. Musím cítit, že se jich to, co zpívají,
nějak dotýká. V opačném případě je to nuda. Ale je
pro mě samozřejmě mnohem jednodušší se uvolnit
na živém koncertě před lidmi, než ve studiu se slu-
chátky, kde je jen zvukař a producent. 

Hrajete s více kapelami, střídáte žánry! Máte ně-
jaký další sen?

Hrát ve filmu. Hraju teď docela hodně divadlo, což mě
nesmírně baví. A tak trochu pokukuju i po tom filmu.
A taky bych chtěl mít dům u lesa s velkou zahradou.
To je sen…

Jaká je vaše nejposlouchanější deska?
U mě se to každý půlrok mění. Momentálně mám

v hlavě první desku Druhé trávy. Miluju taky první
desku Anety Langerové. A nemůžu zapomenout na
všechny desky Dana Bárty a taky J. A. R. 

Jak často jste v Jablonci? Kdy nám představíte
novou desku?

Jezdím sem tak jednou za dva měsíce. Dám si oběd
s rodinou a pak vyrazím někam s bráchy na pivko.
Mám to tady rád, je to přece můj domov. S deskou při-
jedu nejspíš někdy na jaře v rámci turné.

Pavel Brycz

(Nekrácený rozhovor najdete na www.mestojablonec.cz)

Ondřej Ruml 
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Proměna kluka odvedle
Ondřej Ruml (*1981) je rodilý Jablonečák, kterému v soutěži X-Faktor musel
fandit snad každý. Přijde normální kluk, vypadá, že neumí do pěti počítat a pak
vystřihne Boba McFerrina Don’t Worry Be Happy jako mistr. Multiinstrumentalista,
který střídá banjo, klavír i kytaru a dokonale ovládá svůj hlas s jazzovým
frázováním, teď přichází s prvním sólovým albem Proměna. 

■ Krátké zprávy
Svaz důchodců
pořádá svá lednová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spolko-
vém domě. Dne 5. 1. uvítáme nový
rok s hudbou, 12. 1. si vyjdeme na
vycházku, 19. 1. si společně změ-
říme tlak a 26. 1. pořádáme besedu
o sociální problematice důchodců.

V Klubu Ex 
se uskuteční další jazzový večer ve
čtvrtek 20. 1. od 19.30 hodin. Hraje
JAZZ H FACTOR, hostem večera
Off beat, vokální sextet z Liberce. 

Klub jabloneckých seniorů 
ve Spolkovém domě (KJS) pořádá
dne 11. 1. besedu „Co nás zajímá
z oblasti sociálních služeb a péče
o seniory“ a dne 27. 1. přednášku
„Jak přinutit peníze, aby nám vy-
dělávaly“. Na obě akce jste do vel-
kého sálu Spolkového domu srdeč-
ně zváni! Klub je volné společen-
ství, které může navštívit každý
senior. Pro návštěvu není pod-
mínkou žádná registrace a sa-
motná návštěva nijak nezavazu-
je. Neplatí se žádné příspěvky. 

Ekumenický týden
Od 17. do 22. ledna bude v jablo-
neckých církvích probíhat Týden
modliteb za jednotu křesťanů,
známý jako ekumenický týden.
Jedná se o celosvětovou akci, za-
loženou již v roce 1908. Jejím
smyslem je připomenout si pest-
rost podob víry a hlavně vše, co
křesťany spojuje.

Atraktivní DVD Jablonce 
nad Nisou
uvede v únoru 2011 na trh Jablo-
necké kulturní a informační cent-
rum. Během 22 minut je město
a okolí představeno v průběhu
4 ročních období. Začátek ukazuje
probouzející se město, jež začíná
žít svým každodenním životem.
Následuje historie, která logicky
směřuje do Muzea skla a bižute-
rie. V rámci bouřlivého rozvoje
města je představena secesní a no-
vorenesanční architektura spolu
s nejznámějšími dominantami,
přes něž se přeneseme do období
funkcionalismu a k současné ar-
chitektuře. Stejně jako končí rok,
i ve filmu se s Jabloncem loučíme
vánočními trhy a zasněženou
zimní krajinou. Vhodný dárek ne-
jen pro turisty, ale i všechny pat-
rioty města.

Až o třetinu
lékařů může přijít od 1. března
Městská nemocnice v Jablonci,
pokud vláda neustoupí požadav-
kům výzvy Děkujeme, odcházíme
a nezvýší odměňování lékařů bez
nutnosti extrémního počtu přes-
časů. Pokud lékaři skutečně ode-
jdou, nastane v nemocnici od
1. března nouzový víkendový re-
žim, neboť například na gyneko-
logii nezůstane nikdo, o osmdesát
procent oslabí lékařský personál
na ARO, chirurgii, interně nebo
dětském oddělení.

(red)
Foto Dalibor Konopáč

Foto Dalibor Konopáč
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Mezi největší jablonecké podniky patřila
firma Schindler & Co., která se vedle expor-
tu jabloneckého zboží věnovala též výrobě
i rafinaci skla a velkoobchodu s duryňskými
voskovými perlemi. 

Vznikla roku 1879. Již rok na to majitel Mo-
ritz Schindler koupil dům čp. 50 v Podhorské
ulici (byl sídlem firmy po celou dobu její exis-
tence, později přibyl ještě sousední čp. 48).
Podnik rychle expandoval, brzy měl pobočky
v Londýně, Paříži či Steinachu. Do firmy proto
po dlouhém přemlouvání přišel jako společník
majitelův bratr Adolf Schindler, narozený 6. li-
stopadu 1853, vystudovaný inženýr, dříve dráž-
ní úředník ve Vídni.

Šokem byla pro dynamickou firmu předčasná
smrt Moritze Schindlera v roce 1886. Vlastnický
podíl přešel na jeho vdovu, starost o podnik na
Adolfa Schindlera a londýnského společníka

Davida Löbla. Oba v těžké situaci obstáli výtečně.
Firma dále rostla, roku 1901 si dokonce prona-
jala Hohenzollernskou sklárnu v Antonínodole
u Havlíčkova Brodu. Již před první světovou
válkou Schindlerové zaměstnávali 500 lidí.

Komerciální rada Adolf Schindler patřil mezi
čelné představitele jablonecké židovské obce,
od roku 1912 až do své smrti stál v jejím čele.
Mezi lety 1912–1915 působil též v jabloneckém
Okresním zastupitelstvu. 

Od roku 1886 byla jeho manželkou Josefina
Putzkerová, s níž měl tři děti, dceru a dva syny.
Zemřel 4. května 1921 a byl pohřben na jablo-
neckém židovském hřbitově, který dnes již ne-
existuje. V jabloneckém muzeu se ale dochovala
fotodokumentace všech náhrobků včetně toho,
který patřil „exportérovi proti své vůli“.

Petr Nový
Muzeum skla a bižuterie

■ Muži, kteří měnili město

Exportérem proti své vůli 
Adolf Schindler /1853–1921/

Jablonecká přehrada se svým blízkým oko-
lím je urbanistickým unikátem. Jedná se
o jednu z největších vodních ploch uprostřed
města ve střední Evropě. Jistě právem proto
patří mšenské panorama mezi významné
dominanty našeho města. Podobnými mo-
derními realizacemi se pyšní snad jen Švé-
dové na břehu svých skandinávských jezer.
Letos na jaře by zde měla odstartovat první
etapa energetické regenerace panelových do-
mů. S tím je spojené zateplení a kompletní
proměna vnějšího vzhledu. 

Obvykle se barevnost fasád řeší jednotlivě.
Pro každý dům se zpracuje samostatný návrh
a výsledkem je nahodilá koláž různých geomet-
rických tvarů a barev, jež postrádají vzájemný
vztah a nepůsobí harmonicky.

Z občanské iniciativy lidí, kterým vzhled
města není lhostejný, proto vznikla akce s ná-
zvem „United colours of Mšeno“ (tedy doslova
„Spojené barvy Mšena“), jejímž cílem je otevře-
ná diskuse o nové podobě mšenské dominanty.
Hlavní snahou je, jak samotný název napovídá,
pojmout nové řešení jako ucelený návrh. 

Záštitu nad akcí převzal jablonecký místo-
starosta Petr Vobořil, který nabídl aktivní pod-
poru ze strany města při hledání konkrétního
řešení. 

Pokud se záměr podaří realizovat, jablonecká
přehrada bude moci zůstat dál inspirací fotogra-
fů, ale především příjemným místem pro život.

Výtvarná soutěž pro děti i dospělé 
V rámci akce pro vás organizátoři připravili

soutěž, ve které můžete uplatnit svoje tvůrčí
schopnosti a na chvíli se stát opravdovým ar-
chitektem. Soutěž není věkově omezená a zúčast-
nit se může kdokoliv, kdo má pastelky a trochu
času. Stačí si jen sehnat omalovánku s panora-
matem mšenského sídliště. 

Omalovánku si můžete vyzvednout ve vnitř-
ním informačním centru v přízemí radnice, ne-
bo stáhnout v digitální podobě na internetové
adrese www.mestojablonec.cz. Na obou mís-
tech získáte i podrobnější informace k celé sou-

těži. Svoje práce odevzdávejte, prosím, do infor-
mačního centra nejpozději do 15. ledna 2011.
Všechny návrhy budou slosovány a výherce ob-
drží 1000 Kč. 

Pozvánka na výstavu 
„United colours of Mšeno“
Všechny návrhy si budete moci prohlédnout

na výstavě společně s fotografiemi a výtvarný-
mi pracemi slavných i dosud neznámých jablo-
neckých výtvarníků. Výstava bude probíhat od
20. ledna do 14. února 2011 v prostorách ves-
tibulu jablonecké radnice, kam vás srdečně
zveme.

Komponovaný večer
Na závěr vás organizátoři „United colours of

Mšeno“ zvou na stejnojmenný pořad, který se
bude konat v klubu Na Rampě 26. ledna od 19
hodin. Hosty moderovaného večera budou ne-
jen architekti, urbanisté, krajináři, jablonečtí
patrioti, ale i zástupci města a dalších měst-
ských institucí. Cílem společné debaty bude vy-
jádřit vlastní stanovisko k dané problematice
a následně zkusit najít společné řešení. 

Na Rampě bude rovněž vylosován výherce
výtvarné soutěže. Odborná porota z řad archi-
tektů vybere zajímavé návrhy, které otiskne
Jablonecký měsíčník v březnovém vydání. Tě-
šíme se na vaši účast a hlavně na originální
a barevně nápaditá řešení.

Jana Menšíková

United colours of Mšeno
Projekt na podporu jednotné architektonické koncepce

Barevná koláž Ing. arch. Jana Kučerová

Barevná koláž Ing. arch. Jana Kučerová
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Koncem roku byla při tradičním astrono-
mickém setkání v Klubu Na Rampě založena
místní pobočka České astronomické společ-
nosti pod názvem Klub astronomů Libe-
recka (KaL). Tato organizace je dobrovolné
sdružení odborných a vědeckých pracovní-
ků v astronomii, amatérských astronomů
a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. 

KaL navazuje na dlouholetou tradici amatér-
ské astronomie v tomto regionu a jeho poslá-
ním je hlavně popularizace oboru nejširšímu
okruhu lidí formou přednášek a veřejných po-
zorování zajímavých úkazů. A jedním z nich je
hned na samém začátku roku 2011 částečné
zatmění Slunce. Měsíc v úterý 4. ledna během
dopoledne zastíní zhruba tři čtvrtiny sluneční-
ho disku. 

Obyvatelé Jablonce mají výhodu, neboť čím
severněji se nachází pozorovací stanoviště, tím
větší fáze zatmění je viditelná, ovšem samo-
zřejmě pouze v případě jasného počasí. Při této
příležitosti přichystal KaL ve spolupráci s agen-
turou Sundisk dopolední pozorování od 9 do 11
hodin pro žáky ZŠ Rýnovice v areálu školy i pro
všechny zájemce z řad široké veřejnosti. 

A co můžeme vidět na noční obloze? Vzhle-
dem k teplotám, které při vyjasnění klesají hlu-
boko pod bod mrazu, není pobyt pod zimní
hvězdnou oblohou zrovna lákavý. Kdo však
snese trochu toho nepohodlí, bývá odměněn
pohledem na výrazná souhvězdí jako Vozka,
Býk, Orion, Blíženci či Malý a Velký pes s vůbec

nejjasnější hvězdou oblohy Síriem. Ještě jasněj-
ší je však na večerním nebi planeta Jupiter. Již
při pohledu triedrem nebo malým dalekohle-
dem spatříme kolem kotoučku planety hned
čtyři měsíčky. 

Naopak na ranní obloze spatříme v souhvěz-
dí Panny další velkou planetu Saturn, ozdobe-
nou prstencem, který se stále více rozevírá, aby
nám v příštích letech poskytl úchvatnou podí-
vanou v dalekohledu. Před rozedněním je nej-

jasnějším tělesem na obloze po Slunci a Měsíci
planeta Venuše a to nad jihovýchodním obzo-
rem. 

Více o činnosti klubu, akcích i úkazech na ob-
loze se dozvíte na www.udalosti.astronomy.cz
a na pravidelných astrosetkáních v Klubu Na
Rampě i na přednáškách v Městské knihovně,
kde mezi sebe KaL rád přivítá všechny zájemce
o nahlédnutí do tajů vesmíru. 

Aleš Majer

Zatmění Slunce a jiné zajímavosti

Jizerka – hraniční most na Jizeře (2,5 km)
– Velká Jizerská louka – Chatka Górzystów
(8,5 km) – Orle (14 km) – Jizerka nebo
Harrachov, ČD (20 km).

Letošní zima již ukázala mnohé z toho, co do-
vede. V prosinci se sypal řadu dní sníh, vítr zavál
cesty i silnice, silné mrazy spoutaly řeky ledo-
vým krunýřem. A že umí vykouzlit i neobvyklé
ledové květy, to dokazuje připojená fotografie.

Vydejme se za nimi na běžkách do polské části
Jizerských hor.

Východiskem je Jizerka, o které v poslední
době slýcháme, že je nejstudenějším místem
v republice. Není to samozřejmě nic nového, to
jen informace se k nám lépe dostávají. Tak na-
příklad v lednu 1940 zde naměřili bezmála
43 °C pod nulou.

Z parkoviště na horním okraji Jizerky sjede-
me k chatám Pyramida a Stará Pila, odkud nás

trasa povede poměrně prudkým sjezdem k hra-
ničnímu mostu na Jizeře. Již tady můžeme ob-
divovat převážně zamrzlou a zasněženou řeku.
Za mostem odbočíme doleva a stopy nás dove-
dou na cestu spojující osadu Orle s Velkou Ji-
zerskou loukou. I na této křižovatce se dáme
doleva. Přibližně po třech kilometrech vyjede-
me z lesa a krajina se otevře. Vlevo, hned vedle
cesty, se objeví Jizera, z níž pochází i naše foto-
grafie. Před námi jsou rozlehlé pláně bývalé
osady Velká Jizera. Z ní zde zůstalo jediné sta-
vení – někdejší škola, dnes Chatka Górzystów,
Chata horalů. Překonáme provizorní lávku na
Jehněčím potoku a pak se chalupa již brzy ob-
jeví vpravo před námi.

Za hezkých dnů zde bývá pěkný nával, ale
kdo nespěchá, může vystát frontu u obslužného
okénka a objednat si třeba místní specialitu – na-
leśnik z jagodami. Na talíři si odneseme obrov-
skou palačinku s borůvkovou náplní. Znalci
vědí o čem je řeč…

Vracet se budeme po stejné cestě a zhruba po
pěti kilometrech dojedeme do Orle. I tady se lze
posilnit, ale i zde si o víkendech musíme počkat
ve frontě. Kdo se potřebuje zahřát, může si dát
třeba piwo grzane z sokiem – teplé pivo se šťá-
vou. Už vidím české pivaře, jak se jim dělá ne-
volno, ale za zkoušku to přeci stojí!

Kdo má auto zaparkované na Jizerce, ten se
musí vrátit přes hraniční most. Pár desítek met-
rů nad ním zahneme doleva přes další lávku
a poté nás už stopy za stálého stoupání spoleh-
livě přivedou přímo na parkoviště. Z Orle mů-
žeme pokračovat i na železniční zastávku do
Harrachova, kam to máme ještě šest kilometrů. 

(os)

Nejen za ledovými květy zimy
■ Tip na výlet

Foto Pavel Fajgl

z přírody

Foto archiv Aleše Majera



(17)

jablonecký měsíčník / leden 2011 stránka pro děti

Milé děti,
je tu nový rok a s ním přichází i váš kamarád skřítek Pastelka. Vy starší ho už možná znáte – je to
takový malý veselý chlapík, kterého ze všeho nejvíc baví malování. A je rád, když malování a kres-
lení baví i vás, děti. Zvědavě čeká na obrázky, které vytvoříte. Stejně jako v předchozích letech mu
můžete své výtvory posílat. Každý měsíc najdete na stránkách Jabloneckého měsíčníku téma, které
by skřítkovi Pastelkovi udělalo největší radost. Všechny obrázky si skřítek pečlivě prohlédne a schová.
Ty nejlepší budou odměněné a zveřejněné. 

Kreslit můžete doma s rodiči nebo s paní učitelkou ve školce či ve škole. A kdy máte začít? Třeba
hned! Možná vám Ježíšek dokonce nadělil nové barvičky a pastelky, takže stačí už jen vzít čtvrtku
o velikosti A4 a pustit se do toho. Ptáte se do čeho? Co by udělalo skřítkovi Pastelkovi radost v lednu?
Pssst, to bude pro něj vlastně překvapení. Namalujte skřítka Pastelku! Tak jak si ho představujete vy,
jak myslíte, že by mohl takový skřítek vypadat. 

A teď pozor hlavně pro paní učitelky a maminky.
S malováním si musíte pospíšit. Uzávěrka je už 10. ledna 2011. Hotové obrázky ve formátu A4 je
potřeba přinést osobně nebo zaslat poštou.

Adresa redakce: Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou. Pokud obrázky přinesete, odevzdejte je v podatelně v přízemí
radnice. Na obálku napište heslo – „Skřítek Pastelka“.

Téma na leden: SKŘÍTEK PASTELKA OČIMA DĚTÍ

Hodně zdaru přeje všem malým umělcům redakce Jabloneckého měsíčníku.

vyhlašuje novou soutěž

Z výstavy „Se skřítkem Pastelkou do pohádky“ v jabloneckém Eurocentru, podzim 2010. Foto Aleš Majer

Během ledna je možné si prohlédnout v Ekocentru Jablonec 
(ve výstavním pavilonu Eurocentra) obrázky na téma

„Příroda v zimě“, které namalovaly děti z Dětského 
diagnostického ústavu v Liberci, Dětského domova

v Jablonci nad Nisou a ze školní družiny v ZŠ Pasířská 
jako zimní výzdobu. 
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■ Městská
knihovna
Knižní novinky a tipy, které si
můžete vypůjčit v jablonecké
Městské knihovně.

Oddělení pro dospělé 
Weiss Siegfried – Leutelt Gustav 
Píseň o lese
Kniha vznikla jako pocta jizersko-
horskému spisovateli Gustavu Leu-
teltovi a byla vydána při příležitosti
150. výročí jeho narození.

Braun Lilian Jackson 
Kočka, která vyprávěla příběhy
Pro všechny milovníky koček a de-
tektivních příběhů.

Větvička Václav
Poutník okouzlený rodnou zemí
Tato „poutnická knížka“ je inspirací
k poznání rozmanitých koutů rodné
země.

Oddělení pro děti a mládež

Brycz Pavel 
Bílá paní na hlídání 
Bílou paní Perchtu z Rožmberka už
nebaví každou noc strašit. Denno-
denně čtyři sta šestnáct let trčí v rá-
mu starého obrazu a ztuhlé kosti si
protáhne jen při půlnoční procház-
ce po hradním cimbuří. A tak se
rozhodne podat si inzerát coby pa-
ní na hlídání. 

Mack Tracy 
Hledá se Watson: Sherlock
Holmes a příležitostní malí
detektivové z Baker Street 
Holmes a malí detektivové začínají
vyšetřovat brutální vraždu a ocit-
nou se v nebezpečí. Zmizí totiž nej-
věrnější spojenec Velkého detektiva
– Watson! 

Studovna
Machek Václav 
Etymologický slovník jazyka 
českého
Velký slovník osvětlí dané slovo jak
po stránce tvarové, tak i významo-
vé. Patří k dosud nepřekonaným
pomůckám každého zájemce o ety-
mologii češtiny.

Multimediální oddělení
Krausovi Jan a Ivan
To na tobě doschne 
Herec Jan Kraus a spisovatel Ivan
Kraus čtou humorné povídky.
Bratři Krausovi navázali na úspěš-
nou nahrávku Číslo do nebe. 

Vítej, k nám můžeš
Místa s bezbariérovým vstupem

se mohou zapojit do kampaně
„Vítej, k nám můžeš“. Provozovny,
úřady, školy, ordinace dávají ba-
revnou samolepkou najevo, že je
mohou využít i imobilní spoluob-
čané.

Samolepku jsme vydali při příle-
žitosti Evropského týdne mobility
a Evropského dne bez aut. Dosud
se jich k zájemcům dostalo něko-
lik desítek. 

Další se o ni mohou hlásit na tu-
ristickém informačním centru
v radnici, kde nechají svůj kon-
takt. Navštívíme vás a samolepku
vylepíme.

Výsledky ankety 
Loni jsme pro vás připravili an-

ketu týkající se služeb, jež posky-
tujeme. V odpovědích veřejnost

hodnotila kladně vstřícnost perso-
nálu a kvalitu vydaných materiálů.
Projevila také zájem vědět více o dí-
le a odkazu manželů Scheybalových.
Na otázku „Co očekáváte od návště-
vy nově vznikajícího jabloneckého
ekocentra?“ uvedla většina res-
pondentů programy pro děti, mož-
nost zapojení seniorů či spoluprá-
ci ekocentra s okolními obcemi. 

Slosování o zajímavé ceny
Zveme všechny, kteří vyplnili an-

ketu, i účastníky jabloneckého pu-
tování, na slavnostní slosování an-
ketních lístků a hracích karet. Koná
se 27. 1. od 17 hodin v turistickém
informačním centru v radnici. 

■ Jablonecké kulturní a informační centrum oznamuje

Podporujeme prorodinnou
politiku

Jak změní nové uspořádání města jablonecké
prorodinné aktivity?

Nezmění se nijak výrazně, i nadále je budeme pod-
porovat, i když asi s nižším rozpočtem.

Vedení města se zavázalo k úsporným opatře-
ním, budou se týkat i služeb pro rodiny?

Ano, ale chceme každou akci posoudit jednotlivě
tak, aby byla proveditelná i s nižšími náklady. I nadále
budeme podporovat hledání finančních zdrojů pro
projekty a granty v této oblasti mimo rozpočet města.

Na co se můžeme v novém roce těšit?
Událostí je celá řada, již tradičně budeme v květnu

pořádat Den rodiny a v červnu Den otců. Já osobně se
těším na dvě novinky, na druhý ročník Národního
týdne manželství a na pokračování víkendových set-
kání českých a německých rodin, nyní nově s cílem
seznámit se s tradičními řemesly Euroregionu. 

Profesně máte blízko ke školství. Co plánujete
v rámci rodinné politiky pro školy?

Rád bych společně s celým týmem vstoupil více do
povědomí dětí v prvních a druhých stupních základ-
ních škol. Nabízí se tady spolupráce školy, dětí a je-
jich rodičů v oblasti rodinných vztahů a primární pre-
vence. 

Radnice již tradičně myslí i na jablonecké seniory.
Ano, a to již dlouhodobě. Chceme zachovat akce

tradiční jako Týden sociálních služeb nebo Týden se-
niorů a přidat něco navíc. Zalíbil se nám projekt do-
poledního využití sportovišť s pohybovými aktivitami
seniorů. Inspiraci jsme našli u našich sousedů v Ně-
mecku. Uvidíme, zda tuto myšlenku dotáhneme do
konce, protože vedle chuti a snahy něco dělat tady
zase stojí problém s finančním zajištěním takových
akcí. 

(mp)

Město Jablonec nad Nisou se službám pro rodiny dlouhodobě věnuje. Výhra v soutěži
Obec přátelská rodině v roce 2008 město symbolicky zavázala k poskytování co
nejlepších služeb rodinám i do budoucna. Po říjnových volbách se vedení města
proměnilo a na místo garanta prorodinné politiky města usedl místostarosta Petr Tulpa.

Foto archiv JM
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L Á Z N Ě  L I B V E R D A ,  a . s .

www.lazne-libverda.cz

Komplexní lázeňská péče – plně hrazena pojišťovnou 

• ZIMNÍ NABÍDKA 
7-denní pobyt s polopenzí a procedurami – 4.345 Kč/osoba/pobyt

• VALENTÝN 11. 2.–13. 2. 2011 
3-denní pobyt s polopenzí a procedurami – 4.590 Kč/2 osoby/pobyt

• Týdenní, víkendové a další typy pobytů!
Rádi Vám zašleme ceník domů a zdarma!

Kontakt: tel.: 482 368 100–102, mobil: 731 957 326
Nonstop linka: 482 368 111, E-mail: rezervace@lazne-libverda.cz

LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., č.p. 82 Hejnice 463 62 
www. TRADE -OF F. c z
t e l .  800  800  102

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

★JAZYKOVÉ KURZY 
mÛÏete se hlásit na nové kurzy od února 
v˘uka zamûfiena na komunikaci a praktick˘ jazyk, 
profesionální a trpûliví lektofii, ovûfien˘ systém v˘uky. 
17. 2. – Obchodní jednání v angliãtinû 

★POâÍTAâE – základy – rekvalifikace 
kurz út, ãt: 17,30–19,30 nebo so: 8–12,15

★KURZ ÚâETNICTVÍ – od 26. 2. vÏdy v sobotu 8–13,00

V‰em na‰im lektorÛm, klientÛm a partnerÛm pfiejeme hodnû zdraví, ‰tûstí
a úspûchÛ v novém roce. 

VZDùLÁVEJTE SE!

Akreditace M·MT, 
20 let zku‰eností

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

âESKÁ GEODETICKÁ s.r.o.
geometrické plány, vytyãení pozemkÛ, v˘‰kopis,

polohopis – ·védská 27, Jablonec n. N.
tel.: 604 608 467, ceskageodeticka@atlas.cz

LEDEN VE STUDIU FIT
Relaxaãní balíãek pro DVA

Klasická masáÏ (záda, ‰íje a dolní konãetiny) na
60 minut a infrasauna se solnou terapií jen za 780 Kã

Parafínov˘ zábal rukou a nohou s 50 % slevou
více na www.studiofit.cz, 773 485 800
Komenského 37, Jablonec nad Nisou

– vstup z ulice Po‰tovní

TANEâNÍ KURZY – JARO 2011
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

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

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

nebytové prostory, rodinné a bytové domy,
chaty, chalupy, pozemky

tel.: 724 953 484, www.kopacikova.cz

STUDIO IVETA D.
permanentní make-up a prodluÏování fias,
tetování, kosmetika www.salon-iveta.cz

tel.: 602 172 122, Podhorská 3

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

MITON CZ vám pfieje klidné proÏití Vánoc
a do nového roku hezãí webové stránky :)

Ozvûte se na e-mail: sales@miton.cz nebo na
483 367 813 a domluvte si konzultaãní schÛzku.

Vytvofiíme vám web ãi eshop na míru,
nov˘ grafick˘ styl firmy nebo vám doporuãíme

nejlep‰í moÏnost propagace na internetu.
Pfiidejte se k nám do t˘mu – aktuálnû hledáme:

– programátora (PHP, CSS, HTML)
– obchodního zástupce

V¯KUP, PRODEJ, PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ
Poboãka nejvût‰í realitní spoleãnosti svûta

Century21 Sever si Vám dovoluje nabídnout
sluÏby v oblasti obchodu s nemovitostmi.

Neváhejte nás kontaktovat na tel. 725 293 455
nebo nás nav‰tivte

v na‰í kanceláfii na Komenského ul. 37
v Jablonci nad Nisou (u hlavní po‰ty).

Na základû rostoucích obchodÛ hledáme dal‰í
spolupracovníky na pozici makléfie!

KURZ DORNOVY METODY A BREUSSOVY MASÁÎE
se uskuteãní 18. 2.–20. 2. 2011 na Z· 

v Arbesovû ul., Jablonec nad Nisou, M‰eno.
Lektor – A. Veli‰ková, cena – 2600,– Kã. 

Pfiihlá‰ky do 30. 1. 2011
na e-mail: dusekunhost@seznam.cz,

info: 604 154 133.
KURZ PRO MASÉRY I LAICKOU VE¤EJNOST.

HYPOTÉKY PRO KAÎDÉHO
– nejv˘hodnûj‰í hypotéãní úvûry pro financování

koupû, v˘stavby a rekonstrukce nemovitostí 
aÏ do 100 % hodnoty nemovistosti
– peníze na cokoliv oproti zástavû

nemovitosti, refinancování hypoték a úvûrÛ
stavební spofiení a úvûry ze stavebního

spofiení, ve‰keré sluÏby zdarma
Josef Verner, hypotéãní makléfi

tel.: 606 854 195, e-mail: josverner@seznam.cz

DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
na Gymnáziu U Balvanu se konají:

pro Ïáky z 5. tfiíd Z· ve stfiedu 5. 1. 2011 od 16 hodin
pro Ïáky z 9. tfiíd Z· ve stfiedu 12. 1. 2011 od 16 hodin

FOTOATELIER S LÁSKOU
darujte luxusní fotografie nebo dárkov˘ poukaz

své lásce jako valent˘nské pfiekvapení
tel.: 721 208 502 www.foto-slaskou.eu

KURZY PRVNÍ POMOCI ââK
Pro firmy, ‰koly, ‰kolky, vefiejnost. 

Pro‰kolení v nejrÛznûj‰ích normách, 
v˘cvik pouÏití externího defibrilátoru /AED/
I Vy se mÛÏete ocitnout v situaci, kdy bude 
záleÏet jen na Vás! DokáÏete rychle a úãinnû 

poskytnout první pomoc? Pfiihla‰te se – my Vás
to také nauãíme! âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ, oblastní

spolek. tel: 483 356 216, 720 318 556 
www.cck-jablonec.cz

ZIMNÍ TANâENÍ
NOVINKA studia KAREEMAH

víkendová ZUMBA dance
pravidelné hodiny od ledna 2011, pfiihlá‰ky a info: 
info@brisnitancekareemah.cz, tel.: 776 653 153

www.brisnitancekareemah.cz
www.studiofit.cz

V še nejlepší, 

hodně zdraví, 

mnoho osobních 

i pracovních úspěchů

v roce 2011 přeje všem

čtenářům i inzerentům

EUROCENTRUM 
Jablonec nad Nisou, s. r. o.
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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

www.f lash-off ice .cz

FLASH-OFFICE

K a n c e l á fi s k é  s l u Ï b y  b l e s k e m

> kompletní kanceláfisk˘ servis
> tisk a reklamní tiskoviny
> kopírovací centrum
> sluÏby pro podnikatele            

PraÏská 94 
(u TELMA)

Jablonec nad Nisou
Telefon: 731 211 878

FLASH-OFFICE

A u t o v r a k o v i š t ě – J a n o v s k á  3 7
◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@@centrum.cz

◆ Ekologická likvidace vozidel ZDARMA
◆ Likvidace nákladních vozidel a autobusů
◆ Odtah vozidel, opravy vozidel
◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@centrum.cz

U Kostela 5 
Jablonec nad Nisou - Mšeno
www.optikskrbkova.cz
tel. 483 704 025

měření zraku • kontaktní čočky
dioptrické brýle •sluneční brýle 

kompletní servis

Na přání našich zákazníků 
měníme od 3. 1. 2011 
otvírací dobu
Po 9–18, Út–Pá 9–17
So (sudý týden) 9–12
Po předchozí domluvě Vás rádi 
obsloužíme i mimo pevnou otvírací dobu.
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