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Svátek zamilovaných
V únoru lze vybírat z mnoha témat – zimní ra-

dovánky, problémy s údržbou silnic a chodníků,
neslavný komunistický puč v roce 1948, ale
i svátek zamilovaných. Posledně jmenované téma
se mi líbí nejvíc, i když bylo do českého kalen-
dáře nepřirozeně vtěsnáno. Problém je i v tom,
že legendy s tím spojené nesouvisí s naší histo-
rií. Ale přesto jsou myšlenky a ideály minimálně
k zamyšlení.

Prostě se jeden den v únoru oslavuje láska,
a to láska partnerská v každé z jejích podob. Od
té mladé, nezralé, až po zkušenou, otlučenou lety
společného života. Svátek zamilovaných se slaví
14. února v den sv. Valentýna. U nás byl dlouho
svátkem zamilovaných pouze 1. máj. Snad pod
vlivem slavné Máchovy básně. Valentýn má zá-
klad v historické postavě římského křesťanské-
ho kněze, který žil za vlády císaře Claudia II.
Gothica.

Podle jedné starořímské legendy byl Valentýn
ctnostný, počestný a moudrý muž a požíval
i úcty císaře. Protože však byl křesťan, nechal jej
Claudius hlídat městským prefektem Astoriem.
Ten požádal Valentýna, aby se modlil za zrak
jeho krásné, leč slepé dcery. Valentýn svolil,
zázrak se opravdu stal a dívka, již si Valentýn za-
miloval, opět viděla. O zázračném uzdravení si
povídal celý Řím, avšak pohané mu odmítli
uvěřit, a tak Valentýna chytili a za městem mu
uťali hlavu.

Jiná legenda vypraví, že císař Claudius II. měl
rád bitvy, ale neměl dostatek vojáků. Byl pře-
svědčen, že muži nechtějí opouštět své milé a ro-
diny, a proto zakázal zasnubování i svatby v ce-
lém Římě. Kněz Valentýn nedbal jeho zákazu
a dál tajně oddával zamilované páry, a proto byl
uvězněn a odsouzen k smrti. Trest byl vykonán
14. února 296. Valentýnovým posledním vzka-
zem bylo: „Od tvého Valentýna.“

Tolik legendy. Před pěti lety odstartoval projekt
neziskového sektoru Národní týden manželství.
Jeho letošním mottem je věta: Věrnost není sla-
bost. Je to impuls k zamyšlení, jak uskutečnit sen
o hezkém vztahu na celý život. A tak už pátý rok
se v týdnu od svátku sv. Valentýna do 20. února
můžeme zamýšlet nad svými partnerskými vzta-
hy, zejména manželskými, a nebrat je jen jako
nezajímavou běžnou denní záležitost. 

Stejně jako v loňském roce se i letos k Národ-
nímu týdnu manželství hlásí i naše město. Pod-
poruje aktivity řady neziskových organizací, kte-
ré připravily na celý týden bohatý program pro
celé rodiny. Můžete se vzdělávat nebo bavit,
můžete tančit a děti nechat řádit na pyžamové
párty. Celý program jabloneckého Týdne part-
nerství najdete uvnitř měsíčníku nebo na
www.jabloneckarodina.cz. Jak vidno, měsíc únor
nemusí být jen ve znamení zimy.

Petr Tulpa
místostarosta
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Posun zavinilo to, že nové vedení potřebovalo čas,
aby stihlo tak závažný dokument pečlivě připravit.
Mimo vlastních rozborů si nechalo také zpracovat
další nezávislou podrobnou analýzu všech nákladů,
z níž vyplynulo, jak nejcitlivěji šetřit. Informaci sdělil
místostarosta odpovědný za finance Miloš Vele.

„Město musí šetřit a stabilizovat své hospodaření,“
dodal starosta Petr Beitl. Už vloni v lednu schvalovali
zastupitelé úsporný rozpočet ve výši 1,3 miliardy ko-
run. Nyní je ale jasné, že ten letošní bude ještě nižší,
a to minimálně o objem vloni čerpaného úvěru
183 milionů korun. „Výdaje, které můžeme omezit,
omezíme. Bylo by nezodpovědné si počínat jinak,“ po-
znamenal Vele.

Důsledky hospodářské krize
Hospodářská krize dolehla na naše město poprvé

v roce 2009. Radnice musela krátit již vloni provozní
výdaje úřadu a jeho 34 organizací, třeba městským
školám, Sportu Jablonec, Eurocentru, městské kni-
hovně nebo divadlu. „Dostaly tehdy celkově o 20 milionů
korun méně než v roce 2009. Stejná, zhruba desetipro-
centní redukce je čeká bohužel i letos,“ upřesnila ředi-
telka odboru financí Renata Vítová. Podle ní se budou
muset všechny městské organizace uskrovnit a zefek-
tivnit svou činnost. Buďto sníží své náklady, nebo na-
jdou cestu, jak zvýšit výnosy. „Třeba Eurocentrum ne-
bo kostel svaté Anny, jehož provozní náklady jsou sou-
částí rozpočtu, přitom nemohou omezit své aktivity.
Porušili bychom tím podmínky vyplývající z čerpání
evropské dotace,“ vysvětlila.

Rok 2011 bude podle ní pro Jablonec rokem spíše
údržbovým. Dokončí se akce, které jsou započaté,
a jen velice obezřetně se bude plánovat zahájení no-
vých. Cílem města je snížit výdaje nejméně o 80 mi-
lionů korun. Jen tak bude možné opatrně investovat.
Radnice také nebude v příštích letech moct tak štědře
jako dosud podporovat kulturu a sport. Méně peněz
dostanou zřejmě i organizace, které se podílejí na
Projektu Jablonec. Přísnější podmínky pro ně začnou
podle místostarosty Petra Tulpy ale platit až v ro-
ce 2012. Letos město ještě podpoří 71 kulturních
a 74 sportovních událostí. Mezi jejich pořadatele roz-
dělí 1,6 milionu korun.

Omezení výdajů na radnici
Spořit na svém vlastním provozu město začalo už

v roce 2009 a v roce 2010 šetření ještě zintenzivnilo.
Omezilo například vzdělávání úředníků a zpomalilo
obměnu výpočetní techniky. Letos dostane radnice od
státu o 7,3 milionu korun nižší příspěvek na výkon

státní správy a bude muset přistoupit ještě k redukci
platů. „Nikdo z úředníků se ale, myslím, nemusí třást
o své místo. Nebude to nijak dramatické. Optimalizace
se zpravidla vyřeší odchody do důchodu, nebo odcho-
dy na vlastní žádost zaměstnanců,“ konstatoval nový
tajemník Marek Řeháček. 

„Analýzy ukazují, že město zabezpečí i v příštích le-
tech svůj chod,“ ujišťuje Vele. Dodává, že radnice
musí nyní z běžných příjmů financovat nejen běžné
výdaje, ale i splátky úvěrů. Celkově bude letos na
splátky úvěrů s úroky třeba vyčlenit z rozpočtu přes
78 milionů korun, zatímco vloni to bylo 46,9 milionu.
Jablonec se ale podle Veleho nechce a nebude dál
zadlužovat, a proto bude investovat jen do toho nej-
nutnějšího. Maximálně chce přitom využít státní a ev-
ropské dotace, avšak jen na projekty, které mu přine-
sou úspory a nezatíží městskou pokladnu dalšímu
provozními výdaji.

Radnice se nechce dostat do žádných problémů a je
také raději pesimističtější v odhadu svých letošních
daňových příjmů. Počítá, že vzrostou jen nepatrně asi
o 1,5 milionu korun. Zatímco vloni činily necelých
417 milionu korun, letos počítá kasa s navýšením jen
na 418,5 milionu korun. „I když ministerstvo financí
usuzuje ve srovnání s rokem 2010 zhruba dvoupro-
centní nárůst daňových výnosů, naše odhady jsou
obezřetnější. Zkušenosti z minulých let ukázaly, že mi-
nisterské předpoklady se vždy nenaplní,“ podotkla ře-
ditelka Vítová.

Východiska z krize
Při hledání východisek z krize bude úřad také pře-

hodnocovat svá dřívější rozhodnutí, třeba záměr mo-
dernizace komunální techniky, obnovy a údržby dět-
ských hřišť, opravy škol nebo rozvoj městské policie.
Zvažovat bude i prodej majetku – akciových podílů,
bytů nebo pozemků. Tyto příjmy by ale nebyly nijak
rychlé a posílit zdroje by mohly až v roce 2012.
Prvním a jediným opatřením, které se zatím dotklo
občanů, bylo zvýšení cen za likvidaci odpadů.

Trend šetření a krizových řešení nastal i v jiných
městech v kraji. Také Liberec počítá s nižšími příjmy
a úsporným rozpočtem, šetřit bude na mzdách, divad-
le, zoologické i botanické zahradě. V České Lípě bu-
dou mít úředníci o pět procent nižší platy. Liberecký
kraj bude hospodařit v roce 2011 se schodkovým roz-
počtem s příjmy a výdaji ve výši 2,574 miliardy korun.
Využije k tomu úvěr ve výši 200 milionů korun.

Krize přinutila k šetření každého z nás a město jako
správný hospodář se chová stejně.

(lau)

Město sestavuje uvážený rozpočet
Letošní rozpočet města Jablonce bude úsporný. V těchto dnech finišují práce na jeho
sestavení. Zastupitelé ho dostanou ke schválení v polovině února. To je o měsíc
později než obvykle. 

■ Rozpočtová 
doporučení

Na počátku celého rozpočtové-
ho procesu, vloni v září, ředitelka
odboru financí a majetku Renata
Vítová připravila pro vedení města
východiska tvorby rozpočtu 2011.
Vycházela přitom z doporučení
ministerstva financí. Jak vypada-
la?

Ministerstvo financí městům
doporučilo
• zachovat konzervativnější pří-

stup k případnému meziroční-
mu nárůstu daňových příjmů

• zaměřit se více na efektivnost
vynakládaných prostředků

• informovat občany o skutečných
nákladech, které má obec v sou-
vislosti se zajišťováním služeb

• zbytečně se nezadlužovat, pří-
padné půjčky využívat na roz-
vojové investice a nikoliv na
spotřebu

• nerealizovat projekty, které pře-
sahují potřeby a možnosti obce

• obezřetně zvažovat realizaci in-
vestic, které generují další režij-
ní výdaje

Oblasti, kde může Jablonec
ušetřit:
1. stagnace příspěvků městským

organizacím (zohlednit navý-
šení cen energií bude ovšem
nutné)

2. mírné snížení nebo alespoň stag-
nace příspěvků komisím

3. omezit příspěvky cizím subjek-
tům na dofinancování jejich do-
tačních akcí

4. zvažovat realizaci každé inves-
tiční akce, která bude následně
vyžadovat provozní dotace

5. rozvoj města (míněno v inves-
tičních akcích) zaznamená út-
lum

6. důkladná příprava na výběrová
řízení (veřejné zakázky), aby
nedocházelo k prodražování
akce, například nečekanými
vícepracemi

7. realizovat projekty, které přispí-
vají ke snížení běžných výdajů,
např. zateplení objektů přináší
úspory energií a lze spočítat ná-
vratnost investice

8. nepouštět se do projektů, které
generují provozní výdaje

9. zvážit prodej majetku města,
který je pro město nadbytečný
a zatěžuje ho neustálými výdaji
na opravy

(red)

Ilustrační foto Jiří Jiroutek

Jak šetří jinde – LIBEREC
• Úsporný rozpočet 
1,604 miliardy korun

• Pokles příjmů o 40 milionů
korun

• Kdo dostane méně:
Zoologická zahrada o 4 mi-

liony korun
Botanická zahrada o 2,5 mi-

lionu korun 
Divadlo F. X. Šaldy o 5 milionů

korun



Sepisováním příběhů, ve kterých se prolíná
minulost se současností, se začal bavit už na
škole. Dnes je mu 35 a je autorem nebo spolu-
tvůrcem 25 knih. Příběhy a pověsti sbírá
a zaznamenává dál, ale dost jich už mezi lid-
mi koluje i o něm samém. 

Na jablonecké radnici, kam nastoupil po
Novém roce jako tajemník, třeba ta, že nemá
rád květiny a zakazuje, aby úředníkům zdobily
kanceláře. Jeho bývalé pracovně tajemníka li-
bereckého magistrátu přitom vévodila gigantická
palma. „Nic není tak horké, jak to první pohled
vypadá,“ komentuje to pobaveně Marek Řehá-
ček – muž, který ve funkci tajemníka prožil
skoro čtvrtinu svého života.

V Liberci jste se zasloužil o zrušení ne-
úředních dnů. Myslíte, že by to v Jablonci
mohlo fungovat podobně?

Upřímně – úřední a neúřední dny veřejnost
už dnes vůbec nechápe, třeba z obchodů a bank
je zvyklá na celotýdenní režim. Každé město je
ale jiné. Každé má svůj rytmus a tomu by se
měl přizpůsobit i úřad. Sám zde nepotřebuji za-
vést třeba úřední soboty. Jde spíše o to, jestli by
o ně Jablonečáci stáli; pokud ano – sem s nimi!
V Liberci soboty využívalo kolem 150 lidí, a to
je dost, přestože to je asi jen pětina běžného
provozu. Hodně lidí jezdí za prací třeba do
Prahy a nemá v týdnu možnost běhat po úřa-
dech. Zavedení úředních sobot jsme nejprve

půl roku testovali, než jsme jasně věděli, že se
vyplatí. A nebylo to vůbec nákladné, neboť
úředníci, kteří sloužili v sobotu, měli následují-
cí pátek volno. A to se jim docela zamlouvalo. 

Líbilo se jim také, když jste je převlékl do
uniforem, posadil je za skleněné přepážky
a nechal prověřit, jestli si na pracovních po-
čítačích neřeší soukromé věci? Jak je to s tě-
mi květinami, co jste jim prý zakazoval?
A jaká je vlastně úloha tajemníka?

Tajemník je odpovědný za provozní a perso-
nální fungování úřadu. Zodpovídá za to, že
úřad plní své povinnosti a úkoly, které zadává
politická reprezentace. U zmíněných počítačů
nešlo rozhodně o žádného „velkého bratra“, ale
jen o to, kolik času úředníci tráví využitím pro-
gramů potřebných pro svoji práci; občas se tam
objeví i ty seznamky a facebooky a jde o to, aby
to nebylo třeba ve třetině pracovní doby.

Jakákoliv reforma úřadu a jeho přizpůsobo-
vání běžným firmám je vždy těžké. Ale musím
říci, že z toho pověstného rakousko-uherského
úředního modelu, který u nás stále mnohdy
přetrvává, by měly zbýt akorát ty elegantní
budovy, jinak nic. A ty zakázané květiny, to je
půvabné nedorozumění. Takto vznikají fámy,
řekne se svačiny, a jsou z toho květiny. Já nikdy
nezakazoval žádné květiny, nýbrž svačiny v ok-
nech radnice. Jogurtové kelímky, lahve mine-
rálky a balíčky od řezníka vyloženě hyzdily
pohled na historickou budovu… 

Co vás přilákalo do Jablonce a jak na vás
zdejší úřad působí?

Jablonecký úřad se určitě nemá za co stydět.
Moc se mi libí účelná radnice, má obrovský
šmrnc. Úřad má vesměs kvalitní obsazení. To je
výsledek systematické péče mého předchůdce
tajemníka Jiřího Nesvadby. Dělají se zde věci
jinde nevídané, třeba prorodinná politika či ši-
roké kulturní aktivity.

Zatímco jiné části regionu jsem díky svému
psaní důvěrně poznal, s Jabloncem jsem se tro-
chu míjel; já jsem „jizerkář“ a tak jsem spíše
mířil do hor. Tohle úžasné město mne proto
hodně láká; baví mě spojovat si místa s příběhy.
A tady toho je tolik – secesní architektura, sklo
a bižuterie, nebo unikátní sepětí s přírodou.
Jablonec byl vždy městem sportovců a umění,
své kouzlo si uchoval i za totality. Jezdilo se
sem do Tuzexu a na věhlasné kung pao do čín-

ské restaurace. Vnímám jabloneckou houžev-
natost, nadhled a tah na cíl. Práci pro jablonec-
kou radnici jsem proto rád přijal. 

Nesmím zapomenout ještě na jednu důle-
žitou věc – do Jablonce mne přilákala i osoba
starosty Petra Beitla. Poznal jsem ho kdysi při
soutěži ve vynášení sedmdesátikilových piv-
ních sudů na vrchol Ještědu. Tahle dřina není
jen věc svalů, ale hlavně pevné vůle a odhod-
lání. 

Po osmi letech na libereckém magistrátu
jsem navíc zatoužil po změně a návratu k ho-
rám; vracím se do školních let a cestuji každo-
denně tramvají. Mohu pozorovat lidi, vnímat
jejich nálady a přemýšlet. Třeba o tom, jak tu
možná s kamarádem Otou Simmem vytvoříme
nějaké společné literární dílo. 

Máte právní vzdělání. Tajemníkem v Li-
berci jste se stal v 27 letech, tehdy jste byl
nejmladším tajemník v zemi. Nyní máte za
sebou přes osm let praxe a patříte k tajem-
níkům s nejdelší praxí. Co je na té práci za-
jímavého?

Moji bývalí kolegové rádi vzpomínají na mo-
je heslo, když jsem kdysi nastoupil na úřad:
Ideální úředník je robot! Dnes si to už nemys-
lím… 

Zní to možná zvláštně, ale městský úřad má
velký smysl. Tedy když dobře funguje, neobtě-
žuje občany a nezaměstnává sám sebe. Po těch
letech znám jeho rytmus, problémy, úskalí. Líbí
se mi systém ladit a pozorovat, jak jsou pak
i drobné změny v úřadě nakonec vidět ve měs-
tě. A že jsou! Vždycky se mi také dařilo mít ko-
lem sebe lidí, od kterých se mi dostalo podpory
a kteří mi pomohli řešit, co bylo třeba; to je nej-
důležitější věc – úřad je vždy týmová práce. 

Ať je najdete i v Jablonci. Hodně štěstí. (lau)

(Celý rozhovor čtěte na www.mestojablonec.cz)
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Marek Řeháček 
Téměř čtvrt života tajemníkem

■ Z redakčního stolu

Měsíčník mění redaktora 
Vážení čtenáři,
je to již jedenáct měsíců, co se se mnou set-

káváte na pozici výkonného redaktora na
stránkách Jabloneckého měsíčníku. Pro deset
čísel (včetně prázdninového dvojčísla) obecní-
ho zpravodaje okamžik, pro lidský život čtyři
roční období, jeden cyklus, byť strávený větši-
nou přilepený očima na obrazovce s prsty na
klávesnici. 

Mou ctižádostí bylo, abyste dostávali infor-
mace tak, jak je modernímu médiu vlastní: čti-
vou srozumitelnou formou, byť některé úřední
záležitosti či městská témata hovoří často stro-
hou řečí čísel, paragrafů a právnických kliček

a obezliček s tloušťkou Aloise Jiráska. Snažil
jsem se zastupovat vždy vaše oči a potřeby
i zdravý rozum, abych za vás viděl a formulo-
val. Zda se mi to aspoň trochu podařilo, pone-
chám na vašem soudu.

Každopádně jsem se rozhodl odejít nikoliv
proto, že by vyprchala má zvědavost vidět, být
u toho a vášeň psát, ale k mému rozhodnutí
vedly ekonomické důvody.

Věřím, že zůstanete Jabloneckému měsíčníku
nadále příznivě nakloněni, přeji mnoho úspě-
chů mé nástupkyni, a přestože se loučím s rad-
ničním zpravodajem, neříkám sbohem vám,
čtenáři, neboť se budeme jistě setkávat v jiných
médiích.

Pavel Brycz

Servis pro čtenáře 
zůstává 

Od února se o stránky Jabloneckého měsíčníku
bude starat novinářka Petra Laurin. V médiích
působí téměř 30 let. Má zkušenosti z českých
a německých novin a zpravodajských agentur.
V posledních 14 letech pracovala v liberecké
redakci České tiskové kanceláře (ČTK) jako
krajský zpravodaj a mimo jiné zajišťovala
i zpravodajství z jablonecké radnice. V Jablon-
ci, kde trvale žije od roku 1998, se podílí na ak-
tivitách Domu česko-německého porozumění
v Rýnovicích. Je vdaná a má tři syny.

(red)

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek
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Hodně sněhu, kruté mrazy a žádná obleva.
To je obraz první poloviny letošní zimy.
Zatímco vlekaři se radují, pokladnu města
stála jen prosincová zimní údržba sedm mi-
lionů korun. Je to zhruba o dva miliony víc
než v jiném běžném zimním měsíci.

„V rozpočtu roku 2010 jsme počítali s 18 mili-
ony na celou zimu. V půlce prosince jsme ale
museli sáhnout do finanční rezervy pro další tři
miliony,“ potvrdila mluvčí města Jana Fričová.

Také jednatel technických služeb (TSJ) Milan
Nožička nepamatuje během své letité praxe
u silničářů v prosinci takové přívaly sněhu, kte-

ré by neodtávaly. „Minulý rok v říjnu také na-
padalo hodně sněhu, ale to byla kalamita. Dva
metry sněhu jsme měli i v únoru a březnu před
pěti lety, ale sníh pak rychle zmizel. Teď ale leží
a pořád padá další,“ poznamenal. 

Od počátku zimy do prvních lednových dní
nasněžilo celkem přes dva metry sněhu.
Rekordní spád evidují TSJ v roce 2005, kdy za
zimu napadlo 4,5 metru sněhu. „Času k jeho
prolomení zbývá stále ještě dost,“ konstatoval
Nožička s tím, že drahé je hlavně vyvážení sně-
hu z města. Kvůli bezpečnosti už museli sil-
ničáři odvézt z frekventovaného centra přes
7 000 tun bílé masy, na silnice vysypali 1 100 tun
soli, 400 tun písku a 20 tun kamenné drti.
„Přikoupíme ještě dalších 400 tun soli a uvidíme,
jestli to stačí,“ vypočítal Nožička.

Za špatné podmínky si můžeme i sami
Podle vedoucího dopravního a silničního úřa-

du města Jana Vojíře koncem roku trochu váz-
la údržba některých chodníků. Město se ale po-
dařilo udržet ve sjízdném a celkem schůdném
stavu. Práci technickým službám přitom již tra-
dičně komplikovala špatně zaparkovaná auta
a bezohlední řidiči, kteří třeba dokážou zne-
možnit odvoz odpadu. „Stává se také, že odhr-
neme chodníky, a někdo jiný, kdo protahuje sil-
nici, nám je vzápětí zahrne,“ stěžuje si Nožička.

Štvou ho také lidé, kteří shodí ze své střechy led
a už ho neuklidí. 

TSJ letos uklízí v Jablonci téměř 200 kilometrů
vozovek a 19 kilometrů chodníků. O některé
další, třeba na Podhorské ulici, se starají nára-
zově. Do zimní údržby je zapojeno asi 90 pra-
covníků technických služeb a skoro 60 exter-
nistů. Rajony, kam se nedostane technika,
obhospodařuje ručně 35 lidí.

(lau)
Plán zimní údržby najdete na:
http://www.mestojablonec.cz/cs/doprava-a-ko-
munikace/zimni-udrzba.html

Bílá zima se městu prodražila

Foto Otokar Simm

Jablonec se opět připojuje k celo-
republikové akci Národní týden
manželství svou vlastní akcí
Týden partnerství. Týden kolem
Valentýna je příležitostí pro pá-
ry zaměřit se na svůj vztah. Bo-
hatý program jabloneckého
Týdne partnerství je určen všem
věkovým kategoriím a podílí se
na něm řada organizací. 

Program začíná už od začátku mě-
síce a potrvá až do neděle 20. úno-
ra. Město Jablonec do programu
přispělo promítáním celovečerní-
ho filmu Kdopak by se vlka bál.
Uskuteční se v neděli 13. února v ki-
ně Radnice od 17.30 hodin, volné
vstupenky jsou k vyzvednutí v po-
kladně Eurocentra od 31. ledna. 
(Více na www.jabloneckarodina.cz
a www.mestojablonec.cz.)

(mp)

Vybrané akce 
Týdne partnerství

11. 2. /pátek/ 10 hodin
ROMANTICKÁ KVĚTINOVÁ
VÝZDOBA PRO PÁRY I CELOU
RODINU
Škola aranžování. MC Jablíčko
s aranžérkou Ivou Kolorenčovou
ve Spolkovém domě. 

11. 2. /pátek/ 16.30 hodin
NISANKA A MALÁ NISANKA
PRO SENIORY
Folklorní vystoupení. Domov pro
seniory v Novoveské ulici.

11. 2. /pátek/ 17 hodin
MŠE SVATÁ V KOSTELE
NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE
JEŽÍŠOVA NA HORNÍM NÁM.
Bohoslužba za jablonecké rodiny
s promluvou k manželství
a rodinnému životu. 

14. 2. /pondělí/ 10 hodin
DLOUHODOBÉ VZTAHY 
A JEJICH DYNAMIKA
Přednáška PhDr. Miroslava
Schovance. 
Pořádá MC Jablíčko ve Spolkovém
domě. 

14. 2. /pondělí/ 11 hodin
JAK PŘEKVAPIT PARTNERA
ATRAKTIVNÍ VIZÁŽÍ
Tipy na líčení. Pořádá MC
Jablíčko s kosmetičkou Lenkou
Šnapkovou ve Spolkovém domě.

14.–18. 2. /pondělí–pátek/ 
PŘEDNÁŠKY PRO ŽÁKY ZŠ
A SŠ NA TÉMA PARTNERSKÉ
VZTAHY 
Na školách pořádá Poradna pro
rodinu, manželství a mezilidské
vztahy v Jablonci a Maják
Liberec.

14. 2. /pondělí/ 17.30 hodin
AKTIVNÍ RODIČOVSTVÍ
Závěrečná přednáška z cyklu pro
rodiče. MC Jablíčko. 

15. 2. /úterý/ 10 hodin
POHÁDKOVÉ VZTAHY I
Nejmenším předčítají aktivní
senioři, pořádá MC Jablíčko ve
spolupráci s Klubem jabloneckých
seniorů v mateřském centru.

15. 2. /úterý/ 17 hodin
BESEDA O VZTAZÍCH,
ROZCHÁZENÍ 
A SBLIŽOVÁNÍ
Dokument, následná diskuze
a zamyšlení. 
Centrum Ganéša, Lipová 7.

Všechny další akce naleznete
na stranách 9–11.

Týden partnerství podruhé

Jablonecké putování
Již podruhé připravilo Jablonecké kultur-

ní a informační centrum pro všechny příz-
nivce Jablonce a Jizerských hor hru zvanou
Jablonecké putování. Byla realizována za
podpory projektu „Jablonecko jako centrum
cestovního ruchu“. Cílem je představit
malým i velkým návštěvníkům krásy našeho
regionu hravou formou, tentokrát však
v pozměněné podobě. Původní hrací karty
nahradí putovní knížka.

Vydejte se s veselými skřítky Korálkem
a Jablůňkou na hravý výlet po muzeích, roz-
hlednách, sportovištích a jiných zajímavých
místech Jablonecka a nedalekého regionu

Jizerských hor. Spolu s pohádkovými postavič-
kami můžete například navštívit Muzeum skla
a bižuterie v Jablonci, bobovou dráhu a sklárnu
v Janově nad Nisou, rozhledny Černá studnice,
Nisanka nebo výletní areál v Pěnčíně. Hry se
může zúčastnit každý, kdo si v turistickém in-
formačním centru v Jablonci nad Nisou vy-
zvedne průvodce na cesty s putovní mapou. 

Celkem na vás čeká 20 výletních míst, na kte-
rých obdržíte do své putovní knížky razítko. Pro
všechny, kteří získají nejméně 10 razítek, je za
odměnu připravena pamětní medaile. (red)

■ Jablonecké kulturní a informační centrum oznamuje

Foto Otokar Simm
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■ Naši jubilanti
v únoru

97 let
Bukovičová Blažena

95 let
Michálková Anna

92 let
Pelant Karel

91 let
Břichňáčová Věnceslava,
Haas Josef, Pažoutová Marta 

90 let
Bažant Miroslav, Broul Stanislav,
Černohousová Anežka, 
Hlubuček František, Karban Josef,
Knoblochová Antonie, 
Štěpánková Milada

85 let
Jiruš A., Juščáková A., Kalašová O.,
Kinská A., Král Z., Maxima J.,
Reitmajerová F., Stejskal K.,
Šídová E., Štampferová M.,
Vejlupková J., Zdobinská J.

80 let
Jakoubek J., Kneřová A., Kopal J.,
Kopal O., Lamač Č., Matková M.,
Pekárková J., Pivrncová K.,
Purm O., Syslová V., Thorovská O.,
Wirnitzer J., Zelenka J.

75 let
Čermáková B., Čerňanská A.,
Hornová V., Jacenková A., 
Nigrin J., Paldus J., Ptáčková J.,
Rakušanová M., Rokos J., 
Slámová F., Stodola J., Šolcová A.,
Tomeš J., Zilvar Z., Žižka J.

70 let
Adamovský K., Balogová M.,
Budínský Z., Čejda J., Čermáková M.,
Černá M., Daněk P., Habrdová E.,
Jarouš J., Kopalová J., Kořínek W.,
Krupka F., Kuchta J.,
Kumprechtová V., Luňáková H.,
Mastníková V., Myška V.,
Niepelová J., Patková A.,
Podroužek B., Sedláček J.,
Starý K., Vacek J., Vacková L.,
Vaňátko P., Vondra M.,
Zachovalová M., Zdražil J.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody. 

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

■ Výročí sňatku
Ve středu 22. prosince oslavili
zlatou svatbu manželé
Františka a Jozef Jaškovi.

V sobotu 15. ledna oslavili na
radnici zlatou svatbu manželé
Libuše a Miloš Tomíčkovi.

Připojujeme se k blahopřání
a přejeme hodně zdraví, štěstí
a pohody do dalších společných let.

Kouzla zimní 
přírody
Ekocentrum Jablonec zve rodiče
s dětmi na akci, která přibližuje život
v zimním lese. Koná se v sobotu
19. února od 10 do 17 hodin v jab-
loneckém Ekocentru (Výstavní pa-
vilon). Stromy sice spí, ale v lese je
přesto živo. Více informací v ak-
tualitách na www.jablonec.com.
Pořádá Jablonecké kulturní a in-
formační centrum a Středisko eko-
logické výchovy Český ráj.

Setkání amatérských 
astronomů
V sobotu 5. února na letišti aero-
klubu v Hodkovicích nad Mohelkou
se uskuteční od 16 do 20 hodin set-
kání amatérských astronomů z celé
ČR. Za hezkého počasí lze vyzkoušet
různé astronomické dalekohledy.
Přes den bude možné pozorovat
Slunce, při západu a po setmění
některé planety Sluneční soustavy.
Od 18 hodin proběhnou přednáš-
ky. Letos přislíbil účast profesor
RNDr. Petr Kulhánek, CSc. Na mís-
tě bude k dispozici občerstvení,
horké i studené nápoje.

Jablonec získal 
dotace na domy
Osm milionů na rekonstrukci
domů Na Úbočí 14 a 21 získalo

v lednu město z programu Zelená
úsporám. Práce začaly už loni
v září a jsou plánovány do letošní-
ho června. Jedná se o celkové za-
teplení domů, výměnu oken,
vstupních dveří a rekonstrukci
lodžií. Náklady na Na Úbočí 14
jsou 6 847 000 Kč, přičemž dotace
je 3 724 000 Kč. Opravy domu číslo
21 přijdou na 8 386 000 Kč a dota-
ce činí 4 361 000 Kč.

Skupinové 
ježděníčko
SKI Bižu zve děti do lyžařského
areálu SEVERÁK na lyžování s po-
hádkovými postavičkami, zakon-
čené slalomovým závodem. Koná
se již druhým rokem, každý pátek
od 14 do 15.45 hodin a je určeno dě-
tem od 4 do10 let, které už zvládly
jízdu na vleku a základní lyžařské
dovednosti. Přihlášení a sraz dětí
je v Lyžařské školce na Severáku,
bližší info www.skijizerky.cz nebo
tel. 605 907 935. Těší se na vás Tygr,
Včelka Mája, Zajíc i Krteček.

Kurz první pomoci
OS ČČK v Jablonci nad Nisou po-
řádá 24. února od 8 do 12 hodin
základní kurz první pomoci pod
názvem Život zachraňující úkony.
Je určen pro všechny zájemce z řad
veřejnosti, pedagogů i studentů
a klade důraz na praktické procvi-
čování pomoci při krvácení, šoku,
bezvědomí. Hlásit se lze na tele-
fonech 483 356 216, 720 318 556,
fiedlerova@cck-jablonec.cz.

Smržovští Lyžníci
Ve Smržovce se koná v sobotu
12. února od 13.15 hodin ve Ski
areálu Kedr zábavná akce Lyžníci
2011. Lyžaři v dobovém oblečení

předválečných let i s dobovým vy-
bavením pobaví sebe i diváky v para-
slalomu, sjezdu na dojezd i v dis-
ciplině hup-skok-let. Sraz všech
odvážlivců s dobrou náladou od
12.30 do 13 hodin. Vyhlášení vý-
sledků proběhne v Kinoklubu
Smržovka od 17 hodin. Přihlášky
do 9. února – smržovská radnice,
kancelář starosty, tel. 483 369 333,
marek.hotovec@smrzovka.cz. Více
www.smrzovka.cz.

Prázdninové 
lyžování
Blíží se termín jarních prázdnin
v Jablonci a s nimi oblíbené rado-
vánky dětí na sněhu.
Společnost SKI Bižu připravila
v termínu od 21. do 25. února pro
jablonecké školní děti lyžařský
kurs s celodenním programem – ly-
žování, hry a závody na sněhu, od-
počinek, kreslení a hry ve vybavené
dětské herně. Doprava z Jablonce
a stravování zajištěno.
Bližší info www.skijizerky.cz nebo
tel. 605 907 935. 

Vteřiny života
Vernisáž v sobotu 19. února v 17 ho-
din zahájí ve výstavní síni MěÚ
v Rychnově u Jablonce výstavu fo-
tografa Miloslava Gorčíka s pří-
značným názvem Vteřiny života.
Milovníci fotografií ji mají mož-
nost navštívit až do 4. března, den-
ně od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin.

Toxique v Besedě
Hudební klub Bažina v restauraci
Beseda v Rychnově u Jablonce zve
příznivce charismatické zpěvačky
Kláry Vytiskové s kapelou Toxi-
que na páteční koncert 18. února
v 19.30 hodin.

Arbesovka bude tančit…
ZŠ v Arbesově ulici zve bývalé žáky, rodiče i všechny přátele školy na ples
v pátek 25. března od 20 hodin v sále Eurocentra. Zahraje SLÁVABAND, 
o zpestření večera se postarají členové tanečního klubu Top Dance.
Vstupenky jsou v předprodeji v kanceláři ekonomky školy, a to denně od 7.40
do 15.30 hod. Zbylé vstupenky budou v prodeji před začátkem plesu u vstupu
do sálu. Všechny vstupenky jsou slosovatelné.

Cesta za světlem
Tak se nazývá téma 3. ročníku
amatérské fotografické soutěže,
kterou vyhlašuje jablonecká Měst-
ská knihovna. Do soutěže se mo-
hou přihlásit všichni bez rozdílu
věku.
Příspěvky včetně přihlášky, kterou
si vyzvednete v knihovně nebo
stáhnete z www.knihovna.mesto-
jablonec.cz, zasílejte do pátku 13.
května.
Koná se v rámci Projektu Jablo-
nec 2011. Foto archiv JM

Foto archiv JM
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Dle obecně závazné vyhlášky města Jablo-
nec nad Nisou o místním poplatku ze psů
podléhají poplatku psi starší tří měsíců.
Poplatníkem je fyzická nebo právnická oso-
ba, která je držitelem psa a má na území
města trvalý pobyt nebo sídlo. Poplatník je
povinen správci poplatku oznámit držení
psa do 15 dnů od jeho nabytí. 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí
a) za prvního psa 1 500 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa

téhož držitele 2 200 Kč 
c) za prvního psa, jehož držitelem je

poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem příjmů,
anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, jehož držitelem je
osoba uvedená v písm. c) 300 Kč

e) za prvního psa, který je držen
v rodinném domě 300 Kč

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

Platit lze složenkou, nebo bezhotovostním
převodem na účet města Jablonce nad Nisou,
číslo 19-121451/0100, vedeného u Komerční
banky nebo v hotovosti na vnitřním informač-
ním středisku v přízemí radnice (pondělí–pá-
tek 8–17 hodin).

Při platbách vždycky uveďte variabilní sym-
bol, který je identifikací každého poplatníka. 

Místní poplatky ze psů na rok 2011 jsou
splatné nejpozději do 31. 3. 2011. 

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné
výši podléhá zvýšení poplatku podle § 11 záko-
na č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a to až na trojnáso-
bek. V případě neuhrazení poplatku vyměřené-
ho platebním výměrem je postupováno podle
zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád. Neuhra-
zený poplatek je pak vymáhán exekučně, navý-
šený o exekutorské náklady.

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

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

(lz)

Poplatky ze psů

Občanky či pasy lze 
vyřídit i přes poledne 

Odbor správní Městského úřadu v Jablonci
nad Nisou rozšířil úřední hodiny. Docílil toho
zrušením polední pauzy.

Výsledkem rozšíření je, že si mohou občané
každé pondělí a středu vyřizovat své žádosti
v budově Městského úřadu v Komenského uli-
ci, kde správní odbor sídlí, nepřetržitě od 8 do
17 hodin.

„Stále se snažíme zefektivňovat chod úřadu.
Uvidíme, zda toto rozšíření občané využijí,“
konstatoval ředitel správního odboru Petr
Karlovský. 

Nabídku na rozšíření hodin uvítal i tajemník
úřadu Marek Řeháček: „Povedeme si statistiku
vytíženosti poledních hodin. V podstatě nám
provoz v ulici Komenského poslouží jako zku-
šební. Na základě výsledků, které zde získáme,

pak posoudíme, zda bude případné rozšíření
úředních hodin vhodné i pro další agendy a bu-
dovy městského úřadu.“

(red)

Příspěvek na péči
Od 1. ledna 2011 dochází na základě zákona

č. 347/2010 Sb., který novelizuje zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ke snížení
příspěvku na péči v prvním stupni závislosti
dospělých osob (u mladistvých do 18 let zůstá-
vá na dnešních 3 000 Kč) z 2 000 Kč na 800 Kč.
Výše 800 Kč plně odpovídá intenzitě a nároč-
nosti péče u tohoto nejnižšího typu závislosti,
příspěvek v této kategorii nemá charakter přímé
pomoci, u vyšších stupňů závislosti zůstává
příspěvek stejný. Například lidé, kteří potřebují
24hodinovou pomoc, jsou ve čtvrtém stupni zá-
vislosti a příspěvek na péči činí 12 000 Kč mě-
síčně.

Příspěvek na provoz 
motorového vozidla

Od 1. ledna 2011 dochází na základě vyhláš-
ky č. 388/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č.
182/1991 Sb., ke snížení částek příspěvku na
provoz motorového vozidla na rok 2011 a 2012.

Příspěvek na provoz motorového vozidla v ro-
ce 2011 a 2012 činí: 

7 920 Kč pro občany, jejichž zdravotní posti-
žení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
III. stupně (3 360 Kč u jednostopých vozidel).

3 000 Kč pro občany, jejichž zdravotní posti-
žení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod
II. stupně (1 150 Kč u jednostopých vozidel).

9 900 Kč u rodičů dětí s onemocněním
zhoubným nádorem nebo hemoblastosou
(4 200 Kč u jednostopých vozidel). 

(red)

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

Malometrážní byty

Na Kopci 9/3055, č. bytu pro VŘ: 16/2011
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 41,41 m2.
Prohlídka 7. 2. od 15.30 hodin.

Na Úbočí 14/4326, č. bytu pro VŘ: 17/2011
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 38,43 m2.
Prohlídka 9. 2. od 16 hodin.

Nájemné v malometrážních bytech je stanove-
no na 46,23 Kč/m2/měsíc.

Byty s věcně usměrňovaným nájemným

Smetanova 63/4291, č. bytu pro VŘ: 18/2011
Byt 1+1, 3. patro, podlahová plocha bytu 56,53 m2.
Výše věcně usměrňovaného nájemného je

2 550 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Smetanova 63/4291, č. bytu pro VŘ: 19/2011
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha bytu 56,53 m2.
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
2 550 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Prohlídka bytů v objektu Smetanova 63 – 14. 2.
od 16 hodin.

Prosečská 210, č. bytu pro VŘ: 20/2011
Byt 1+1, 2. patro, podlahová plocha bytu
35,70 m2.
Prohlídka 8. 2. od 16 hodin. 
Výše věcně usměrňovaného nájemného je
1 329 Kč/měsíc bez služeb spojených s užívá-
ním bytu.

Byty se smluvním nájemným

Liberecká 23/3507, č. bytu pro VŘ: 21/2011
Byt 1+2, 6. patro, podlahová plocha 61,87 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 3.123 Kč/měsíc bez služeb spoje-

ných s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 7. 2. od 16.15 hodin.

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 22/2011
Byt 1+3, 6. patro, podlahová plocha 80,09 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 3.905 Kč/měsíc bez služeb spoje-
ných s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka 9. 2. od 16.30 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 www.mesto-
jablonec.cz. Žadatel doručí přihlášku na TOB
nebo do podatelny MěÚ v zalepené obálce
od 1. 2. do 16. 2. 2011 do 15 hodin. Obálka mu-
sí být zřetelně označena nápisem VŘ s označe-
ním čísla bytu (tj. např. 16/2011 – NEOTVÍRAT
– VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány.

Ilustrační foto Markéta Hyšková
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Rok 2011 bude na jablonecké radnici, stej-
ně jako v ostatních městských organizacích,
ve znamení úspor v samotném provozu.
Důvodem je nejen dlouhodobý pokles daňo-
vých příjmů města, ale zejména pro rok 2011
schválené snížení příspěvku České republiky
na výkon státní správy, a to téměř o jednu
pětinu. Tuto skutečnost muselo vedení města

zohlednit při přípravě návrhu rozpočtu
města pro městský úřad a městem zřizované
či zakládané organizace. 

Již na počátku měsíce ledna byla přijata prv-
ní opatření. Jak upřesnil tajemník Městského
úřadu v Jablonci nad Nisou Marek Řeháček,
došlo zde k prozatímní plošné redukci dekreto-
vých platů pracovníků. Cílem je následně opti-
malizovat chod úřadu a redukovat stavy jeho
zaměstnanců tak, aby na přímé platové výdaje
Městskému úřadu v následujících letech stači-
la ročně částka 65 milionů Kč. Oproti rozpočtu
platů – a s nimi souvisejících zákonných odvo-
dů – schválenému na předchozí rok 2010, se
jedná o úsporu cca 10 milionů Kč. 

Na jabloneckém Městském úřadě v současné
době pracuje 247 pracovníků a další necelé čty-
ři desítky zde vykonávají veřejně prospěšné
práce. Pro město řada pracovníků vykonává
i pomocné práce na základě dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr. Průměrný

měsíční plat na jablonecké radnici bude pro
rok 2011 dosahovat cca 22 tisíc Kč a je tak mír-
ně pod průměrnou mzdou v České republice.
Cílem je optimalizace činností, na ni navazující
zásadní snížení počtu pracovníků i opětovné
zvyšování platů tak, aby jablonecký Městský
úřad byl jako zaměstnavatel nadále konkuren-
ceschopný. (red)

Městský úřad v Jablonci nad Nisou 
ušetří na platech deset milionů korun

Radnice investovala 
čtyři miliony

Ředitel ZUŠ v Jablonci Vít Rakušan slavnost-
ně otevřel zrekonstruované prostory v budově
na Horním náměstí. Zahájení výuky ve třídách,
jejichž rekonstrukce přišla město na čtyři
miliony korun, se zúčastnil 10. ledna také sta-
rosta Petr Beitl a místostarosta Petr Tulpa.

Vybudování nových učeben a kabinetů pro
práci základní umělecké školy si vynutil špatný
technický stav odloučeného pracoviště ZUŠ
v Mlýnské ulici. Přestavbou prostor, které uvol-

nila střední průmyslová škola technická, když
se přestěhovala do společné budovy v Rýnovi-
cích, získala ZUŠ celkem třináct specializova-
ných učeben, deset kabinetů, zkušebnu pro pě-
vecký sbor a taneční sál. 

Rekonstrukce zahrnovala hlavně novou elek-
troinstalaci, opravy omítek, výmalbu, srovnání
a položení nových podlah včetně speciálního
povrchu artefol v tanečním sále i opravy sociál-
ního zařízení. Finančně zřejmě nejnáročnější
položkou byla akustická opatření, která jsou
nutná pro zajištění kvalitní výuky hry na hu-
dební nástroje. 

(red)

Pracoviště pro zbraně 
se přestěhovalo

Policie ČR v Jablonci a v Liberci informuje
občany, že jablonecké pracoviště pro zbraně
a bezpečnostní materiál se sídlem v ulici 28. říj-
na se přestěhovalo do Liberce.

Nyní se nachází v Pastýřské ulici v Liberci
a je plně k dispozici veřejnosti. 

Otevřeno je v pondělí a ve středu od 7.30 do
17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 7.30 do 15.30
hodin a v pátek od 7.30 do 12 hodin.

(red)

Foto archiv JMFoto archiv JM

Podvodníci si často vybírají za svůj terč
k obohacení seniory. Penzisté jsou početnou
skupinou obyvatel, statistiky dokládají, že
v ČR žije přes 1 800 000 lidí starších 60 let.
Výzkumy psychologů ukázaly, že starý člo-
věk hůře chápe nové situace, obtížněji se
čemukoliv novému učí, a proto se i hůře při-
způsobuje. Jeho touha po sociálním kontak-
tu vede často k tomu, že se snadno stává obě-
tí trestných činů.

Velmi často se stávají oběťmi kapsářů v ná-
kupních centrech nebo při cestování v MHD či
při kulturních akcích. Podvodníci a zloději zne-
užívají jejich nepozornosti či přílišné důvěři-
vosti.

Specifikou podvodné trestné činnosti na seni-
orech je využívání různých záminek. Pachatelé
vylákají peníze a zjistí, kde mají senioři ulože-
né další úspory. Vytipování obětí se děje často
za pomoci telefonních linek. Záminkami býva-
jí různé služby, příjmy, vzkaz od příbuzných,
prodej dek, výhry v soutěžích, porouchané vo-
zidlo, vytopený byt či různé kontroly.

Čerstvým případem je okradená důchodkyně
v Jizerské ulici. Na dveře bytu 73leté ženy v pa-
nelovém domě zaklepali dva muži. Poté, co jim
otevřela, nabídli jí výměnu vložky zámku a ko-
vání za nový bezpečnostní typ. Sdělili jí, že
výměnu provádějí v celém domě. Hned jí před-
ložili, že výměna stojí obvykle 14 500 korun, ale
protože probíhá speciální akce, bude ji stát

,,pouhých“ 9 990 Kč. Žena souhlasila. Muži pro-
vedli za 15 minut výměnu zámku a žena vše
řádně zaplatila. Protože však chtěla mít jistotu
provedené práce, žádala od nich fakturu nebo
doklad. Muži ji ubezpečili, že všichni dostanou
faktury do schránek u vstupu do domu a odešli.
Za nějakou dobu se žena vypravila k souse-
dům. Tam zjistila, že byla jediná v domě, kde
výměnu zámku provedli. Ve schránce žádný
doklad nebyl. Neváhala a událost oznámila po-
licii. Z šetření vyplynulo, že zámek není bez-
pečnostní a jeho hodnota je okolo 2 000 Kč.
Případ je důkazem přílišné důvěry starších lidí
v lidskou poctivost, která velice často není na
místě.

Ludmila Knopová
tisková mluvčí PČR

Držte se těchto zásad

1. Vyhýbejte se odlehlým, nepřehledným a ne-
osvětleným místům. Choďte frekventova-
nějšími ulicemi.

2. Kabelku či tašku noste v ruce nebo na ra-
meni směrem od ulice.

3. Když vám chce někdo kabelku odcizit, radě-
ji se příliš nebraňte. Zdraví nebo život je
cennější.

4. Při vstupu do domu nevcházejte s nikým ne-
známým. I ve výtahu nejezděte s cizími lid-
mi.

5. Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými
lidmi. Může se jednat o záminku, jak se do-
stat do vašeho bytu a tam krást či ubližovat.

6. V případě nutnosti můžete pro svou ochra-
nu použít sprej, který nosíte v tašce nebo
kabelce.

7. Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizí-
ho nevpouštějte do bytu.

8. Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za
nimi.

9. Pořiďte si panoramatické kukátko, jež vám
umožní dobře si osobu v chodbě prohlédnout.

10. Vynikajícím pomocníkem je bezpečnostní
řetízek, který udrží dveře jen pootevřené.

11. Při návštěvě jakéhokoliv pracovníka si
nechte předložit jeho průkaz, případně za-
volejte na úřad, který ho měl poslat.

12. Mějte v dosahu důležitá telefonní čísla,
abyste mohli co nejrychleji přivolat pomoc.

Policie ČR radí seniorům
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Z jednání rady města a zastupitelstva
13. ledna a 27. ledna

Od ledna dle rozpočtového provizoria
Zastupitelé schválí nový rozpočet až na únorovém

zasedání. Proto nyní město hospodaří dle pravidel
rozpočtového provizoria.

Do schválení rozpočtu na rok 2011 jsou maximální
měsíční neinvestiční výdaje jednotlivých odborů ve
stanovené výši, investiční výdaje se čerpají dle uzav-
řených smluv. Limit na čerpání neinvestičních výdajů
je zhruba ve výši jedné dvanáctiny upraveného roz-
počtu roku 2010. Výjimku má humanitní odbor pro
výplatu příspěvku na provoz motorového vozidla, který
se pravidelně vyplácí v únoru ve výši cca 13 milionů
korun. Finanční prostředky jsou kryty z dotace minis-
terstva práce a sociálních věcí. 

Hlavním úkolem je překonávat inflaci
Stav portfolia města k 30. 9. 2010 představoval

částku 79 101 159 Kč. Jeho výnosnost za I. až III.
čtvrtletí roku 2010 představuje částku 2 321 628 Kč,
což činí v absolutním procentním vyjádření 2,87 %. 

Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonává
na základě smlouvy společnost ATLANTIK Asset Ma-
nagement investiční společnost, a.s. 

„Naše společnost zhodnocuje volné finanční pro-
středky a dlouhodobě se nám to daří,“ řekl Vratislav
Svoboda, člen vedení a představenstva, a konstatoval,
že společnost Atlantik pracuje pro město už deset let
a i poslední tři roky je výnosnost jím uskutečněných
operací poměrně dobrá. „Stanovili jsme rozložení ma-
jetku a nakupujeme konzervativní nástroje tak, aby-
chom hospodařili s co nejmenším rizikem a poměrně
dobrým výnosem,“ vysvětlil Svoboda a dodal, že v ro-
ce 2009 byl dosažený výnos velmi dobrý, rovnal se
4,57 %, v roce 2010 se během devíti měsíců, tedy do
konce září, jevil zatím jako trochu horší 2,87 %.
„Důvodem je krize v celé EU, takže ceny dluhopisů tro-
chu stagnují,“ uzavřel Svoboda. Podle jeho slov chce
společnost Atlantik letos pro město Jablonec překoná-
vat inflaci. 

4. výzva IPRM přinesla další tři žádosti
Se závěrem roku 2010 skončila již 4. výzva v ob-

lasti regenerace bytových domů v rámci IPRM.
Podány do ní byly tři žádosti o dotace, které zastu-
pitelé na prosincovém zasedání schválili. 

Výzva probíhala od 1. 10. do 29. 11. Hodnotící komise
IPRM předložené projekty hodnotila 13. 12., o dva dny
později vybrané projekty schvaloval Řídicí výbor IPRM,
poté je potvrdili zastupitelé. 

Schválením prošel projekt Revitalizace Lužické 1, kde
bylo žadatelem Společenství vlastníků jednotek domu
č. p. 3359. Celkové výdaje se rovnají 5 683 000 Kč,
vlastní spolufinancování odpovídá částce 3 437 000 Kč.
Cílem je zateplení panelového domu a zlepšení technic-
kých parametrů výtahu, realizovat se bude 2. 5.–31. 8.

Další je projekt Sanace a zateplení stropu technic-
kého podlaží objektu Na Výšině 24–34 žadatele
Stavebního bytového družstva Bižuterie v hodnotě
660 000 000 Kč s dotací z EU a státního rozpočtu ve
výši 264 000 000 Kč. Záměrem je sanace stropu tech-
nického podlaží, zamezení přístupu vlhkosti a zlepše-
ní tepelně-izolační vlastnosti stropu PUR izolační
vrstvou. Práce proběhnou v rozmezí 28. 2.–29. 4.

Posledním schváleným je projekt Rekonstrukce by-
tových domů Na Vršku 10 a 16, jehož celkové výdaje
se rovnají 20 415 000 Kč, z čehož dotace z EU a stát-
ního rozpočtu je 7 800 000 Kč. Rekonstruovat se bu-
dou dva panelové domy, a to v době 15. 4.–30. 9.

Proběhne zde např. výměna oken, rekonstrukce
a zateplení domů a střech, rekonstrukce schodiště,
úprava společných prostor a další opravy.

Jablonec získal další dotaci
Město získalo dotaci na obnovu městské zeleně

poničené sněhovou kalamitou v říjnu 2009 z Ope-
račního programu Životní prostředí. Práce začnou
tento měsíc a potrvají do července. Celkové náklady
činí přibližně 1,2 milionu korun, přičemž dotace
z EU a ČR byla přidělena v max. výši 803 000 Kč.

Projekt se týká dvou parků a dvou zahrad mateř-
ských škol. V parku Generála Mrázka se ošetří dřevi-
ny, dosadí nové a obnoví se trávník. Mezi ulicemi
Máchova a Opletalova se kromě ošetření bude i kácet,
odstraňovat pařezy, dosazovat keře a stromy a rekon-
struovat trávník. V zahradě u MŠ Slunečná se především
vysadí nové stromy a keře, ošetří současné dřeviny
a trávník. V zahradě MŠ Mechová se vykácí nebez-
pečné a nevhodné dřeviny, případně ty s krátkodobou
perspektivou růstu. Místo nich budou vysazeny nové,
zbylé budou ošetřeny, stejně jako trávník. 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evrop-
ským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu
Životní prostředí.

Zveme na únorové zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční

ve čtvrtek 17. února 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 proble-
matice, 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...
Starosta přivítal první miminko
Starosta Petr Beitl 3. ledna dopo-
ledne pozdravil rodiče holčičky
Sofie, která se narodila v jablonec-
ké porodnici 2 minuty po silvest-
rovské půlnoci. Starosta předal ro-
dičům dárky – velkého plyšového
medvěda a zlatý dukát i kytici or-
chidejí pro maminku. 
K Petru Beitlovi se přidal s gratu-
lací také ředitel nemocnice Vít Ně-
meček a ředitel krajské pobočky
VZP Jiří Benedikt. První miminko
narozené v novém roce si starosta
krátce pochoval.

Radnice šetří
O 10 % se snížily od nového roku
mzdy nejen 245 městským úřední-
kům, ale i 57 strážníkům. O 7 %
méně dostanou ředitelé a jednatelé
městských společností s výjimkou
nemocnice a technických služeb.
O pět procent se sníží odměny uvol-
něných politiků: starosty a místo-
starostů. K těmto opatřením město
muselo sáhnout s ohledem na trva-
jící pokles příjmů.

Začalo další trienále
Ve středu 12. ledna zahájila tren-
dová módní přehlídka oficiálně
další ročník projektu Muzea skla
a bižuterie Mezinárodní trienále
Jablonec 2011 – Oděv a jeho dopl-
něk. Na ni pak naváže stejnojmen-
ná výstava Oděv a jeho doplněk od
17. června do 25. září v hlavní bu-
dově Muzea skla a bižuterie
i v Galerii Belveder a Bižuterní jar-
mark v době od 16. do 24. červen-
ce v prostorách Eurocentra v Jab-
lonci nad Nisou. Úvodního slova
na přehlídkovém molu se ujal sta-
rosta Petr Beitl a ministr kultury
Jiří Besser.

Olympijský oheň v Čechách
V úterý 24. ledna převzal hejtman
Libereckého kraje Stanislav Eich-
ler olympijskou pochodeň. Předání
byl přítomen také jablonecký sta-
rosta Petr Beitl společně s libereckým
primátorem Janem Korytářem
a starostou Kořenova Lubošem
Markem. Všichni tři jsou zástupci
měst, kde bude probíhat 10. ročník
Zimního evropského olympijského
festivalu mládeže (EYOWF) 2011
v Libereckém kraji. Olympijský
oheň z athénského stadionu Pa-
nathinaiko přivezla delegace orga-
nizátorů soutěže do České republi-
ky zcela poprvé.

Nejen o spolupráci s partnery
V úterý 25. ledna se zúčastnil místo-
starosta Petr Tulpa neformálního
novoročního setkání (Noworoczne
spotkanie), které pořádá Powiat
Jeleniogórski. Každý rok v tuto do-
bu Jelenohorský okres bilancuje vý-
sledky práce uplynulého roku, jaké
projekty se podařilo realizovat,
a to i s přispěním mezinárodních
dotačních titulů, a jak se vyvíjí spo-
lupráce s partnerskými městy a ob-
lastmi. A právě Jablonec nad
Nisou je jedním z oficiálních part-
nerů Jelenohorského okresu.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz 

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

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

3.–6. 2. /čt–ne/ 17.30 hodin
MÉĎA BÉĎA (3D)

3.–6. 2. /čt–ne/ 20 hodin
127 HODIN

4.–5. 2. /pá–so/ 22 hodin
HON NA ČARODĚJNICE

5.–6. 2. /so–ne/ 15 hodin
NA VLÁSKU (2D!)

7.–9. 2. /po–st/ 17.30 hodin
FOTŘI JSOU LOTŘI

7.–9. 2. /po–st/ 20 hodin
NEVINNOST

10.–11. 2. /čt–pá/ 18 hodin
12.–13. 2. /so–ne/ 15 hodin
14.–16. 2. /po–st/ 18 hodin
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO
DOBRÉHO (3D)

10.–11. + 13. 2. /čt–pá + ne/ 20 hodin
ČERNÁ LABUŤ

11. 2. /pá/ 22.15 hodin
ŘETĚZOVÁ ZPRÁVA

12. 2. /so/ 18.45 hodin
J. Adams – NIXON IN CHINA
Přímý přenos z Metropolitní opery NY.

13. 2. /ne/ 17.30 hodin
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Koná se v rámci Týdne partnerství.

14.–16. 2. /po–st/ 20 hodin
HON NA ČARODĚJNICE

17.–20. 2. /čt–ne/ 18 hodin
GNOMEO & JULIE (3D)

17.–20. 2. /čt–ne/ 20 hodin
OPRAVDOVÁ KURÁŽ

18.–19. 2. /pá–so/ 22.15 hodin
ČERNÁ LABUŤ 

19.–20. 2. /so–ne/ 15.30 hodin
MÉĎA BÉĎA (3D)

PRÁZDNINOVÉ PROMÍTÁNÍ 

21. 2. /po/ 10 hodin
IMPYHO ZÁZRAČNÝ OSTROV

22. 2. /út/ 10 hodin
IMPYHO DOBRODRUŽSTVÍ

23. 2. /st/ 10 hodin
DON CHICHOT

24. 2. /čt/ 10 hodin
ARTHUR A MINIMOJOVÉ

25. 2. /pá/ 10 hodin
ARTHUR A MALTAZARDOVA
POMSTA

21.–23. 2. /po–st/ 18 hodin
FIMFÁRUM – DO TŘETICE VŠEHO
DOBRÉHO (3D)

21.–23. 2. /po–st/ 20 hodin
ZELENÝ SRŠEŇ (2D!)

24.–25. + 27. 2. /čt–pá + ne/ 17.30 hodin
NA VLÁSKU (2D!)

24.–25. + 27. 2. /čt–pá + ne/ 20 hodin
VARIETÉ

25. 2. /pá/ 22.15 hodin
OPRAVDOVÁ KURÁŽ

26.–27. 2. /so–ne/ 15 hodin
GNOMEO & JULIE (3D)

26. 2. /so/ 18.45 hodin
C. W. Gluck – IPHIGÉNIE EN 
TAURIDE (Ifigenie na Tauridě) 
Přímý přenos z MET NY. 

28. 2. /po/ 18 hodin
NICKYHO RODINA

28. 2.–2. 3. /po–st/ 20 hodin
HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

1.–2. 3. /út–st/ 17.30 hodin
NORSKÉ DŘEVO

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

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

3.–6. 2. /čt–ne/ 17.30 hodin
JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT

3. 2. /čt/ 20 hodin
PUŠKVOREC – PROJEKT 100

4.–6. 2. /pá–ne/ 20 hodin
OBČANSKÝ PRŮKAZ

7.–9. 2. /po–st/ 18 hodin
PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA

7.–9. 2. /po–st/ 20 hodin
PŘEŽÍT SVŮJ ŽIVOT

10. 2. /čt/ 17.30 hodin
11. 2. /pá/ 17.30 hodin a 20 hodin
POUTA

10. 2. /čt/ 20 hodin
EROTIKON – PROJEKT 100

VÍKEND S POLSKÝM FILMEM
12. 2. /so/ 
13.30 hodin
BOLEK A LOLEK
NA PRÁZDNINÁCH – pro děti

15 hodin
KRÁL MATĚJ I. – pro děti

16.45 hodin
KRÁTKÝ FILM O LÁSCE

19.15 hodin
ČLOVĚK Z MRAMORU

22 hodin
TRIK

13. 2. /ne/
16 hodin
REKSÍK – pro děti

17.30 hodin
TESTOSTERON

20 hodin
LEJDÝS

15. 2. /út/ 20 hodin
YOUNG GODS – LONELY
PIONEERS

16. 2. /st/ 17.30 hodin
EXPEDIČNÍ KAMERA 2011

17.–20. 2. /čt–ne/ 17.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ

17. 2. /čt/ 20 hodin
DRUHÁ STRANA MINCE 
– PROJEKT 100

18.–20. 2. /pá–ne/ 20 hodin
THE DOORS – WHEN YOU’RE
STRANGE

23. 2. /st/ 20 hodin
STEVEN SEVERIN (GB) 
– THE BLOOD OF A POET
Zakládající člen legendárních Siouxsie
and the Banshees doprovází se svým
hudebním projektem němý film.

24.–27. 2. /čt–ne/ 17.30 hodin
DĚCKA JSOU V POHODĚ

24. 2. /čt/ 20 hodin
VŠE PRO DOBRO SVĚTA
A NOŠOVIC – filmový klub

25.–27. 2. /pá–ne/ 20 hodin
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ

NEDĚLNÍ BIJÁSEK PRO NEJMENŠÍ
6. 2. /ne/ 16 hodin
VELKÁ SÝROVÁ LOUPEŽ

13. 2. /ne/ 16 hodin
REKSÍK

20. 2. /ne/ 16 hodin
DO KINA ZA KRTKEM

27. 2. /ne/ 16 hodin
NAŠE KARKULKA

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz 

3. 2. /čtvrtek/ 19 hodin
TERASA
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA
Hrají: J. Carda, K. Brožová,
R. Hrušínský, D. Morávková,
J. Švandová, Z. Žák. 
Jedna z nejúspěšnějších komedií
přelomu dvacátého století. 

4. 2. /pátek/ 20 hodin
VI. REPREZENTAČNÍ PLES
JABLONECKÉHO DIVADLA
„VÍDEŇ V JABLONCI“

K tanci a poslechu hraje BIG BAND
Přemysla Vlasty – Mladá Boleslav
Hosté: Leona Machálková, Oldřich
a Jan Křížovi, účastníci pěvecké
soutěže „Hvězdy nad Ještědem“.
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Moderuje Marcela Augustová.

6. 2. /neděle/ 15 hodin (RD)
O PRINCEZNĚ LEONTÝNCE
A DRAČÍM MLÁDĚTI 
LIDUŠČINO DIVADLO PRAHA
Pohádka o vajíčku, ze kterého se vylíhne
malý drak, a princezně Leontýnce.

7. 2. /pondělí/ 19 hodin (DA)
MILÁČEK ANNA
DIVADLO PALACE PRAHA
Hrají: M. Hudečková, D. Prachař,
L. Rybová, S. Rašilov, V. Hybnerová.
Světově proslulá komedie o tom, že
není šikovné přivést domů milence
právě, když má váš manžel v ložnici
svou přítelkyni. Ještě, že je tu služka
Anna...

9. 2. /středa/ 19 hodin
FILMOVÝ FANDA
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
JABLONEC N. N.
Původní muzikál.

10. 2. /čtvrtek/ 19 hodin
FILMOVÝ FANDA

16. 2. /středa/ 19 hodin (H)
BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
Umělecký vedoucí – Pavel Fajtl
JAN ŠKRDLÍK – violoncello
Program: 
Wolfgang Amadeus Mozart –
Divertimento F dur, KV 138
Luigi Boccherini – Menuet
ze Smyčcového kvartetu E dur, op. 13 č. 5
Joseph Haydn – Koncert
pro violoncello C dur, Hob. VII:5
Leoš Janáček – Suita pro smyčce

18. 2. /pátek/ 19 hodin (DB)
KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ
ŠVANDOVO DIVADLO PRAHA
Hrají: M. Dlouhý, K. Frejová,
A. Veldová, E. Leimbergerová,
J. Pokorná, K. Halbich. 
Adaptace norského filmu, v níž jsou
spojeny prvky psychologického
dramatu se sarkasticky černou komedií. 

28. 2. /pondělí/ 19 hodin (DM)
BÍLÉ NOCI
VIOLA PRAHA
Hrají: T. Kostková a R. Valenta.
Dva mladí lidé se setkávají v atmosféře
světlých petrohradských nocí. Chlapec
žije jen ve svých představách, ideálech,
nejistotách a deziluzích, dívka prožívá
zklamání z rozchodu s milým. 

VÝSTAVA

Do 7. 2. 
BITVA NA TURSKU
Jiří Pobříslo
Kresby inspirované stejnojmennou
písní Oldřicha Janoty. 

8. 2.–28. 3. 
AKVARELY
Ladislav Šikola
Autorizované otisky akvarelů inspiro-
vané zdejší krajinou a přírodou.

Výstava ve foyer divadla je
zpřístupněna v době divadelních
představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz 

Kostel svaté Anny je v únoru uzavřen.

Od Mozarta po Janáčka

16. 2. /středa/ 19 hodin (H) – Městské divadlo
BRNĚNŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
Mladí nadějní hráči spolu se zkušenými muzikanty tvoří výji-
mečné hudební těleso známé doma i v zahraničí. 
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

4. 2. /pátek/ 19.30 hodin
MATURITNÍ PLES OKTÁVY
GYMNÁZIA U BALVANU
Info na 603 264 753,
eli.mullerova@centrum.cz.

5. 2. /sobota/ 20 hodin
BABÍ HOP
Předprodej p. Tichá, 
mob.: 733 643 404, ticha@mmt.cz.

11. 2. /pátek/ 19 hodin
MATURITNÍ PLES V8.A GYMNÁZIA
DR. RANDY – DIVOKÝ ZÁPAD
Info eliska.hrinikova@seznam.cz.

12. 2. /sobota/ 20 hodin
SALSA NIGHT
Profesionální tanečníci Ruben Dance
(Dominikánská rep./Kuba/ČR),
hudebníci Sol Caliente (Kuba)
a Dj Javier (Kolumbie).
Škola základů tanců, míchané nápoje.

Hlídání dětí v MC Jablíčko zdarma pro
rodiče, kteří se prokáží vstupenkou
na Salsa Night. Nutné přihlásit předem
na 724 050 492 (M. Šípková)
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2011
a Týdne partnerství.

13. 2. /neděle/ 14 hodin
DESANKA Z JIZERSKÝCH HOR
Taneční odpoledne pro seniory

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

18. 2. /pátek/ 20 hodin
MATURITNÍ PLES OA TANVALD 
– LET’S DANCE
Info na 604 543 225, 
petraherb@seznam.cz.

19. 2. /sobota/ 15 a 19 hodin
LEOŠ ŠIMÁNEK: AUSTRÁLIE
Dvouhodinová panoramatická 
live-diashow známého cestovatele.

25. 2. /pátek/ 20 hodin
HASIČSKÝ BÁL
Info na 605 889 159, 
paldus@hasicijbcpaseky.org.

26. 2. /sobota/ 20 hodin
THE YOUNG GODS
Kultovní švýcarská kapela na turné
k novému albu.

7. 1.–8. 3. /pondělí–pátek/ 8–18 hodin
FOTOKLUB BALVAN
Výstava fotoklubu Balvan Jablonec n. N.

Připravujeme:

3. 3. /čtvrtek/ 9.00 hodin
ZMĚNY ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
PRO ROK 2011
Zásady nového daňového řádu
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Info a přihlášky na 484 846 220.

4. 3. /pátek/ 19.30 hodin
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA
U BALVANU – BENÁTSKÝ PLES
Info na 721 627 797, 
barbara14@seznam.cz.

5. 3. /sobota/ 20 hodin
7. HEJTMANSKÝ PLES
Bohemia Universal Band, Petra Janů,
Roman Vojtek. 
Info na 485 226 383, 739 541 521, 
romana.halaskova@kraj-lbc.cz.

10.–12. 3. /čtvrtek–sobota/
EUROREGION TOUR 2011 
– RODINNÁ DOVOLENÁ
11. ročník veletrhu cestovního ruchu. 
Uzávěrka přihlášek 12. 2., 
info na 483 712 505, H. Popelková.

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

1. 2. /úterý/ 17 hodin
ROK 2010 V ASTRONOMII
A KOSMONAUTICE
Astronomické okénko Martina
Gembece.

3. 2. /čtvrtek/ 17 hodin
TO JSEM TAKY ZAŽIL
Vyprávění Jiřího Kotena o svých
zážitcích ze setkání se zajímavými
lidmi při sbírání autogramů z oblasti
kultury, sportu a politiky.

7. 2. /pondělí/ 10 hodin
SKLADBY PRO DECHOVÉ
NÁSTROJE
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 2. /úterý/ 14 hodin
PROBLÉMY JABLONECKÉ ZIMY
Beseda s Václavem Vostřákem.

8. 2. /úterý/ 17 hodin
POBALTÍ
Beseda s cestovatelem Pavlem
Grosmanem.

10. 2. /čtvrtek/ 17 hodin
JAK SE OŠETŘÍ ZLOMENINY 
Z cyklu přednášek NAUČME SE
POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC.
Lektorka Soňa Fiedlerová z Oblastního
spolku Českého červeného kříže.

15. 2. /úterý/ 14 hodin
EVROPSKÉ JESKYNĚ
Pravidelné promítání.

15. 2. /úterý/ 17 hodin
PÍSEŇ O LESE
Beseda s tvůrci knihy Siegfriedem
Weissem a Otokarem Simmem.

22. 2. /úterý/ 17 hodin
JABLONECKÝ PRŮMYSL
Beseda s Václavem Vostřákem.

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

1. 2. /úterý/ 
DĚTSKÁ SCÉNA 2011
Vyhlášení soutěže dětských recitátorů
pro kategorie 1.–9. tříd.
Oblastní kolo se uskuteční 19. 3.
v DDM Vikýř, info S. Příhonská 

5.–19. 2. LYŽAŘSKÝ KURZ
Pro děti a mládež od 5 let
v 5 víkendových dnech, koná se
v Lučanech n. N., info P. Dostál.

12. 2. /sobota/ 8.30 hodin 
ZPĚVÁČCI 2011
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní ve věku 10–15 let s postupem
do regionálního kola.
Info S. Příhonská, přihlášky do 9. 2.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2011.

13. 2. /neděle/ 13 hodin 
ŠKOLA KOUZEL
Ukázky a nácvik základních kouzel
pro děti i dospělé. Přihlášky do 9. 2.,
info P. Dostál 

14. 2. /pondělí/ 8–14 hodin 
HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY
Simulační hra pro středoškoláky
zaměřená na vztahy v rodinách
a mezi sebou. Info N. Mitbauerová,
přihlášky do 10. 2.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

14. 2. /pondělí/ 10 a 15 hodin 
VALENTÝNSKÁ SRDÍČKA
Výtvarný ateliér na výrobu dárku
pro partnera či partnerku. Info
M. Tauchmanová, přihlášky do 8. 2.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

16. 2. /středa/ 17–19 hodin 
CO DOKÁŽE HUDBA
Hudební program k uvolnění, relaxaci,
prožívání, sebeuvědomění pro dospělé
ve stylu workshopu. Info S. Příhonská,
přihlášky do 14.2.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

17. 2. /čtvrtek/ 13–15 hodin 
HUDBA A EMOCE
Hudební program vedoucí k uvolnění,
relaxaci, prožívání s ukázkami
nejrůznějších hudebních žánrů pro
seniory, info S. Příhonská.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

19. 2. /sobota/ 14 hodin 
JAK NA JARNÍ OČISTU
Povídání o bylinkách, očistných
jarních kúrách a zdravém životním
stylu. Info I. Literová.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

20. 2. /neděle/ 15 hodin 
MALÝ KARNEVAL
Soutěže, diskotéka a zábava s hudbou
v maskách, info S. Příhonská.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

25. 2. /pátek/ 13–14.30 hodin 
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MPM
Měsíční hodnocení činnosti a akcí
MPM, info N. Mitbauerová.

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.

JARNÍ PRÁZDNINY 21.–25. 2.

21.–23. 2. /pondělí–středa/ 
8.30–11.30 hodin
HUDEBNÍ HRÁTKY 
Prožitkové, pohybové a hudební
semináře. Přihlášky do 17. 2.,
info S. Příhonská. 

21.–23. 2. /pondělí–středa/ 8–13 hodin 
JARNÍ FANTASY PARK
Téma národní hry Dračí doupě, tvořivé
dílničky, sportovní aktivity, výlety,
promítání.
Přihlášky do 18. 2., 
info N. Mitbauerová.
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2011

21. a 23. 2. /pondělí a středa/ 13 hodin 
MAŽOREŤÁCKÉ DOVÁDĚNÍ 
Prázdninové cvičení mažoretek
Jablonecká jablíčka, info J. Polanská,
přihlášky do 17. 2.

21.–25. 2. /pondělí–pátek/
PRÁZDNINY NA LYŽÍCH
Kurz a lyžování v Lučanech n. N., 
info P. Dostál, přihlášky do 16. 2.

22.–24. 2. /úterý–čtvrtek/ 
8.30–13.30 hodin 
VÝTVARNÉ PRÁZDNĚNÍ
Výtvarné dílničky 
(hedvábí, fimo, smalt), 
info M. Tauchmanová, 
přihláška do 16. 2.

24. 2. /čtvrtek/ 8 hodin 
BABYLON
Vlakový výlet do Liberce, S. Příhonská,
J. Polanská, přihlášky do 16. 2.

25. 2. /pátek/ 8 hodin 
VÝLET ZA POZNÁNÍM
Vlakový výlet do Jiřetína pod Bukovou,
přírodovědné muzeum a expozice
počátků lyžování. 
Info A. Francová, I. Literová, 
přihlášky do 16. 2.

Nabízíme další prázdninový program
pro žáky ZŠ od 1. tříd.

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. 2. /pondělí/ 18 hodin
Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 47
ŽÁKOVSKÝ VEČER
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10–12 a 13–17 hodin

4. 2.–4. 3.
JABLONEC NAD NISOU,
MĚSTO MEDAILÍ A MINCÍ
15 let medailérského ateliéru 
jablonecké uměleckoprůmyslové
školy
Výstava připomínající tradici a souča-
snost 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 23. 2.
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STUDENTŮ
TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO
NÁVRHÁŘSTVÍ
katedry designu Technické univerzity
v Liberci.

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

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

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

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek, 9–12, 12.30–17 hodin
31. 1.–17. 2. zavřeno z důvodu
instalace výstavy 
Stálá expozice
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ
SALONEK 
Tematická výstava
18. 2.–13. 5.
100 LET ČESKÉHO SKAUTINGU 
POHLEDEM SBĚRATELE
JAROSLAVA JETIHO PRŮŠKA

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 2. /úterý/ 20 hodin
MADEIRA (PORTUGALSKO)
Diashow Zdeňka Skořepy. Křížem
krážem neuvěřitelně hornatým,
krásným ostrovem v Atlantiku. 

3. 2. /čtvrtek/ 20 hodin
POLOLETNÍ PÁRTY
S kapelami Duo D+22 a Sabotters. 

4. 2. /pátek/ 20 hodin
JIŘÍ DĚDEČEK
Známý písničkář, básník, prozaik
a překladatelem.

5. 2. /sobota/ 20 hodin 
M.A.D. BAND (RUSKO) + DUKLA
VOZOVNA 
Skvělá ska punková kapela z Moskvy
s doprovodem punk rockové Dukly
a r’n’r kapely Ovčie Kiahne z Kacanov.

8. 2. /úterý/ 20.30 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
LIBEREC
ve hře: Šavlový tanec 007 aneb
jubilejní 73. repríza. 
Koná se v rámci Projektu Jablonec 2011.

9. 2. /středa/ 19 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Aktové stínohraní. Vede Filip Novák.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

11. 2. /pátek/ 20 hodin
UDG 
Melodická pop rocková kapela 
na začátku JamRock Tour 2011.
Host: Mother’s Angels.

12. 2. /sobota/ 20 hodin 
RAT CITY RIOT (USA)
Energií nabitý street punk.
Support: Muerti – jablonecký zábavový
Oi kvartet a Unholy Preachers 
(ex-Phantoms On Fire) – r’n’r z Prahy.

16. 2. /středa/ 20 hodin
30 LET V HORÁCH
Nejen horolezecké zážitky jabloneckého
lékaře Vladimíra Noska, účastníka
mnoha výprav do světových velehor.
Hovory na Rampě.

18. 2. /pátek/ 20 hodin
NEŘEŽ
Folk rock Zdeňka Vřešťála a Víta
Sázavského. Nová sestava, nové CD,
hudba k filmu Román pro muže. 
Jako host jablonecké Berušky.

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

20. 2. /neděle/ 16 hodin
DĚTSKÝ KARNEVÁLEK
V maskách, s tancem, soutěžemi. 
Pro děti od 2 let.

21. 2. /pondělí/ 18 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Co lze vidět za mrazivé noci
pod hvězdnou oblohou.

22. 2. /úterý/ 20 hodin
TREK IRÁNEM
Projekce a povídání Pavla Zdobinského
o loňském putování Iránem. 

23. 2. /středa/ 20 hodin 
P. J. RYBA & THE FISH MEN
Jedna z nejvýraznějších baskytarových
osobností naší scény doprovázená
špičkovými spoluhráči. Směs jazzu,
rocku, klasiky i improvizace
s nasazením a radostí ze hry.

25. 2. /pátek/ 21 hodin
SHAKE UP SPECIAL
Freestyle Battle o hodnotné ceny.
Vystoupení liberecke kapely 
FULLCONTACT live BAND 
DJ Sakul a Zak.

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

28. 2. /pondělí/ 19 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ 
Jablonecké ulice, jejich vznik a historie.
Uvádí Václav Vostřák.

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

1.–11. 2. /úterý–pátek/
VŠECHNY ŠŤASTNÉ RODINY…
Výtvarná soutěž, vyhodnocení 13. 2.
v kině Radnice.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

2. 2. /úterý/ 10 hodin
PREZENTACE MODERNÍCH
BAVLNĚNÝCH PLEN
Doplněné o ukázky šátků a nosítek pro
děti

3. 2. /čtvrtek/ 15 hodin
SCHŮZE AKTIVŮ
Pro ty, kteří chtějí podat pomocnou
ruku, blíže se seznámit a podílet se
na chodu centra

3. 2. /čtvrtek/ 16 hodin
INFORMAČNÍ SCHŮZKA
PRO CHORVATSKO 24. 6.–3. 7.

7. 2. /pondělí/ 10 hodin 
SUNAR
Rady a informace pro těhulky
a maminky.
Národní týden manželství 9.–20. 2.

10. 2. /čtvrtek/ 10–12 hodin
PRÁVNÍ PORADNA PRO
PARTNERY A MANŽELE
Koná se v rámci Týdne partnerství.

10. 2. /čtvrtek/ 16 hodin
NELEZTE SI NA NERVY! 
Společné lezení partnerů a dětí.
Vyzkoušíme nový areál v Jablonci.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

11. 2. /pátek/ 10 hodin
DĚTSKÁ KADEŘNICE 
Nechte si profesionálně ostříhat dítě.

12. 2. /sobota/ 19 hodin
PYŽAMOVÁ DĚTSKÁ PÁRTY 
Dobrodružná noc strávená v MC
– pouze pro děti. Pro rodiče na Salsa
night zdarma.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

13. 2. /neděle/ 14 hodin
VALENTÝNSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Program pro celou rodinu – vstup
pouze v maskách. Velká hra o štěstí,
dětská diskotéka, oblíbení barmani!
Koná se v rámci Týdne partnerství.

15. 2. /úterý/ 10 hodin 
POHÁDKOVÉ VZTAHY I.

Kouzelná babička čte pohádky
za doprovodu mistra harmonikáře.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

16. 2. /středa/ 10 hodin
POHÁDKOVÉ VZTAHY II.
S místostarostou Petrem Tulpou.

16. 2. /středa/ 10–14 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
– MALOVÁNÍ HRNEČKŮ

17. 2. /čtvrtek/ 10 hodin
PREZENTACE AKTIVIZAČNÍCH
SLUŽEB
Neziskové organizace HOST a D.R.A.K
představí služby pro rodiny s dětmi.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

17. 2. /čtvrtek/ 16 hodin
VALENTÝNSKÁ – LÁSKYPLNÁ
VÝTVARNÁ DÍLNA 
Ruční malování hrnečků pro drahé
polovičky. 
Koná se v rámci Týdne partnerství.

17. 2. /čtvrtek/ 16 hodin
NAMÍCHEJ MI NÁPOJ LÁSKY 
Malá barmanská škola.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

18. 2. /pátek/ 10 hodin
POHÁDKOVÉ VZTAHY III.
Čtení pohádek s kouzelnou babičkou
a harmonikářem.

20.–27. 2.
MÁME SE RÁDI – POBYT
NA HORSKÉ CHATĚ 
Jarní prázdniny s programem nejen
pro děti.
Koná se v rámci Týdne partnerství.

Na všechny akce se, prosím, hlaste
předem: jablickomc@seznam.cz, 
tel.: 773 270 271, přihláška přímo v MC.

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

Pondělí 15 hodin 
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE 
Dívky.

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

Pondělí 18.30 hodin 
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 

Úterý 10 hodin
CVIČENÍ PRO KOJENCE
3–12 měsíců.

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

Úterý 17 hodin
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ

Úterý 18 hodin
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Ženy.

Středa 16.30 hodin 
ANGLIČTINA PRO DĚTI 
K. Škreková.

Čtvrtek 15 hodin
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE
Tanec s miminky.

Čtvrtek 16.30 hodin 
ANGLIČTINA PRO DĚTI 
K. Škreková.

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

Pondělí–čtvrtek 7.30–16 hodin
Pátek 7.30–15.30 hodin
DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Nový tel. 731 317 887.

Pondělí–pátek
LOGOPEDIE
Mgr. M. Štosová.
Na objednání 777 027 578.

Basa tvrdí muziku

23. 2. /středa/ 20 hodin – Klub Na Rampě
P. J. RYBA & THE FISH MEN
Český Jaco Pastorius z Kutné Hory. Jazz, rock, klasika i session
s maximálním nasazením.
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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

21.–24. 2. /pondělí–čtvrtek/
Jarní prázdniny v tělocvičně

Denní program:
Dívky a chlapci /7–14 let/
9.00–10.30 gymnastika, stolní

tenis
10.30–12.30 florbal, hry

Předškoláci /2–6 let/
9.30–11.30 cvičení s rodiči

Dospělí /včetně seniorů/
9.30-10.30 zdravotní cvičení
10.30-12.30 stolní tenis

Přihlášky denně před programem,
info tel. 728 761 563.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2011.

Městská hala
www.sportjablonec.cz

Florbal

Městská hala – centrkurt
5. 2. /sobota/ 17 hodin
I. FBK Campus

13. 2. /neděle/ 8.30 hodin
Turnaj mladších žáků

Odbíjená
TJ Bižuterie

Městská hala – kurt č. 4
5. 2. /sobota/ 10 hodin
Utkání v odbíjené žen

Kurt č. 4
12. 2. /sobota/ 8.30 hodin
TJ Jablonex–Tanvald
Ženy.

TJ Bižuterie Jablonec–Modřany
Muži A.

Kurt č. 4
19. 2. /sobota/ 10 hodin
TJ Bižuterie–Varnsdorf
Ženy.

Zápas mužů A TJ Bižuterie.

Kurt č. 4
20. 2. a 27. 2. /neděle/ 9 hodin
Turnaj juniorek

26.2. /sobota/ 9.30 hodin
TJ Jablonex - TJ Bižuterie
Ženy.

Futsal

Centrkurt
5. 2. /sobota/ 8 hodin
FK Jablonec 
Mládežnický halový turnaj

Centrkurt
5. 2. /sobota/ 20.30 hodin
SK Alfa–Hradec Králové

Centrkurt
12. 2. /sobota/ 8 hodin
FK Jablonec 
Mládežnický halový turnaj

Centrkurt
13. 2./neděle/ 15.30 hodin
SK ALFA–Příbram

Centrkurt
19. 2. /sobota/ 8 hodin
FK Jablonec 
Mládežnický halový turnaj

Centrkurt
20. 2. /neděle/ 20 hodin
JASIP
Futsalový zápas

Centrkurt
26. 2. /sobota/ 8 hodin
FK Jablonec 
Mládežnický halový turnaj

Hip hop
X-Dance

6. 2. /neděle/ 9 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY V HIP HOPU
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2011.

Atletika
TJ Liaz Jablonec

Atletická hala
www.sportjablonec.cz

2. 2. /středa/ 16 hodin
5. halová středa

4. 2. /pátek/ 10 hodin
Halový víceboj žactva

5. 2. /sobota/ 10 hodin
Krajský přebor všech kategorií
Starší žáci.

9. 2. /středa/ 16 hodin
6. halová středa

12. 2. /sobota/ 10 hodin
Krajský přebor 
mladšího a nejmladšího žactva

16. 2. /středa/ 16 hodin
7. halová středa

23. 2. /středa/ 16 hodin
8. halová středa

26. 2. /sobota/ 10 hodin
MEMORIÁL KARLA LÍBALA
v běhu na 3 000 metrů
Poháry pro kategorii 1A muži
a 1A ženy věnuje starosta města.

Házená
ELP Jablonec

19. 2. /sobota/ 16 hodin 
ELP Jablonec–Jiskra Zruč n. S.
II. liga mladších dorostenců 

19. 2. /sobota/ 18 hodin 
ELP Jablonec–Dukla Praha jun.
II. liga mužů

Plavání
www.bazenjbc.cz

Nově ranní plavání jen úterý
a středu od 6 hodin.
Do bazénu se může i v dlouhých
plavkách, nikoli však v kraťasech.

Střelba
SSKM LOYD

Hala ISŠ Bižuterie 
19. 2. /sobota/ 9 hodin
GRAND PRIX JABLONEC NAD
NISOU
23. ročník mezinárodního závodu
ve střelbě ze vzduchové pušky
o pohár starosty města.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2011.

Běh na lyžích
Ski Klub Jablonec n. N

Lyžařský areál Břízky
4.–6. 2. /pátek–neděle/ 9.30 hodin
JUNIOR CUP 2011
Závody v běhu na lyžích
s mezinárodní účastí.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2011.

Freestylové lyžování
IMPSQUAD o. s.

Start Mírové nám., cíl Dolní nám.
4. 2. /pátek/ 15 hodin
JABLONEC JIBBING JAM BY
SHRED OPTICS
Závod ve freestylovém lyžování,
sjezd městem po trati s překážkami.
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2011.

Sjezdové lyžování
www.skijizerky.cz

Lyžařský areál SEVERÁK
Každý pátek 14–15.45 hodin
Skupinové ježděníčko pro děti

Biatlon
OV Biatlon

Biatlonový areál Břízky
Evropská zimní olympiáda
mládeže – EYOWF 2011

15. 2. /úterý/ 10–11.30 hodin
Individuální závod 12,5 km
Chlapci.

15. 2. /úterý/ 13–14.30 hodin
Individuální závod 10 km
Dívky.

18. 2. /pátek/ 10–12.30 hodin
Smíšené štafety 2 × 6 km 
+ 2 × 7,5 km
Chlapci + dívky.

Biatlonový areál Břízky
26. a 27. 2. /sobota a neděle/
10 hodin
MISTROVSTVÍ ČR
V BIATLONU ŽACTVA
Koná se v rámci Projektu
Jablonec 2011.

Nabídka sportovních programů

Foto archiv JM
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Kino Junior 12.–13. února
Jaké filmy se točí u našich sousedů? Mají

Poláci stejný smysl pro humor? Co nabízejí
dětem? Jak žijí? Eurocentrum vás srdečně
zve na Víkend s polským filmem, který je
součástí projektu „Setkávání – tradice, kul-
tura a život v česko-polském pohraničí“.
Na všechny uvedené filmy je vstup zdarma.

SOBOTA
13.30 BOLEK A LOLEK NA PRÁZDNINÁCH

(animovaný film pro děti)
15.00 KRÁL MATĚJ 1 

(animovaný film pro děti)
16.45 KRÁTKÝ FILM O LÁSCE 

(drama o nástrahách lásky režiséra
K. Kieslowského)

19.15 ČLOVĚK Z MRAMORU 
(drama režiséra A. Wajdy)

22.00 TRIK 
(krimikomedie)

NEDĚLE
16.00 REKSÍK 

(animovaný film pro děti)
17.30 TESTOSTERON 

(komedie)
20.00 LEJDÝS 

(komedie)
(red)

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj. 

Víkend s polským filmem

Z filmu Trik, archiv Eurocentra

Výstava Metznerbund v Městské galerii MY
sice skončila už 21. ledna, přesto patří k těm
vzácným příležitostem, za kterými se umění-
milovný člověk rád ohlédne. 

Nikoliv z nostalgie po zašlých časech, ani
z maloměstského lokálního patriotismu, ale
prostě proto, že jablonečtí němečtí umělci od-
chovaní rakouskou secesí a německým expre-
sionismem byli zkrátka mistři.

Však se také spolek rozdílných osobností
s různými poetikami a názory, který vznikl před
90 lety, ne náhodou přihlásil k umělci, který
hýbal dějinami sochařství, i když jeho díly ve
veřejném prostoru, jak to tak bývá, zahýbaly
dějiny. Franz Metzner (1870–1919), jehož model
pro sochu rytíře Rüdigera bylo možné na výsta-
vě také spatřit, se stal vzorem i přísným učite-
lem pro uměleckou ryzost a řemeslo svým
mladším následovníkům. A tak jako 2,9 metru
vysoký rytíř Rüdiger z bronzu byl stržen z kaš-
ny na Horním náměstí a vláčen ulicemi v roce
1945 coby symbol „bílých podkolenek“, aby na
konec vstal z mrtvých v Neugablonz roku 1970,
tak i díla zapomenutých německých umělců
z Metznerbund si zaslouží satisfakci. Ne proto,
že na ně padá důstojný prach nostalgie, ale pro-

tože umění je jen dobré, nebo špatné, neslouží
nikomu, jen pravdě a prožitku. A tihle zapome-
nutí umělci byli zatraceně dobří!

Pavel Brycz

Metznerbund bez nostalgie

Zatímco v Liberci filmovému klubu zvoní
z nedostatku financí umíráček a filmoví
fandové se loučí s každoročním Projektem
100, který v záplavě popcornové komerce
přináší do kin skutečné umělecké hodnoty,
v Jablonci se filmoví fajnšmekři nemusí bát.
Kino Junior zve nejen členy svého filmového
klubu na filmy, které rozhodně stojí za to. 

Letošní Projekt 100 přináší kolekci filmů
o různých podobách lásky a vášně. Potěší jistě

už 3. února poslední film Andrzeje Wajdy Puš-
kvorec. A ve čtvrtek 10. února uvede od 20 hodin
kino Junior nejslavnější český film němé éry:
Erotikon Gustava Machatého. Film z roku 1929
o spalující touze a vášni připomene v rekon-
struované verzi 110. výročí narození českého
režiséra, který dobyl svět a vytvořil hollywood-
skou star z Heddy Lammar, herečky, která se
odvážně svlékla v jeho dalším slavném filmu
Extáze a jejíž bohatý manžel chtěl skoupit
všechny kopie filmu, aby předešel skandálu. 

Pro členy filmového klubu je připraveno spe-
ciální snížené vstupné. Členem se může stát
každý, kdo vyplní formulář a koupí si průkazku
v ceně 60 Kč. Klub promítá každý čtvrtek večer
v Junioru a sleva na vstupném činí průměrně
20 Kč, takže už po třech návštěvách se členství
vyplatí. 

Průkazky platí ve všech filmových klubech
v republice a umožňují výrazné slevy na mno-
ha filmových přehlídkách či festivalech. K do-
stání jsou na pokladně kina Junior, Radnice
i na recepci Eurocentra a platí i pro Projekt 100.
Vstupné na film z Projektu 100 je po předložení
průkazky 50 Kč, oproti 70 Kč pro ostatní. 

Tak co říkáte? Nevyrazíte čtyři dny před Va-
lentýnem na Erotikon Gustava Machatého, stu-

dii vztahu zkušeného záletníka a svedené dce-
ry železničního hlídače, na jehož scénáři se
podílel tajně i sám Vítězslav Nezval?! Pravda
tehdy surrealista a avantgardní umělec zata-
jil své jméno kvůli přátelům z Devětsilu, aby
mu nevyčetli, že se podílí na nějaké červené
knihovně.

Dnes by se klasik klasikům klidně mohl při-
znat. S Machatým vytvořili něco, co patří do
zlatého fondu kinematografie.

Pavel Brycz 

Projekt 100 přichází s láskou

Foto archiv Projektu 100 Foto archiv Projektu 100

Foto Jiří Jiroutek Foto Jiří Jiroutek
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Myslíš, že lidé vědí, co obnáší funkce tajemníka?
Je pravda, že jsem se nejednou setkal s tím, že mne

lidé považovali za „sekretáře“ starosty. Tak to ovšem
není. Starosta (politik) je dle zákona o obcích předsta-
vitelem města, který stojí v čele úřadu a zastupuje
město navenek. Tajemník úřadu (úředník) je podle
stejného zákona zástupcem zaměstnavatele v pra-
covněprávních vztazích, čili personálním šéfem. Pi-
kantní se ale na tom může zdát to, že zcela jasno
v tom nemají ani zákony. Například speciální zákon
o úřednících územní samosprávy považuje tajemníka
za vedoucího úřadu, nadřízeného všem ostatním
úředníkům.

Jak se člověk stane šéfem úřadu?
Tajemník je přímo podřízen starostovi, takže je lo-

gické, že jej po předchozím obligatorním výběrovém
řízení do funkce jmenuje starosta. Potřebuje k tomu
souhlas ředitele krajského úřadu, který dohlíží na to,
aby byly splněny předepsané podmínky výběru, tj. vzdě-
lání, praxe, kvalifikace, bezúhonnost, lustrační osvěd-
čení atd. Mne ale v roce 1993 ještě jmenovala městská
rada podle legislativy platné v té době.

„Životnost“ tajemníků není obecně velká. Čím
to, že jsi vydržel tak dlouho?

To máš pravdu, v současné době je v celém Liberec-
kém kraji tak dlouho ve funkci jen jediný tajemník – tan-
valdský. V sousedním Liberci se jich za tu dobu vy-
střídalo hned pět. Možná, že jsem to vydržel proto tak
dlouho, že jsem nekonfliktní typ. K plánům komunál-
ních politiků jsem uměl říct svůj názor a po schvále-
ní funkčně příslušným orgánem města jsem se snažil,
aby úřad úkoly rychle a přesně plnil. Také si myslím
– možná trochu neskromně – že mne komunální po-
litici považovali za zkušeného odborníka a praktika.

Jsi tedy úředníkem a na ty se s oblibou nadává.
Co si o tom myslíš?

I náš úřad, tak jako každé pracoviště, má zaměst-
nance výborné, dobré a průměrné. Jsou to malí advo-
káti – sepisují smlouvy a činí celou řadu právních
úkonů. Stejně tak to jsou malí soudci – rozhodují
o právech, právem chráněných zájmech a povinnos-
tech lidí. Málo se ví, že více než polovina městských
úředníků musí k výkonu své funkce složit náročnou
zkoušku z odbornosti před komisí Ministerstva vnitra
ČR. Lze ji srovnat s maturitou. Úředník někdy nemů-
že pro nejrůznější právní překážky, dané obecně zá-
vaznými právními předpisy, požadavku občana vyho-
vět. Dobrý úředník se ale pozná podle toho, že klient,
kterému nemohl vyhovět, odchází s vědomím, co je
příčinou zamítnutí jeho žádosti.

Změnil se úřad hodně za ta dvě desetiletí?
Úřad prošel celou řadou změn. První proběhla v ro-

ce 1994, kdy pozici starosty města získala ODS. V té
době měl úřad 16 odborů. Po reorganizaci, na níž
jsem se aktivně podílel, byl počet odborů snížen na
pouhých pět, a tehdejším dvěma místostarostům byla
zastupitelstvem přiřazena odpovědnost za vedení
konkrétních odborů. V republice to byla rarita.
Myslím, že to byl dobrý tah, který vyhovoval politi-

kům i tajemníkovi. V konečném důsledku se odrážel
v dobře fungujícím úřadu. 

Druhou velkou změnou byl rok 2003 spojený se zá-
nikem okresního úřadu, od kterého jsme převzali ně-
které kompetence a zhruba stovku státních úředníků.
Počet odborů úřadu se rozšířil na osm. Dopad to mě-
lo i na počet politiků – po předcházejících volbách při-
byl třetí místostarosta. 

Co považuješ za svůj největší úspěch?
Mé roky ve funkci tajemníka úřadu jsou proloženy

celou řadou menších i větších úspěchů. V každodenní
práci jsme na úřadě uplatňovali tři osvědčené metody
zaměřené na zvyšování kvality poskytovaných služeb.
Jablonec patřil mezi první města v ČR, jehož úřad zís-
kal od ministerstva vnitra titul „Úřad dobré veřejné
služby“. 

Úspěšní jsme byli v různých soutěžích, např. o nej-
lepší webové stránky, likvidaci odpadů, nebo podporu
podnikání. Myslím, že naši občané oceňují např. mož-
nost objednávání e-mailem nebo pomocí SMS k řeše-
ní svých záležitostí na správním odboru, stejně si po-
chvalují existenci životních situací na internetu měs-
ta či poskytování metodických pomůcek v informač-
ním středisku.

Od nového roku jsi doma. Nemáš dlouhou chví-
li? Dokážeš se zabavit i něčím jiným než prací?

To víš, že si na úřad vzpomenu, žiji s ním dosud, je
to vše ještě příliš čerstvé. Ale dlouhou chvíli jistě mít
nebudu. Mohu se konečně více věnovat péči o náš ví-
kendový dům, zahradu, vnoučata. A jsem také sporto-
vec – v mládí aktivní – a teď se rád dívám na sport
v televizi. (Úsměv.) 

Otokar Simm

Jiří Nesvadba
■ Představujeme osobnosti a rodáky

Osmnáct let v čele městského úřadu
Za 18 let se na jablonecké radnici vystřídalo 18 volených politiků – čtyři starostové
a čtrnáct místostarostů. Avšak po celou tu dobu – od roku 1993 do konce 
roku 2010 – zastával funkci personálního šéfa úřadu jediný muž – JUDr. Jiří Nesvadba.
Narodil se v roce 1948 v Tanvaldu, odmaturoval na dvou středních školách
a následně vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V Jablonci žije
od roku 1975, je ženatý a má dvě dcery.

■ Krátké zprávy
Zemřel Miloš Kirchner
Známý jablonecký fotograf, držitel
prestižního titulu Evropské mezi-
národní federace profesionálních
fotografů (QEP) v Bruselu a člen
Asociace profesionálních fotografů
ČR, fotograf Jizerských hor a Čes-
kého ráje, Miloš Kirchner, zemřel
v pátek 14. ledna v Jablonci nad
Nisou. Ačkoliv se narodil 10. červ-
na 1952 v Českých Budějovicích,
vyrůstal v Jablonci. Pracoval ve
firmě ABB – ElektroPraga jako re-
ferent pro analýzu trhu s domovním
elektroinstalačním materiálem. Fo-
tografovat začal v roce 1976, a to
hlavně krajiny. Později ho velmi
zaujala také jablonecká secesní ar-
chitektura a zdokumentoval pře-
stavbu Muzea skla a bižuterie.
Jako fotograf spolupracoval s fir-
mou ABB, Muzeem skla a bižuterie či
s časopisem Krkonoše-Jizerské hory. 

Není vám lhostejné okolí?
Veřejný prostor a veřejný zájem –
nebo zájmy soukromé? To je název
přednášky a besedy s Ivanem Ryn-
dou, ekologem a vysokoškolským
pedagogem Karlovy univerzity.
Uskuteční se v úterý 15. února od
16.30 hodin v aule Vyšší odborné
školy mezinárodního obchodu
v Jablonci nad Nisou. Akci pořádá
město a vstup je zdarma.

Senioři z Klubu důchodců 
Opletalka v Opletalově ulici 35
v Jablonci nad Nisou a Klubu dů-
chodců v Kokoníně, kteří se schá-
zejí v Kulturním domě v Kokoníně,
zvou zájemce na přátelské setkává-
ní a popovídání každou středu od
13 hodin. 

Svaz důchodců
pořádá svá únorová setkání vždy
ve středu od 14 hodin ve Spol-
kovém domě. A tak 2. února pro-
běhne beseda o historii s panem
Václavem Vostřákem, 9. února si
vyjdeme na vycházku, 16. února
pořádáme maškarní veselici a 23.
února si preventivně změříme tlak.

Obec baráčníků Mšeno
a folklorní soubor Šafrán pořáda-
jí 26. února od 20 hodin Župní sta-
ročeský baráčnický ples v restaura-
ci Střelnice. Hraje dechová hudba
Desanka a hudební skupina Ryt-
ma. Hosty večera jsou folklorní sou-
bory Furiant z Malé Bělé, Nisanka
a taneční skupina Countryon
z Jablonce. Vstupenky u paní Škar-
vanové, tel. č. 607 774 470, a pana
Raka, 721 653 162, e-mail rak.jan@
volny.cz.

Seminář Českobratrské 
církve evangelické 
Farní sbor pořádá v sobotu 12. 2.
a v neděli 13. 2. seminář Jsem s te-
bou. Lidé se dovědí, jak čelit krizi
v osobním i profesním životě. Pod-
robný program a přihlášky na te-
lefonu 721 008 313. 
Koná se v rámci Projetku Jablo-
nec 2011.

(fr)

Foto Jiří Jiroutek
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V minulém čísle jsme informovali o termínech
dnů otevřených dveří v základních školách.
Rodiče i děti mohli v průběhu ledna navštívit ško-
lu, o kterou mají zájem a seznámit se přímo na
místě s budovou, obsahem výuky i pedagogy. Nyní
je čeká samotný zápis do 1. tříd. 

Veškeré souhrnné informace o základních ško-
lách působících v Jablonci nad Nisou naleznete také
v elektronické podobě na webu města Jablonec nad
Nisou www.mestojablonec.cz v rubrice „Vzdělávání“.
Zde najdete na jednotlivé školy kontakty a základní
údaje včetně odkazu na jejich webové stránky. Z nich
se můžete dozvědět zajímavosti z historie školy, in-
formace o počtu žáků a počtu tříd, o školním stravo-
vání, družině apod. Každá škola také ve svém popisu
představuje stručně svůj vzdělávací program nejrůz-
nějšího zaměření. V Jablonci nad Nisou tak máme
školy, které se věnují sportu, jazykům, hudbě a dal-
ším oblastem dle své tradice nebo zájmu rodičů a žá-
ků. Školy nabízejí i řadu mimoškolních aktivit jak po
žáky, tak pro širokou veřejnost. 

Stejné informace naleznou rodiče i další zájemci na
webu www.jabloneckarodina.cz, kde jsou navíc uve-
řejněny aktualizované rozhovory s jednotlivými ředi-
teli základních škol, tak jak byly uveřejňovány na
stránkách Jabloneckého měsíčníku. Většina škol na
internetové stránky zároveň poskytla bohatou fotoga-
lerii ze života školy. Rodiče a veřejnost tak může vy-
bírat z široké nabídky kvalitního vzdělávání, které
jablonecké základní školy nabízejí. (mp)

Zápis do škol
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. února od 8 do 16 hodin: 
• Katolická základní škole majora Rudolfa Háska,

U Háskových vil, Průběžná 12.

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

■ Jak se vyznat v nabídce ZŠ v Jablonci nad Nisou

Na únor letošního roku připravila Městská gale-
rie MY ve spolupráci s jabloneckou SUPŠ a VOŠ
výstavní projekt, který připomene bohaté tradice
i zajímavou přítomnost medailérské a mincovní
tvorby v našem městě. Výstava, jejíž zahájení je
připraveno na čtvrtek 3. února v 17 hodin, se
uskuteční s podporou města Jablonce nad Nisou.

Návštěvníci se budou moci seznámit s průřezem
činností medailérského ateliéru Vyšší odborné školy
jablonecké uměleckoprůmyslové školy, který má za
sebou již patnáct let úspěšné existence. Výstava volně
navazuje na loňské oslavy 130. výročí založení umě-
leckoprůmyslové školy. 

Vše dokumentuje katalog
Město se k oslavám připojuje jak podporou loňské

a letošní výstavy, tak především vydáním kompletní-
ho katalogu absolventských prací studentů Vyšší od-
borné školy pro raženou medaili a minci. 

Všechny absolventské práce byly fotograficky zdoku-
mentovány. A právě při pohledu na detaily zvětšenin
je patrné, kolika různými způsoby je možné plochu
tak malého kotoučku kovu zpracovat. Vždyť většina
ražeb má průměr pouhých pěti centimetrů, což při
oboustranném řešení medaile představuje necelých
40 cm čtverečných myšlenek přenesených do kovu. Mezi

absolventskými pracemi najdeme ovšem i rozměry,
formáty a materiály méně tradiční. Jde například
o tvary nepravidelné či čtvercové, z materiálů pak tře-
ba o sklo – surovinu tak blízkou Jizerským horám.

Katalog tak zachycuje nejen historii tohoto unikát-
ního vzdělávacího zařízení.

Městské ražby
Z horkých aktualit na poli drobné plastiky bude věno-

vána pozornost ražbě prvního městského platidla v no-
vodobé historii – jablonecké grešli. Opominuto nezů-
stane ani vydání záslužné medaile města PRO MERITIS
Jablonec nad Nisou. Její autor vzešel z výtvarné sou-
těže, jejíž výsledky byly vyhlášeny právě před rokem. 

Přítomnost významných hostů
Zahájení výstavy se zúčastní hned několik výz-

načných osobností společenského, hospodářského,
kulturního a uměleckého života. Přítomni budou
Ing. Eva Bartoňová, náměstkyně ministra školství,
JUDr. Leopold Surga, dlouholetý náměstek ředitele
sekce peněžního a platebního styku České národní
banky, vynikající medailér a glyptik světového věhlasu
Prof. Jiří Harcuba nebo zakládající ředitel České min-
covny Ing. Jan Vízek.

Záštitu nad výstavou převzal starosta města Jab-
lonce nad Nisou Petr Beitl. (bt)

Galerie MY představí práci
medailérů

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

Oddělení pro dospělé 

Brdička Jan
Radoslav Brzobohatý – Chlap
se širokým srdcem
Po přečtení bude před vámi stát ob-
líbený herec zase v o něco jasnějších
konturách.

Stingl Miroslav
2012 – Mayové, jejich civilizace
a zánik světa
Kniha o nejskvělejší indiánské civi-
lizaci staré Ameriky.

Dahlie Michael
Příběh manhattanského 
smolaře
Ponor do duše muže, kterému se
v životě nedaří, přestože patří mezi
horních deset tisíc.

Morgan Jude
Chuť soužení
Román odhaluje počátky génia
v rodině Brontëových a představuje
její jednotlivé členy v období dětství
a mládí.

Oddělení pro děti a mládež

Davis Jim
Garfield v plné parádě
Další dobrodružství kocoura Gar-
fielda a jeho přátel v komiksové po-
době.

Nesvadbová Barbara
Garpíškoviny aneb Bibi a čtyři
kočky
Srozumitelné, zábavné čtení, rozví-
jející dětskou fantazii.

Horáková Pavla
Bratrstvo odhaluje zločin:
tajemství Hrobaříků
Mýlí se, kdo čeká, že na hřbitovech
najde jen zánik a smrt. Zrovna tady
je kolikrát živo až příliš.

Studovna

Křemen Bedřich
100 legálních daňových triků
Jak získat více 2010–2011. Publi-
kace nejen pro podnikatele, ale pro
všechny daňové poplatníky. 

Multimediální oddělení

CD
Matky to chtěj taky
Román Ireny Obermannové o žen-
ském prožívání vztahů. Čtyřicetile-
tá Matylda, rozvedená matka do-
spívající dcery, touží po novém
partnerském soužití.

Foto A. Vokurková

Foto Jiří JiroutekFoto Jiří KovanicFoto Jiří Kovanic



Jakuszyce – Rozdroże pod Cichą Równią
(3 km) – pod Izerskie Garby (5 km) – Chatka
Robaczka (11 km) – rozcestí Waloński
Kamień (15 km) – Jakuszyce, start Biegu
Piastów (17 km) – železniční zastávka
Jakuszyce (18 km). 

Únorovým výletem s běžkami pokračujeme
v poznávání méně známých polských Jizer-
ských hor. Tentokrát můžeme využít obnoveného
vlakového spojení do Jakuszyc, odkud nás již
povedou dobře upravené lyžařské trasy. Naším
cílem je turistická chata Robaczka, jež se na-
chází v Białe Dolině, nejvýchodnější části
Szklarské Poręby.

Z lyžařského stadionu v Jakuszycích vyrazíme
nejprve na Rozcestí pod Cichą Równią (č. 22).
Máme na vybranou – buď Horní (s výhledy, ale
větším stoupáním), nebo pohodlnější Dolní
Dukt (průsek, cesta) Koňské Jámy. V sedle se
vydáme doprava k rozcestí pod lomem Sta-
nisław na Izerskich Garbech (č. 28a). Výborný
rozhled odmění toho, kdo si cestu o kousek
prodlouží, a dojede až na konec stoupání k lo-
mu (s návratem). 

Z rozcestí 28a se vydáme doprava (k výcho-
du). Trasa nyní vede po vrstevnici a asi po 2 km
začíná zvolna klesat. Mineme odbočky 25
a 25a, načež následuje dlouhý sjezd s jednou
ostrou zatáčkou. Dostaneme se tak až na ná-
padnou křižovatku cest s rozcestníkem (č. 41),
z níž nás směrovka pošle doleva k blízké chatě
Robaczka (http://chatkarobaczka.pl/). Nachází
se ve výšce 800 metrů a krajinnou dominantou
jejího okolí je hora Wysoki Kamień. Schronisko

je pojmenováno dle přezdívky majitele, který
staré stavení ve druhé polovině 90. let zrenovo-
val a přizpůsobil potřebám turistů. Místní spe-
cialitou jsou vynikající borůvkové, jablečné
či tvarohové koláče, které připravuje sám
Robaczek. 

Od chaty se krátkým stoupáním vrátíme na
již zmíněné rozcestí (41), kde pokračujeme pří-
mo, tj. sjezdem do Doliny Kamiennej (40).
Podél železniční trati se již začneme vracet do
Jakuszyc. Trasa téměř neznatelně stoupá a při-
vede nás na další rozcestí u Walońského Ka-
mene (21). Vlevo překročíme železniční koleje
a následně nás pohodlná cesta bez převýšení
dovede do Jakuszyc. Přes startovní prostor

Biegu Piastów (obdoba Jizerské padesátky) vy-
stoupáme k železniční zastávce, kde jsme naši
túru zahájili. 

Pokud by se někomu zdál výlet krátký, může
ještě pokračovat až na železniční stanici
v Harrachově. Přibude mu tím dalších 8 km.

Jízdenku do Jakuszyc lze zakoupit za koruny
přímo v polském „szynobusu“, nebo též u po-
kladny ČD. V tom případě si přikupte jízdenku
Harrachov–Harrachov hranice. Dojedete s ní až
do Jakuszyc. Doporučujeme použít některou
z polských map Jizerských hor se zákresem bě-
žeckých tratí a s uvedenými čísly v závorkách.

Otokar Simm

Chata Robaczka vás příjemně překvapí
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Je jedním z mnoha drahokamů našeho
kraje, vyskytujících se v řečištích malých
i větších toků. Nehledejme ho však v nápla-
vách mezi nerosty, ale na větvích pobřežní
vegetace, stéblech rákosu či kůlech. 

Za svou přiléhavou přezdívku vděčí ledňáček
především azurově modré barvě hřbetu a ocas-
ních krovek. Pochlubit se může i smaragdově
zelenou barvou hlavy a šíje, alabastrovým hrd-
lem, břichem v barvě karneolu a korálově čer-
venýma nohama. Toto pestré zbarvení si při-
nesl z tropů, kde má řád srostloprstých kořeny.
I přes svůj tropický původ zůstává ledňáček
(jak již jeho jméno napovídá) věrný svému
hnízdišti i v zimním období.

Jedním z nemnoha míst našeho okresu, kde
ledňáčci hnízdí a kde se lze těšit jejich krásou,
je například okolí jablonecké přehrady. Při tro-
še štěstí se tam můžeme stát i svědky námluv,
které probíhají právě v tomto měsíci. Během
nich se oba partneři pronásledují podél vodního
toku a vzájemně se vábí. K páření vyzývá samice
voláním a pohupováním přední části těla, za což
jí samec přináší ulovené rybičky a krmí ji.

V březnu začíná pár s vyhrabáváním hnízdní
nory. Ledňáčci si na rozdíl od většiny ptáků ne-
staví hnízda, ale vyhrabávají do břehových stěn
až 1 metr hluboké chodby, ústící v hnízdních
komůrkách. Noru oba partneři razí tak, že
zprvu naletují na stěnu nohama, aby uvolnili
zeminu, později pracují zobáky a nohama po-
sunují vykutanou hlínu zpět. Na vyhloubení
domova potřebuje pár 7–12 dní, což je vzhle-
dem k jejich velikosti (asi jako vrabec) slušný
výkon. První vajíčka se přímo na holém dně
objeví v dubnu a od opuštění hnízda je dělí cca
40 dní. 

Počty ledňáčků rok od roku značně kolísají,
ale jisté je, že ho v přírodě ubývá. Největší vliv
na početnost populace mají chladné a dlouhé
zimy, protože ledňáček mívá v takovém případě
problémy dostat se k potravě. Na jejich úbytku
se podepisuje i eutrofizace vod (splachem z nad-
měrně hnojených polí), acidifikace (kyselé deš-
tě) a umělé narovnávání vodních toků či jejich
svádění do betonových koryt.

Dá se ledňáčkům nějak pomoci? Kromě cel-
kového omezení znečišťování ovzduší a vod-
ních zdrojů, což je spíše politická, právní a eko-
nomická záležitost, můžeme ledňáčkům pomoci
zlepšením omezených hnízdních možností

v současné kulturní krajině. V místech, kde
taková hnízdiště chybí, se osvědčily citlivé
úpravy břehu, jako je „zkolmení“ stěny a od-
stranění převislých drnových horizontů či nále-
tových dřevin. 

S úspěchem lze ledňáčkům nabídnout i umě-
lé hnízdní stěny či vybudovat nové hnízdní no-
ry, ve kterých vyvádějí mláďata stejně úspěšně
jako v přirozeném prostředí (projekt Alcedo –
http://alcedo-atthis.wu.cz/). Za tuhých zim, ja-
ko je ta letošní, můžeme pomoci vysekáváním
otvorů v ledu a jejich osazováním dřevěnými
posedy, z nichž mohou ledňáčci lovit.

Milan Bajer 
ve spolupráci s JKIC o. p. s.

Ledňáček říční – létající drahokam

■ Tip na výlet

z přírody

Foto Jiří ŠťastnýFoto Jiří Šťastný

Chatka Robaczka, v pozadí Wysoki Kamień. Foto Otokar Simm
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Milé děti,
děkuji za první obrázky, které jsem letos od vás už dostal. Všechny mi
udělaly velkou radost! Jakpak by taky ne, když jste kreslily, jak si před-
stavujete skřítka Pastelku. 
Hodně jsem si prohlížení vašich výtvorů užil. Porota to vůbec neměla
při výběru jednoduché. Takže oceněným ze srdce blahopřeji a těm
ostatním vzkazuji, ať malují dál, protože jsou také velmi šikovní. To se
hned pozná! A vy, kteří jste s malováním pro skřítka Pastelku, tedy pro
mne, ještě nezačali, pusťte se do toho. Pro inspiraci vám na této strán-
ce přináším seznam témat na celý rok.

Těší se váš kamarád skřítek Pastelka

Pozor! Co malovat tento měsíc: Vaříme a jíme (obrázky z vaření – co
vaří maminka, co umím uvařit já, co mi chutná...). Kreslit můžete doma
s rodiči nebo prarodiči, ale také ve školce nebo ve škole. 

Uzávěrka 10. února 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 přine-
sete, odevzdejte je v podatelně v přízemí radnice.
Na obálku napište heslo – „Skřítek Pastelka“.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Oceněné práce z minulého měsíce (téma Skřítek Pastelka očima dětí):
• Michal Koščák (10 let), ZŠ Kamenná 4
• Lukáš Vele (5 let), Lucka Hrstková (5 let), Sára Boková (4 roky),

Ema Klátiková (4 roky), MŠ Pod Peřinkou
• Mimořádná cena pro kolektiv 3A Základní školy v Liberecké

ulici.

Odměnu dětem předá místostarosta Petr Vobořil.

Další informace o soutěži na www.jabloneckarodina.cz.

Témata na rok 2011
BŘEZEN – Vaříme a jíme 
(Obrázky z vaření – co vaří maminka, co umíte uvařit vy, co vám
chutná...)

DUBEN – Moji kamarádi 
(Obrázky kamarádů, jak si společně hrajete... vašimi kamarády mo-
hou být třeba i zvířátka.)

KVĚTEN – Hrajeme na hudební nástroje 
(Jaké znáte hudební nástroje, nebo dokonce jak na ně hrajete...)

ČERVEN – Malujeme v zahradě 
(Květiny, stromy, brouky, prolézačky... všechno, co se vám v zahradě
líbí.)

ČERVENEC, SRPEN – Jak vypadá hrad 
(Znáte nějaký hrad? A který? – obrázky z výletu, z okolí...)

ZÁŘÍ – Kde jsme byli na prázdninách 
(U babičky, u moře, na táboře, v lese, pod stanem... a co jste tam dělali.)

ŘÍJEN – Malujeme v lese 
(Stromy, zvířata, houby, myslivce... to všechno a ještě mnohem více
můžete vidět v lese.)

LISTOPAD – Strašidel se nebojíme 
(Obrázky strašidel a strašidýlek, duchů a dalších tajemných bytostí.)

PROSINEC – Betlém 
(Co je to vlastně Betlém? A kdo všechno k Ježíškovi přišel? Jaké dary
mu přinesli...?)

Lukáš Vele, Lucka Hrstková, Sára Boková, Ema KlátikováMichal Koščák
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Náš tip, kde příjemně strávit romantický ve-
čer při příležitosti svátku všech zamilova-
ných, je Petřín. Oblíbená výletní restaurace,
která přirostla k srdci snad každému Jablo-
nečanovi, si připomněla vloni v říjnu desáté
výročí od svého znovuotevření. Její majitel
Evžen Hejsek, který opravu zajistil a podnik
dodnes provozuje, jubileum slaví až letos, za-
to po celý rok. 

„Před svátkem sv. Valentýna obnovíme pravi-
delné Retrovečery pro střední a starší generaci.
V březnu se uskuteční 10. petřínský reprezentač-

ní ples,“ řekl Hejsek. Hotel s rozhlednou pořádá
společenské akce pro místní celoročně a mno-
hé z nich se staly tradicí, například vánoční set-
kání zástupců města s osamělými důchodci.

Petřín s dvacetimetrovou rozhlednou, které-
mu němečtí starousedlíci dodnes říkají Nickel-
koppe, je dominantou Jablonce 105 let. Ve Vrko-
slavicích ho nechal vystavět hostinský Richard
Fellinghauer. Dlouho se z noblesního lokálu s ta-
nečním sálem a pánským salónkem s kuleční-
kem ale neradoval. Podnik přestal po krátké době
prosperovat a jeho majitel se ho raději zbavil.
Příliš se v něm nedařilo ani dalším vlastníkům.

Po válce se stal z výletní restaurace dětský do-
mov. Od 60. do 90. let minulého století jej pro-
vozovaly státní Restaurace a jídelny. Podnikatel
Hejsek budovu koupil v roce 1996 ve velmi za-
nedbaném stavu. Zatékalo do ní a rozbitá okna
zakrývalo bednění. Nyní je Petřín zase místem,
kam míří výletníci, zamilované páry, rodiny
s dětmi, cyklisté i autobusy se zahraničními tu-
risty. Ti všichni si chtějí vychutnat ten božský
pohled na město obklopené Jizerskými horami
s přehradou uprostřed. Je to pohled, který na-
plňuje klidem, harmonií a nadějí.

(red)

Láska je láska, tak vzhůru na Petřín
Foto Jiří Jiroutek

placená inzerce
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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
– od února nov˘ semestr 
Je‰tû volná místa, moÏnost náslechu zdarma 
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 – rekvalifikace
od 26. 2. vÏdy v sobotu 8–13,00

K U R Z Y

Akreditace M·MT, 
20 let zku‰eností

HLEDAJÍ SE
spoluÏáci ID tfiídy 834858
9. A rok ukonãení 1963

Z· Komenského 20 – zelená
Pokud jste jeden z nich ozvûte se na:

Elicer Josef
tel.: 606 164 610, e-mail: mistrelik@seznam.cz

PRONÁJEM PRODEJNY
pronajmu prodejnu, nebytové a bytové prostory

na Dolním námûstí 3 v Jablonci nad Nisou
(RODINKA)

BliÏ‰í info: 603 727 611

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

Malífiské a natûraãské 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

STUDIO IVETA D.
permanentní make-up a prodluÏování fias,

tetování, kosmetika
www.salon-iveta.cz

tel.: 602 172 122, Podhorská 3

SKI KAYAK CROSS SEVERÁK
LyÏafii, snowboarìáci, kajakáfii,

nenechte si ujít super akci
sobota 5. 2. 2011 od 13.00 h.
BliÏ‰í info: www.skijizerky.cz

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

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

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

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!

Hledáte moÏnost jak se prosadit na internetu?
MITON CZ je zde pro vás :)

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.
Hledáte práci? Pfiidejte se k nám do t˘mu.

Aktuálnû hledáme:
– programátora (PHP, CSS, HTML)

– obchodního zástupce

Studio Fit – Akce na únor
NOVINKA

âínská masáÏ (moxování a gua-sha)
za zavádûcí cenu 385 Kã / 60 min.

Shiatsu a masáÏ hork˘mi lávov˘mi kameny 60 min.
ve dnech 7. 2. a 21. 2. s 50 % slevou.

Pedikúra, manikúra, kondiãnû-zdravotní cviãení.
Infrasauna se solnou terapií 7 dní v t˘dnu.

více na www.studiofit.cz, 773 485 800
Komenského 37, Jablonec nad Nisou

– vstup z ulice Po‰tovní

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

HLEDÁM
obchodního partnera do zavedené firmy.

ManÏelsk˘ pár má pfiednost.
Informace na tel.: 737 671 869

âESKÁ GEODETICKÁ S. R. O.
geometrické plány, vytyãení

pozemkÛ, v˘‰kopis, polohopis,
·védská 27, Jablonec n. N.

tel.: 604 608 467
ceskageodeticka@atlas.cz

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Akce SAPELI
„·ET¤ETE, ALE NESLEVUJTE“.

V·ECHNY DRUHY DVE¤Í, kvalitní
LEVNÉ vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.

Nyní: 20 % SLEVA NA KOVÁNÍ
+15 % sleva na montáÏ a sleva i na dvefie.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!

Kompletní montáÏ. Okna dfievo i plast.
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

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

Vyplatíme předem až

50%
z ceny nemovitostí

Vyplatíme předem až

50%
z ceny nemovitostí

• zprostředkování prodeje nemovitostí 
• výkup nemovitostí • vyplatíme exekuce

VOLEJTE ZDARMA 800 500 222
Pro naše klienty hledáme byty v Jablonci nad Nisou a Liberci

POBOČKA JABLONEC NAD NISOU 725 826 796

www.bleskove-reality.cz

� Petřín �
slaví spolu s vámi 10 let od rekonstrukce

Na každého návštěvníka čekají mimo výhledu k nezaplacení 
ještě slevové ceny vybraných lahůdek.

Rádi vás uvítáme na: 
• Retrovečerech pro střední a starší generaci

• 10. petřínském reprezentačním plese (25. března)
• Kurzech řeckých tanců 

vedených Marthou a Tenou Elefteriadu (květen a listopad)
• Mezinárodním dni dětí

• Oslavě konce školního roku se zmrzlinou za vysvědčení
• Dni památek (září)

• Štědrovečerním odpoledni pro osamělé 
(ve spolupráci s městským úřadem)

Přijďte, budete příjemně překvapeni. Těším se na vás. Evžen Hejsek�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

Volné prostory 
k pronájmu

Eurocentrum Jablonec n. N., s. r. o. 
nabízí 

pronájem nebytových prostor 
v nové budově Centra Obchodní

Spolupráce, Jiráskova 9
Jedná se o: 

Přízemí budovy
54 m2 (prodejna)

1. patro
36 m2 (kancelář)

3. patro
25 m2 (kancelář)
Bližší informace:

p. Kalašová, tel.: 483 311 281 
info@eurocentrumjablonec.cz 

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Eurocentrum
Jablonec nad Nisou, s. r. o.

Jiráskova 7, 466 01 Jablonec n. N.

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Lenka Zachrová
Inzerce a distribuce Jabloneckého měsíčníku

•
Eurocentrum

Jablonec nad Nisou, s. r. o.
Jiráskova 7, 466 01 Jablonec n. N.
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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

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

www.autof ics.cz

Autocentrum Fics Îelivského 1
602 466 185 Jablonec n. N.
483 368 893 (naproti Intersparu)

Autocentrum Fics Îelivského 1
602 466 185 Jablonec n. N.
483 368 893 (naproti Intersparu)

www.autof ics.cz servis a prodej vozidel

Opravy a instalace antén a satelitÛ, DVB-T pfiíjem, dispeãink tel.: 775 850 850


