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Zpráva o stavu města
Jablonce nad Nisou 

V polovině listopadu se přehoupne první rok
mého působení ve funkci starosty, to je čtvrtina
volebního období. Určitě je dobré se při této pří-
ležitosti ohlédnout za volebními programy
a projevy, které lze dodnes najít na internetu,
a zjistit, že tyto materiály jsou stále koncepčním
podkladem naší práce.

Osobně považuji za největší úspěch sestavení
reálného hospodárného rozpočtu. Opatrnost při
jeho tvorbě se vyplatila. I když po pololetí klesly
daňové příjmy, díky systému připravených re-
zerv se nám s největší pravděpodobností podaří
vydržet do konce roku. 

Další dobrou zprávou je, že jsme úspory soli-
dárně rozdělili mezi radnici a městské organizace
tak, aby nikdo neměl problémy s plněním zá-
kladních úkolů. Radnice šla v úsporách příkla-
dem. Modernizovala svou strukturu a snížila po-
čet úředníků z původních 252 téměř o pětinu. 

Současně jsme zjednodušili a zpřehlednili
systém práce. Za to, že se nám to daří, patří dík
všem loajálním zaměstnancům městského úřa-
du i jeho organizacím. Přes toto všechno jsme
udrželi příspěvky pro kulturní a sociální oblasti
v takové výši, jež nás řadí na přední místo v zemi.
Přitom jsme nemuseli, a pevně věřím, že ani

letos nebudeme muset, přistoupit k restrikcím
ve správě městského majetku. Naopak se daří
držet mírný rozvoj. Na základě nastartovaných
úspor se povedlo vyjednat snížení úroků u hlav-
ního městského věřitele – Komerční banky.

Pokud to mám shrnout: město dokáže financovat
správu a údržbu, splácet závazky a navíc zacho-
vávat i rozvíjet sociální programy. Investiční plány
však můžeme realizovat jen s podporou zvenčí,
s využitím grantových schémat a fondů. 

Velmi důležitým faktem pro rozvoj města je
dle mého i zahájení výstavby nové trafostanice
Jih na Dolině. Je to dobrá zpráva pro všechny,
protože bez dostatku elektrické energie si nelze
představit jakýkoli rozvoj v průmyslové i privát-
ní sféře.

Před 11 měsíci jsem prezentoval názor na
prospěšnost dvoukoalice ODS-Domov. S potěše-
ním nyní konstatuji, že se mé předpoklady zatím
naplňují a že tato koalice tvoří konstruktivní ve-
dení města. Jablonec je zdravým městem a pevně
věřím, že ho společně dokážeme vést v dobré
kondici směrem k budoucnosti a přitom i nadále
zvládneme pomáhat potřebným.

Petr Beitl, 
váš starosta 
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Někteří z vás vědí, jak řídit loď, hotel,
školu nebo stavební firmu. Všichni máte
zkušenosti s tím, jak vést a motivovat lidi.
Od počátku bylo zřejmé, že jedinou šancí
pro dobré fungování města je netočit kor-
midlem na různé strany. Jak rychle se po-
vedlo z vašeho pohledu zharmonizovat nové
vedení města?

Petr Beitl: Už loni v listopadu jsem předpoví-
dal prospěšnost dvoukoalice ODS-Domov. Mé
vize se zatím naplňují. Tvoříme, myslím, kon-
struktivní vedení města. Svým kolegům, ale
i našim partnerům z TOP 09, kteří jsou s námi
v radě, a vlastně všem zastupitelům bych za to
chtěl poděkovat. Úsporné kroky, které jsme
provedli, nepatří ani k radostným ani k popu-
lárním. Nikdo ze zastupitelů však této situace
nevyužil k populistickým vystoupením a toho si
velmi cením.

Petr Tulpa: Obměna politického vedení měs-
ta přinesla odlišné názory na to, co by se mělo
změnit a co by mohlo fungovat jinak. Já jsem
vyšel z nabytých zkušeností a poznal podstatu
některých skutečností, které ve městě existují.
Z nich se snažím vycházet a prosazovat postup-
ný, nikoliv revoluční pokrok v řešení nových
problémů. Za klad naší spolupráce považuji to,
že mezi sebou dokážeme diskutovat a tvořit.
I když ne vždy k názorové shodě dospějeme,
umíme najít kompromis. To je velmi cenné. 

Miloš Vele: Sladit se nebylo vůbec tak složité.
Vlastně to od začátku fungovalo přesně tak, jak
jsem si to představoval.

Petr Vobořil: Rychle jsme se shodli na tom,
že naším společným úkolem bude hlavně měs-
to udržet v chodu – zajistit základní funkce, ne-
prohlubovat dluhy. Není období vzletných in-
vestic a víme, že menší či větší potíže má v této
nelehké době téměř každý obyvatel Jablonce.
Z toho jsme vycházeli. A i když nejsme v názo-
rech úplně jednotní, snažíme se, aby rozepře
nebrzdily naši společnou snahu. 

Když se ohlédnete za prvním rokem zpět,
co se vám podařilo, co vás mrzí, že nejde tak
rychle, jak by jste si představoval?

Petr Beitl: Osobně považuji za největší ús-
pěch tohoto roku sestavení reálného, hospodár-
ného rozpočtu. Do této doby jsme také nemuse-
li, a pevně věřím, že do konce roku nebudeme
muset přistoupit k restrikcím v žádné oblasti
správy městského majetku. Naopak se daří udr-
žet mírný rozvoj. Další dobrou zprávou je, že se
nám daří podporovat městské organizace tak,
aby nikdo neměl problémy s fungováním.
Podařilo se nám zlevnit chod úřadu, ubyla až
pětina úředníků. Tato úsporná opatření po-
mohla k tomu, že nám Komerční banka snížila
úroky z úvěrů.

Petr Tulpa: Již téměř rok jsem místostaros-
tou pro humanitní oblast. Je to tématika, která
je mi velice blízká. Těší mne, že i v období, kdy
se město snaží šetřit své finanční prostředky, se
daří podporovat kulturní a sportovní subjekty.
V oblasti školství nemohu opomenout, že se
nám podařilo otevřít novou mateřskou školu

v areálu nemocnice a navýšit kapacitu míst ve
školkách. Snad byla prospěšná i změna vzniku
samostatných právnických subjektů v oblasti
mateřských škol, to ale ukáže čas. Pořád se ne-
mohu smířit s tím, v jakém technickém stavu
jsou školská zařízení a sociální oblast. Tady je
naše tempo oprav a rekonstrukcí pořád poma-
lé. Nechci se vymlouvat jen na peníze, ale prá-
vě zde je velmi citelná ztráta výkonnosti české
ekonomiky.

Miloš Vele: Hlavní a základní pozitivní změnu
vidím v nové struktuře odboru správy majetku.
Vznikla čtyři oddělení, mající jasně přiřazený
majetek, který spravují. To přineslo pružnější
a průhlednější řízení a správu to zlevnilo.
Bytové domy již nespravuje žádná další společ-
nost, ale přímo oddělení úřadu. To se týká i ko-
munikací – nové oddělení už nevykonává agendu
patřící státní správě, ale skutečně plní roli plno-
hodnotného správce. Rozhoduje o opravách,
práce objednává u technických služeb, ale co je
velmi důležité, práce řádně kontroluje a od
technických služeb přebírá.

Další úspěch, pokud tomu jde říkat úspěch, je
rozpočet, podle kterého jsme hospodařili v roce
2011. Daňové příjmy v tomto roce budou, jak se
ukazuje, o 15 mil nižší než v roce 2010. Splatili
jsme 80 milionů korun, což je nemalá část úvě-
ru uzavřených v předchozích letech. Žádné no-
vé úvěry jsme v roce 2011 neuzavírali, což vede
k jednoznačné stabilizaci hospodaření města.
Významným krokem ke stabilizaci financí je
zlevňování nákupů energií a služeb. Třeba na
elektrické energii ušetříme 3,5 milionu korun,
také internet do škol nám přinese úsporu
450.000 korun ročně. 

Petr Vobořil: Mám na starosti investice a jak
už jsem naznačil, velké ambice musí stranou.
Zaměřujeme se hlavně na dokončení už zapo-
čatých projektů. Velkou radost mi udělalo zpro-
voznění nové mateřské školy, kam jsme přijali
prvních 40 dětí a některé jsou i mladší tří let. To
nám mohou v jiných městech závidět. Dokon-
čila se také přestavba bývalé požární zbrojnice
na moderní sídlo městské policie. Dům skrývá
nejmodernější technologie a zároveň se v něm
podařilo zachovat historické prvky. Doufám, že
podobně úspěšná bude i rekonstrukce bývalé
fary u kostela svaté Anny. Příští rok by se měl
dům otevřít veřejnosti jako informační a kul-
turní centrum.

A co se týče rychlosti, to je problém téměř
u všech projektů – nejen těch „městských“, ale
i záměrů jiných investorů. O to víc si cením do-
končeného díla.

Čeho chcete ve své funkci docílit, čím se
v současné zabýváte a co vnímáte jako pro-
blém? 

Petr Beitl: Chceme, aby se v příštím roce
úřad otevřel ještě více veřejnosti, chystáme tře-
ba opatření, které zjednoduší lidem vyřizování
formalit při stavebním řízení. Podnikáme také
kroky, které zpřehlední průběh veřejných zaká-
zek. Mým cílem je otevřít komunikaci napříč
úřadem. Mám totiž stále pocit, že většina obča-
nů bere úředničinu na radnici jako nutné zlo.
Já bych byl ale rád, kdyby jak úředníci, tak lidé
pochopili, že jedni tam jsou pro druhé.

Petr Tulpa: Hodně se teď zabývám seniorskou
a sociální tématikou a realizací Integrovaného
plánu rozvoje města. Nedávno jsme úspěšně
dokončili renovaci dětských hřišť a rekon-
strukci tří výtahů v domě vlastníků jednotek
v ulici Nová Pasířská. V oblasti integrovaného
plánu byla plánovaná i výstavba víceúrovňové-
ho parkování. Tady se nám nepodařilo najít
shodu mezi záměrem města rozšířit parkovací
plochy a zájmem místních obyvatel, kteří chtějí
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Jak se řídí město?
Dvoukoalice občanských demokratů a sdružení Domov nad Nisou má
za sebou první rok společné práce na jablonecké radnici. Dva členové
vrcholového politického vedení – starosta Petr Beitl a místostarosta
odpovědný za finance Miloš Vele, přišli na úřad z privátního sektoru.
Další dva místostarostové, Petr Tulpa a Petr Vobořil, byli již v minulém
období na špici města. Vloni však přebrali zcela nové úkoly. Petr Vobořil,
který měl dříve na starosti kulturu, sport a školství, se nyní věnuje
rozvoji. Jeho původní agendy se ujal někdejší starosta Petr Tulpa. 
Čtveřice mužů, jež řídí město, odpovídá Jabloneckému měsíčníku na to,
jak se jí podařilo se sladit a naplnit své představy o vedení města.

Foto Jiří Jiroutek
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■Městský úřad 2012 

Větší otevřenost
V příštím roce se Městský úřad
Jablonec nad Nisou otevře ještě
více veřejnosti.
Trend začal v září 2011 rozšíře-
ním úředních hodin v budově
Komenského 8, kde sídlí správní,
dopravně-správní, živnostenské
a matriční agendy. Zkušenosti
ukazují, že rozšíření úředních ho-
din na všechny pracovní dny
a zrušení obědových pauz hodno-
tí lidé pozitivně. 
Otevření úřadu vždy první sobotu
v měsíci využívá zatím zhruba 20
občanů. Zájem veřejnosti bude do
konce roku 2011 monitorován
a od ledna 2012 vyhodnocen po-
měr nákladů, nutných k provozu
nové služby a jejího využívání.

Rychlá elektronizace služeb
Pro příští rok se chystá také zave-
dení nových služeb elektronizace
činností úřadu – připravuje se
projekt vylepšení SMS sjednáva-
cího systému pro budovu Ko-
menského 8; v plánu je sjednoce-
ní několika úředních desek úřadu
do jedné – elektronické, která by
měla trvale sloužit v přízemí
úředního objektu v Komenského
ulici.

Novinka pro stavebníky 
Stavebníci již nebudou muset obí-
hat úřady. Město se zapojí na kon-
ci letošního roku do elektronické
služby e-UtilityReport. Ta zlepší
komfort při vyřizování žádostí
o nejrůznější povolení, při jejichž
vydání je třeba vyjádření správců
inženýrských sítí. 
Nová služba je moderní webová
aplikace, která šetří při podávání
žádostí čas a peníze stavebníků
tím, že automaticky podle lokali-
zace stavby rozesílá žádosti všem
dalším správcům. Dosud musel
žadatel absolvovat takzvané ko-
lečko, to znamená, že jednotlivé
správce musel obejít, aby od nich
získal pro stavební úřad jejich vy-
jádření ke stavbě. 

Centrální odbavovací 
pracoviště
Výraznou změnou, připravovanou
pro rok 2012, bude po chystaném
přesunu Městské galerie MY do
zrekonstruovaných prostor bývalé
fary zřízení centrálního odbavo-
vacího pracoviště městského úřa-
du v budově radnice. Toto místo
by mělo sloužit nejen jako recep-
ce a vnitřní informační centrum
úřadu, ale jeho součástí bude i po-
datelna a pokladna. Ty jsou dnes
umístěny pro občany nevýhodně
v jednotlivých patrech radnice.
Vznikne tam i odbavovací bezbarié-
rové úřední místo pro imobilní
občany, které vyřeší nedostupnost
některých agent pro handicapo-
vané.

Petr Beitl
starosta

zachovat stávající zeleň a zónu bez aut. Ano, je to
problém, protože integrovaný plán má být ve shodě
s místními obyvateli, a tak nám nezbude nic jiného,
než problém znovu otevřít a dořešit, i za cenu ztráty
již vynaložených financí. Ale mám i jiné milé aktuální
povinnosti. Hodně se věnuji našim nejstarším spolu-
občanům, pravidelně navštěvuji Radu starších, která
vznikla letos v dubnu a má za úkol hájit zájmy jablo-
neckých seniorů. Jsem rád, že se zdařilo otevřít tzv.
Senior akademii.

Miloš Vele: Nejdůležitější je nyní sestavit rozpočet
na příští rok. Příjmy budou určitě ještě nižší než letos,
dle odhadů klesnou výnosy z daní, a to nejméně o dvě
procenta. Éra hledání úspor určitě ještě neskončila,
rozhodně v ní budeme pokračovat. 

Problém je třeba zanedbaný bytový fond. Peníze,
které do bytů dáváme, nestačí na nutnou obnovu.
Také nestačí peníze na všechny důkladné opravy
chodníků a silnic. Letos jsme do nich dali sice zcela
mimořádně 15 milionů korun, ale i to je na všechny
úkoly málo. 

Petr Vobořil: Z těch konkrétních, viditelných věcí
bych uvedl rekonstrukci mostu v Kamenné ulici. S tím
souvisí i přestavba terminálu na autobusovém nádraží.
Právě v oblasti bývalé tržnice se negativně projevily
potíže s nedodržování termínů soukromého investo-
ra. Celá oblast měla projít proměnou, bohužel se tak
nestalo a město teď musí vyřešit, co s tím.

V současné době se projednává koncept nového
územního plánu. Územní plán je dokument, který
rámcově stanovuje, kam se město může rozvíjet. To je
hodně zodpovědná, mravenčí práce, navíc se při

projednávání střetávají různé názory. Dokončení no-
vého územního plánu je určitě jeden z našich hlav-
ních cílů.

Můžete srovnat práci v privátní sféře s prací na
úřadě?

Petr Beitl: Napadají mě všelijaká vtipná přirovnání,
ale seriózně je největší rozdíl v chápání pravomoci
a odpovědnosti na všech stupních vedoucích a samo-
statných funkcí.

Petr Tulpa: Většinu svého profesního života jsem
strávil ve školství, a proto nedokážu ani po několika
letech práce na úřadě tyto dvě sféry objektivně porov-
nat. Jsem ale přesvědčen, že úřad nelze bez výhrad ří-
dit stejně jako privátní firmu. Je to živý organismus,
kde peníze sice hrají důležitou roli, ale podle mého
názoru, nikoliv rozhodující. Peníze neumí nic vysvět-
lit, neznají toleranci a solidaritu, a ta mezi lidmi
existovat musí.

Miloš Vele: Dříve jsem podnikal ve stavebnictví.
Začal jsem hned po revoluci. Rozhodovací procesy
v soukromé firmě jsou samozřejmě rychlejší a snazší.
Prosadit v radě nebo zastupitelstvu svůj názor je
mnohem složitější, je to ale zase velká výzva.

Petr Vobořil: Úřad by se mohl od privátní sféry
v mnoha ohledech učit. Bohužel často při dialogu
úředník–návštěvník je to spíš naopak. Úřad všeobecně
je ten, kdo rád poučuje. Je to jedna z věcí, kterou by-
chom rádi změnili. 

Foto archiv JM

Foto archiv JM Foto archiv JM

Foto Jiří Jiroutek
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Prodej parkovacích míst 
na Dolním náměstí

Oddělení správy komunikací města Jablonec
začne v pondělí 14. listopadu od 8.00 hodin při-
jímat žádosti na pronájem parkovacích stání na
Dolním náměstí pro rok 2012. O pronájem par-
kovacího místa může požádat ten, kdo má
v místě trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu
(jedná se o objekty Lidická 620/8, 600/5, 678/7,
Soukenná 712/1, 615/2, Kamenná 402/11, Dolní
náměstí 584/2, 716/3, 651/4, 679/5, 397/6, 644/7,
643/8, 642/9, 612/10, 714/13, 594/14). Žadatel
musí své bydliště doložit platným občanským
průkazem, firma nebo podnikatel buď výpisem
z obchodního rejstříku, nebo živnostenským
listem, kde je uvedeno sídlo provozovny. 

Roční poplatek za vyhrazení parkovacího stání
činí 12.000 Kč (1000 Kč za každý započatý mě-
síc). Na každou provozovnu či byt se přijímá
pouze jedna žádost. Žádosti lze podávat na odd.
správy komunikací (radnice, 4. patro). Rozho-
duje pořadí, tzn., že prvním šestnácti žádostem
bude při splnění výše uvedených požadavků
vyhověno. Ti, kteří budou využívat parkovací
místa, potřebují ještě povolení vyhrazeného
stání od oddělení dopravního a silničního MěÚ.

(rš)

Hospic nebude v Jablonci, 
ale v centru Liberce

Hospic pro Liberecký kraj by měl začít fun-
govat v druhé polovině roku 2013. Nebude stát
ale v Jablonci, jak se původně plánovalo, ale
v centru Liberce v areálu bývalého dětského
domova.

Nejprve se uvažovalo o bývalé dětské nemoc-
nici v jablonecké Bezručově ulici, pak o budově
bývalé porodnice. Nakonec se loni v září roz-
hodli jablonečtí zastupitelé vyjít vstříc stavbě
na zelené louce a město darovalo Libereckému
kraji pozemek v Turnovské ulici. Tehdy město
zvolilo formu převodu, protože umožňuje zavá-
zat podmínkou konkrétního záměru. „Zname-
ná to, že pokud by Liberecký kraj změnil záměr
a rozhodl se zde hospic nestavět, pak Jablonec
může od darovací smlouvy odstoupit a poze-
mek bude převeden zpět do jeho vlastnictví,“
vysvětlila mluvčí Jana Fričová. Podle ní k této
situaci zcela zřejmě nyní dojde, neboť kraj svůj
záměr změnil.

Přesně rok po jabloneckém rozhodnutí, v zá-
ří 2011, se rozhodlo město Liberec darovat
Libereckému kraji areál bývalého dětského do-
mova v centru města. Budovy a pozemky
v hodnotě bezmála 23 milionů korun získal
kraj zadarmo pod podmínkou, že v něm nejpo-
zději do konce roku 2013 zřídí hospic s kapaci-
tou 20 až 28 lůžek.

(jn)

Půjčky z Fondu 
na zlepšení úrovně bydlení 

Jablonecká radnice půjčí i v příštím roce li-
dem a firmám peníze na opravy soukromých
nemovitostí. Úřad vyčlenil letos pro soukrom-
níky deset milionů korun. Ti však vyčerpali jen
zhruba čtvrtinu. Příští rok chce radnice na zlep-
šení úrovně bydlení dát pět milionů korun. 

Půjčka z fondu je určena fyzickým či práv-
nickým osobám, jež mají ve vlastnictví nemo-
vitosti (budovy) se způsobem využití – bytový

nebo rodinný dům na území města Jablonec
nad Nisou. Město poskytuje půjčky z fondu
pouze jednou za kalendářní rok.

Informace o druzích poskytovaných půjček naj-
dete od 1. listopadu na www.mestojablonec.cz
(modul životní situace – finance – půjčky z FZÚB)
a na úřední desce. Jejich součástí je i formulář
žádosti o půjčku. Ten je k dispozici také na
vnitřním informačním středisku MěÚ.

Řádně vyplněné žádost se všemi přílohami je
nutné odevzdat nejpozději do středy 29. února
2012 do 12.00 hodin na MěÚ, odbor ekonomiky,
kancelář č. 332, Helena Kočová, telefon 483 357
226. Po tomto termínu nebude možné v žádosti
opravit případné nedostatky ani přijímat další. 

Výbor FZÚB rozhodne o všech žádostech na-
jednou. Materiál s doporučením výboru FZÚB
bude předložen zastupitelstvu města ke schvá-
lení. Všichni budou bezprostředně vyrozuměni
o výsledku a vybraní žadatelé budou vyzváni
k uzavření smlouvy o půjčce. 

2008 2009 2010 2011 2012

Rozpočet
16 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 5 mil.

Čerpání
4 mil. 9,3 mil. 3,9 mil. 1,24 mil.

(red)

Nalaďte si 32. kanál
Regionální televize RTM vysílá od 1. listopadu

digitálně z Ještědu. Naladíte ji na 32. kanálu.
Vysílání můžete sledovat také prostřednictvím
internetu na www.tvrtm.cz. Bližší informace na
telefonu 482 737 380.

■ Užitečné tipy

Trhovci, kteří využívají prostor za velko-
prodejnou Jabloň, budou muset před zahá-
jením výstavby obchodního centra Central
Jablonec své stanoviště opustit. Jednou
z uvažovaných možností pro umístění nové
tržnice je Dolní náměstí. Jeho kapacita je
pro tento účel dostatečná. Informoval o tom
David Pokorný pověřený vedením oddělení
investiční výstavby.

„Při podzimních slavnostech náměstí obsadi-
lo bez problémů asi 65 stánků,“ podotkl. Dodal,

že stávající tržnici za Jabloní využívá třikrát
v týdnu 10 až 15 prodejců zeleniny. Jednou týd-
ně tam vyroste také 30 stánků s textilem. 

Podle krajské hygienické stanice neexistují
žádné hygienické předpisy speciálně pro zeleni-
nové trhy. Ze strany pořadatele by mělo stačit
zpřístupnění toalet s vodou (veřejné WC je v Sou-
kenné ulici) a možnost napojení se na elek-
trickou energii. Měl by být sepsán provozní řád
trhů, který by stanovil, že všichni prodejci mu-
sí dodržovat ustanovení zákona o zemědělství,
potravinách a související hygienické předpisy.

V současnosti mohou prodejci na stávající
tržnici parkovat na parkovištích u Jabloně. Po
přesunu trhů a zrušení těchto parkovišť bude
nutné umožnit parkování prodejcům na jiném
parkovišti. „Možnostmi jsou Anenské nebo Hor-
ní náměstí, případně u autobusového nádraží,“
dodal Pokorný.

Kdy bude stěhování tržnice aktuální, není za-
tím jasné. Společnost Crestyl, která je investo-
rem obchodního centra Central, totiž přesný
termín zahájení výstavby nesdělila. Zatím ještě
nepředložila podklady pro stavební řízení. (red)

Trh bude zřejmě na Dolním náměstí

Foto Milan Bajer
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■ Naši jubilanti
v listopadu
93 let
Krejcarová Milada

92 let
Černíková Marie, Jeníková Anna,
Mlejnková Alžběta,
Novotná Božena, Scholzová Anna,
Švandová Věra,
Wenglorzová Marianna

90 let
Bártová Marie, Grögerová Anna,
Hadravová Anna,
Havránková Božena,
Kučerová Růžena,
Sluková Alžběta, Šimková Marie,
Vachková Zdeňka

85 let
Bartošová M., Černá G.,
Doubková B., Hádek A.,
Hnídková V., Holubová M.,
Hübnerová J., Jiroutová E.,
Kašková J., Kopitáková M.,
Leder K., Niček E., Paldusová M.,
Procházková A., Rosůlková B.,
Ružovičová L., Sušilová B.,
Vaněk A., Vašková J., Vosáhlo L.

80 let
Beranová V., Divín F., Drahota J.,
Haba M., Havlíčková V.,
Hrušková I., Hurajtová B.,
Jelínková E., Komárková Z.,
Kopáčiková V., Krejčová J.,
Krupka J., Kulhavý S., Nejedlý R.,
Ondráčková J., Pitelková T.,
Poláková S., Rutová B., Šik L.,
Vaníčková V., Vejdělek D.,
Voplakalová R., Wünsch A.,
Zázvorka Z., Zemanová Z.

75 let
Fialová J., Fleková I., Justová J.,
Kraus J., Kušnírová M., Lengyel J.,
Millerová E., Nerudová V.,
Neuman F., Picek Z., Poláček K.,
Poslt J., Rychetská A.,
Salomonová V., Studnička V.,
Šabaková L., Třešňák J., Véle D.,
Veselá L.

70 let
Baroch F., Beneová M., Ciprová H.,
Černohlávková V., Draštíková N.,
Drbohlavová E., Gogola J.,
Hovorková H., Hübsch P., 
Ivanka J., Jägermannová E.,
Jelínková J., Jelínková U., 
Jeřábek S., Kaltnerová L., 
Kautská H., Kopal F., Kounovská
H., Martínek J., Mařan J.,
Miškovská J., Pešan J.,
Pospíšilová E., Posseltová J.,
Rydvalová D., Řehoř F.,
Řezáčová E., Siegmundová I.,
Šabatová M., Šilhánková M.,
Šimon S., Tesař J., Tomek Z.,
Vávrová E., Víchová K.,
Vlachová I., Zajícová 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).

Janáček bude 
zpívat v katedrále 
Jablonecký Smíšený pěvecký sbor
Janáček s Pražským katedrálním
sborem a katedrálním orchestrem
vystoupí společně na slavnostním
koncertu v katedrále svatého Víta
v Praze. Koncert se koná dne 21.
listopadu 2011 v 18.00 v rámci mše
na počest sv. Cecilie. Na programu
je Mše D-dur Antonína Dvořáka,
opus 86 (Lužanská). Sbor složený
téměř ze tří stovek zpěváků bude
za doprovodu velkého orchestru
řídit Josef Kšica. Vystoupení bude
pro Janáčka velkým oceněním. Mi-
mořádným zážitkem bude i pro
milovníky klasické hudby a zpěvu,
které sbor srdečně zve.

KHAMORO 
vystoupilo v Turnově
Jablonecké nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež KHAMORO vy-
stoupilo na Festivalu romské kul-
tury, který hostilo před nedávnem
Muzeum Českého ráje v Turnově.
Hlavní osu festivalu tvořila výstava
S’oda pre tute?! Co to máš na so-
bě?! Program romského centra je
financován v rámci sociální pre-
vence v Libereckém kraji z pro-
středků Evropského sociálního
fondu. Podporuje ho také město
Jablonec nad Nisou Nadace Škola
hrou.

Dvě diamantové
svatby – ve Velkých 
Hamrech 
a v Jablonci
Manželé Libuše a František Ho-
molovi z Domova důchodců ve
Velkých Hamrech oslavili před ne-
dávnem diamantovou svatbu.
K 60. výročí svatby jim požehnal
kněz, jejich syn Pavel, který žije na
Slovensku. Mezi gratulanty byli
vedle příbuzných také krajský rad-
ní pro sociální věci Pavel Petráček,
starosta města Jaroslav Najman,
ředitelka Domova důchodců ve
Velkých Hamrech Jitka Semen-
cová.

Homolkovi se brali v Jablonci nad
Nisou. V Domově důchodců ve Vel-
kých Hamrech jsou teprve od loň-
ského podzimu. Libuše Homolová
pracovala dříve jako dělnice, úřed-
nice a telefonní spojovatelka,
„Dnes má velkou zálibu v pletení,
vyšívání a šití, její výrobky v na-
šem zařízení všichni znají. Pra-
videlně je vystavujeme na různých
akcích pořádaných v domově nebo
na krajských velikonočních nebo
vánočních výstavách,“ prozradila
Semencová. František Homola byl
kontrolor a soustružník, výborně

umí hrát na housle a harmoniku.
Diamantovou svatbu oslaví také
manželé Naděžda a Vladimír
Pitrovi z Jablonce, kteří společně
vychovali tři dcery, mají sedm
vnoučat a osm pravnoučat. Je-
denaosmdesátiletá Naděžda nejra-
ději chalupaří, stará se o zahrád-
ku, sbírá houby a byliny. Její o dva
roky starší manžel je kutil. Své
zlepšováky posílal do časopisu
Udělej si sám, vždycky rád praco-
val se dřevem. Promítal v kině
Radnice, stále se vzdělával a v 78
letech se naučil pracovat s počíta-
čem, internetem, mailovat, skypo-
vat.
Oběma párům redakce blahopřeje. 

(red)

Vítání dětí
V sobotu 8. října se uskutečnilo na
radnici vítání nových miminek.
Byli mezi Baier Antonín, Bartoněk
Antonín, Beránková Tereza, Bíl-
kovská Elisha Jana, Bínová Sofie,
Blatník Miroslav, Bubla Matouš,
Daníčková Magdalena, Dostál Pa-
vel, Dvorská Laura, Edererová
Markéta, Fiala Ondřej, Hlubuček
Jan, Horák Adam, Hubatá Vendula,
Klofáčová Natálie, Kneř Matyáš,
Koloníková Tereza, Kořenská Zu-
zana, Kořínek Jaroslav, Kostelník
Tomáš, Krejčí Celestina, Kuba Jan,
Kulhánek Denis, Kyzúrová Lucie,
Lebedová Linda, Maňaska Šimon,
Marková Adéla, Matěcha Vilém,
Novotný Tadeáš, Ondřej Matyáš,
Pfeffer Matěj, Pitrová Marie, Raj-
manová Eliška, Růžičková Amálie,
Řeháčková Sofie, Říha Dominik,
Sobotka Tobiáš, Starý Vojtěch,
Stöhr Kryštof, Škaloud Petr, Vlč-
ková Kateřina, Vogelová Izabella,
Volavková Leontina, Voldán Domi-
nik, Vorlová Veronika, Vrabcová
Nikol.

Další úspory – za datové služby
Až téměř 60 procent proti současným nákladům ušetří město Jablonec na datových a hlasových
službách. Slevu se radnici podařilo získat, aniž by změnila dodavatele – společnost GTS Czech.
Město zvažovalo, jestli hledat levnějšího dodavatele v elektronické aukci. Od této možnosti ale
ustoupilo, protože její zprostředkování při letošním výběru mobilního operátora bylo poměrně
nákladné. Navíc se úřad připravuje na přechod na podstatně levnější internetové volání. 
Méně za služby bude platit město i díky optimalizaci úřadu.

Skřivánek slaví 
25 let
Dětský pěvecký sbor Skřivánek
chystá u příležitosti 25. výročí
založení komponovaný pořad
v Městském divadle. Uskuteční se
19. listopadu od 16.00 hodin. Před-
staví se v něm Stanislava Jirků,
operní pěvkyně a sólistka Národ-
ního divadla v Praze, dětské sbory
Vrabčáci, Beruška, taneční studio
IMAGE, finalisté Jablonecké pís-
ničky, bývalí i současní zpěváci
sboru Skřivánek.
Dětský pěvecký sbor Skřivánek
vznikl v roce 1986 z podnětu odbo-
ru školství v Jablonci nad Nisou.

Jeho vedením byla pověřena Věra
Pokorná, učitelka mateřské školy
Mšeňáček. Každým rokem sbor
navštěvuje zhruba 30 dětí před-
školního věku. V repertoáru mají
dětské lidové a umělé písničky.
Za dobu svého trvání vystupoval
sbor na benefičních koncertech,
festivalech, přehlídkách, v roz-

hlase, televizi, se známými umělci.
Pódiem byla Bertramka, Smetano-
va síň Obecního domu v Praze, di-
vadlo Ungelt, koncertní sál Bohu-
slava Martinů v Lichtenštejnském
paláci, kostel sv. Mikuláše na Staro-
městském náměstí, Křižíkova fon-
tána, Kongresové centrum, Mlýn-
ská kolonáda v Karlových Varech.
Skřivánek reprezentoval téměř v ce-
lé Evropě.
Dětský pěvecký sbor je organizáto-
rem akcí Jablonecká písnička,
Vánoce se Skřivánkem, Rozloučení
s budoucími školáky, Kytička pís-
niček, nahrál několik CD, byl ús-
pěšný v soutěžích, přehlídkách
a festivalech, je oceňován odborní-
ky i veřejností.

Foto archiv JM

Foto Jiří Langer

Foto archiv JM



(6)

jablonecký měsíčník / listopad 2011 dotace proměňují město

Jablonecká radnice se přeměňuje do původ-
ní podoby. Patrné to je při opravě oken, kte-
rým se podle původního návrhu architekta
Karla Wintera, vrací dvě barvy. Dubová okna
jsou v tmavě lazurované přírodní úpravě dře-
va a ostatní mají světlý krémový nátěr. Ten fa-
sádě dává elegantní plasticitu.

Oprava oken přišla na necelé tři miliony ko-
run, přičemž 1,2 milionu na ni přidalo minis-
terstvo kultury. Než se však podaří všechna re-

pasovat, bude budova poněkud strakatá. V roz-
hovoru pro měsíčník to uvedl tajemník Marek
Řeháček. 

Co je hlavním důvodem opravy oken a ja-
kou budou mít nakonec barvu?

Okna repasi nutně potřebovala, loupala se
z nich barva, místy byl zcela vydrolený tmel,
takže byl zázrak, že skleněné tabulky ještě ne-
vypadly z rámu. Některá už bylo nebezpečné
vůbec otevřít. 

Po konzultacích s památkáři byl odhadnut
odstín kdesi mezi barvou slonové kosti a vanil-
kovou.

Jsou radniční okna původní?
Až na výjimky ano. Jsou stará téměř 80 let.

V reprezentačních a zasedacích prostorách jde
o okna dubová, zbytek jsou okna z měkčích
dřev. Prakticky nikdy nedošlo k jejich komplet-
ní repasi, v minulosti se jen natírala, mnohdy
i včetně kliček a táhel, což omezovalo jejich
funkčnost. 

Je známá doba, kdy okna získala červený
nátěr? 

Ty vznikly při změně barevnosti fasády v 80.
letech 20. století; vypadá to, že okna byla natře-
na nejen odstínově, ale i materiálově shodnou
barvou jako fasáda.

Jaký byl původní barevný design radnice?
Bohužel neexistují barevné fotografie z doby

stavby, takže původní provedení jen odhaduje-
me ze sond, plánů a fotografií z pozdější doby.
Budova měla barevně lehkou, světle žlutou,
spíše pískovou fasádu se žulovými prvky; okna
byla hnědá a bílá. Z dnešního pohledu se zdá,
že díky barevnosti působila radnice původně
velmi elegantně a stylově čistě. Lze jen doufat,
že se při plánovaných rekonstrukcích fasády
vrátíme k originální kráse. (jn)

Radnice se vybarvuje do původní elegance

Personální inzerce
Tajemník Městského úřadu v Jablonci nad
Nisou vyhlašuje výběrové řízení na pozici
REFERENT ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ, KUL-
TURY A SPORTU MĚSTSKÉHO ÚŘADU
JABLONEC NAD NISOU.

Požadavky:
– vyšší odborné vzdělání ekonomického smě-

ru, možno i SŠ nebo VŠ vzdělání
– orientace v účetnictví a znalost rozpočtové

skladby výhodou
– základní orientace v prostředí výkonu státní

správy a samosprávy
– orientace ve školské legislativě vítána
– uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel,

internet), 
– výborné organizační a komunikační schop-

nosti, schopnost samostatné tvůrčí práce
a koncepčního myšlení, schopnost rozhodovat

– ochota a odpovědnost 

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému
výběrovému řízení musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul; datum a místo naro-

zení; státní příslušnost; místo trvalého poby-
tu; korespondenční adresa; telefonní číslo;
číslo občanského průkazu (nebo číslo dokla-
du o povolení k pobytu, jde-li o cizího státní-
ho občana); datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady: 
– strukturovaný životopis; výpis z rejstříku

trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než
3 měsíce; doklad o nejvyšším dosaženém
vzdělání

Popis vykonávané práce:
Zajišťování ekonomické agendy škol a škol-
ských zařízení (tvorba rozpočtů, kontrola jejich
plnění, zajišťování rozborových činností v ob-
lasti rozpočtu a metodiky financování škol-
ských organizací, provádění veřejnosprávních
kontrol ap.).

Platové zařazení: do platové třídy 9 podle kva-
lifikace, která podle platného katalogu prací

odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému
druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s předpo-
kládaným nástupem 1. 2. 2012 

Lhůta pro podání přihlášky: do 15. 11. 2011
Termín výběrového řízení bude k dispozici
v kanceláři tajemníka na vyžádání. Uchazeči,
u kterých bude vyžádán ústní pohovor, budou
k němu vyzváni.

Způsob podání přihlášky:
– osobně na organizačním a personálním od-

dělení, č. dveří 235, nebo na adresu: Město
Jablonec nad Nisou, organizační a personální
oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad
Nisou

– na obálku se všemi požadovanými dokumen-
ty k výběrovému řízení uchazeči napíší „ne-
otevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní
náplni poskytne vedoucí odd. školství, kultury
a sportu na kvetova@mestojablonec.cz, tel. 483
357 270, informace k výběrovému řízení jsou
k dispozici na vackova@mestojablonec.cz.

Výběrová řízení 
na prodej bytů
Město Jablonec nad Nisou vyhlašuje v soula-
du se zákonem o obcích výběrová řízení na
prodej bytů: 

Volná bytové jednotky 1 + 3
v 1. nadzemním podlaží objektu Podskalí
17/2941 v Jablonci nad Nisou.

Bytová jednotka má celkovou výměru 105,3 m2,

kuchyň (7,0 m2), pokoje (21,7 m2, 14,1 m2

a 10,0 m2), předsíň (7,6 m2), koupelna (4,3 m2),
WC (1,2 m2), tři sklepy (30,8 m2, 5,3 m2 a 3,3 m2).
K uvedené bytové jednotce patří spoluvlastnic-
ký podíl o velikosti 1053/2721 na společných
částech domu a stavební parcele č. 3039, vše
v k. ú. Jablonec nad Nisou.

Volné bytové jednotky 1 + 2
ve 2. nadzemním podlaží objektu Proseč-
ská 199, k. ú. Proseč nad Nisou

Bytová jednotka má celkovou výměru 52,0 m2,
kuchyň (21,5 m2), pokoje (16,0 m2 a 13,5 m2, WC
mimo bytovou jednotku. 
K uvedené bytové jednotce patří spoluvlastnic-
ký podíl o velikosti 520/3507 na společných čás-
tech domu a stavební parcele č. 1255, vše v k. ú.
Proseč nad Nisou.

Prodeje se uskuteční formou výběrového říze-
ní, při kterém jediným výběrovým kritériem
bude výše nabídnuté ceny. 

Zájemci o koupi jednotky doručí svůj návrh
v zalepené obálce na jednom listu papíru, kde
bude uveden návrh kupní ceny a vlastnoruční
podpis žadatele, číslo bytové jednotky a objek-
tu, ve kterém se byt nachází, dále jméno, pří-
jmení, adresa trvalého bydliště, popřípadě ko-
respondenční adresa a telefonní číslo žadatele.

Na obálce musí být zřetelně uvedeno číslo pro-
dávané bytové jednotky (tj. 199/4 nebo 2941/1)
a nápis PRODEJ BYTŮ – NEOTEVÍRAT – VÝ-
BĚROVÉ ŘÍZENÍ

Neúplně označené a po termínu podané obálky
jsou neplatné. Nabídky lze předkládat do pon-
dělí 28. listopadu 2011 do 15.00 hod. v podatel-
ně městského úřadu v budově radnice, Mírové
nám. 19, Jablonec nad Nisou. 

Prohlídku neobsazené bytové jednotky je mož-
no sjednat s technikem oddělení správy byto-
vých domů, telefon 483 357 336.

Zprávy z našeho města čtěte též na
www.mestojablonec.cz

Foto Petr Vitvar Foto Milan Bajer
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Cena tepla v Jablonci stoupne od listopa-
du na 730 korun za gigajoul, dosud platili
odběratelé JTR o 40 korun méně. Podle ředi-
tele teplárny Tomáše Balcara je důvodem
ke zdražování očekávaný růst ceny plynu,
který je v Jablonci hlavním palivem. Posled-
ní zvyšování cen provedla společnost vloni
v létě. 

Podle jabloneckého místostarosty Miloše
Veleho plánovala teplárna navýšení ceny až na
745 korun. Nakonec se ale podařilo městu jako
minoritnímu vlastníkovi alespoň částečně pů-
vodní záměr JTR snížit. „Lidem to ušetří ročně
nejméně 600 korun,“ dodal.

Teplárna chystá novou koncepci
Majoritní vlastník společnosti JTR, kterým je

teplárenská skupina MVV Energie CZ, předsta-
vil začátkem září novou koncepci rozvoje cent-
rálního zásobování teplem v Jablonci nad
Nisou. Nová koncepce přináší do Jablonce mo-
derní technologie v podobě kogeneračních jed-
notek.

JTR tvrdí, že tepelné ztráty celého systému
se pak sníží o třetinu a z města zmizí více než
tři kilometry nadzemních parovodů. Tyto efek-
ty a také nově zavedená výroba elektřiny mají

umožnit zachování konkurenceschopné ceny.
Vele očekává, že město návrh, jeho proveditel-
nost a důsledky posoudí do konce listopadu.

Odběratelé hledají jiné cesty
Odběratelé tepla či plynu se nevyhnou další-

mu zdražení od ledna 2012, a to kvůli změně
sazby DPH z 10 na 14 procent. Za gigajoul tep-
la tak v Jablonci zaplatí domácnosti napojené
na centrální vytápění zhruba 760 korun, zatím-
co v sousedním Liberci to bude asi 715 korun.
Podle serveru www.cenyenergie.cz se v součas-

né době průměrná cena tepla vyráběného
z plynu pohybuje těsně nad 600 korun za giga-
joul. Kvůli vysokým cenám tepla sílí v posled-
ních letech v Jablonci i v Liberci tlak na odpo-
jování od centrálního vytápění, což zvyšuje
ceny pro odběratele, kteří zůstávají napojeni.
„Letos jsme jich řešili nejméně 40,“ podotkl
Vele. 

Na JTR je napojeno zhruba 10.000 jablone-
ckých domácnosti. Ve finančním období, které
skončilo 30. září 2010, utržila společnost 307,5
milionu korun a její hospodaření skončilo ztrá-
tou 3,9 milionu korun. 

rok 2011 2010 2009
(31. 5.) (30. 9.) (30. 9.)

Domácnosti 10 056 10 402 10 402
Průmysloví 
odběratelé 6 6 6
Odběratelé 
z terciární sféry 78 80 80

Přehled o cenách v jednotlivých regionech
najdete na stránkách Energetického regulačního
úřadu http://www.eru.cz/dias-browse_articles.
php?parentId=136&deep=off&type= (pl)

Centrální teplo v Jablonci podraží

V poslední době se hodně mluví o odtržení
Kokonína od Jablonce nad Nisou. Hlavním
důvodem pro osamostatnění je podle členů
přípravného výboru výstavba čističky od-
padních vod. Co všechno osamostatnění při-
náší, jsme se zeptali tajemníka jabloneckého
městského úřadu Marka Řeháčka. 

Co znamená pro obec získat samostatnost?
Zákon o obcích umožňuje určité části vel-

kých obcí se osamostatnit. Tento proces je spo-
jený s některými podmínkami: nová obec musí
mít minimálně 1000 obyvatel a nesmí jít o „ost-
rov“ území uprostřed jiné obce. Důležitým
předpokladem pro osamostatnění je, že si jej
odsouhlasí občané v místním referendu. Pokud
jsou všechny podmínky splněné, rozhoduje
o oddělení části území, a tak vlastně i o vzniku
samostatné obce, následně krajský úřad. Celá
věc působí jednoduše, ale jak ukazují některé
praktické příklady, realita bývá složitější.
Problémy mohou být při dělení majetku a zá-
vazků. Nově vzniklá obec přebírá také povin-
nost spravovat komunikace, zeleň, školy, škol-
ky, zajistit městskou hromadnou dopravu,
musí si zřídit a obsadit nový obecní úřad, zvolit
svoje orgány, označit svoje území, všichni ob-
čané si musí vyměnit doklady atd.

Dá se odhadnout, jak velký rozpočet bude
taková obec mít a co z něj bude muset po-
vinně platit?

Osobně bych odhadoval podle srovnání s ji-
nými obcemi s cca 2000 obyvateli, že by v pří-
padě Kokonína šlo o částku okolo 20 milionů
korun. Ale je to skutečně spíše kvalifikované
věštění. Problém je v tom, že přesně stanovit by
bylo možné jen příjem tzv. na obyvatele, ale i to
je věc, kde ministerstvo financí připravuje změ-
ny a nikdo přesně nedokáže říci, jak bude roz-
počtové určení daní pro obce vypadat od roku
2013. Vazba je zde samozřejmě také na umístě-
ní sídla právnických a fyzických osob, ta se
dnes v jabloneckém rozpočtu pro účely příjmů
také přirozeně nesleduje po jednotlivých čás-

tech města, ale jen za celek. Příjmy obcím ne-
plynou jen z přerozdělení části státem vybíra-
ných daní, ale také z místních daní a poplatků,
dotací a podobně, které se obec od obce velmi
liší. 

Je výhodnější být městskou částí nebo sa-
mostatnou obcí?

Na to není jednoznačná odpověď, vždy záleží
na konkrétním případě. Samostatnost je výhod-
ná pro obce, mající na svém území lukrativní
činnosti. Pro obce, v nichž trvale bydlí bohatí
podnikatelé; mediálně známý je třeba případ
šumavské Modravy a podnikatele Bakaly.
Obecně je ale legislativa nastavená tak, že ště-
pení obcí nefandí. Proto většinou platí jednodu-
chá rovnice – v případě daňových příjmů do-
stávala původní velká obec více než dvě obce
dohromady po oddělení. 

Jsou obce, kterým se samostatná existence
rozpočtově vyplácí, protože mají na svém úze-
mí něco opravdu výjimečného či získávají vý-
hodné zdroje díky sídlům velmi významných
subjektů. Kvalita života v obci a získávání zdro-
jů jsou pochopitelně také odvislé od schopností

jejích zastupitelů. Z čistě ekonomického hledis-
ka se provoz samostatné malé obce zdražuje
o náklady její správy – zřízeno musí být zastu-
pitelstvo, někdy rada, funkce starosty, platit je
třeba zaměstnance úřadu; tyto náklady jsou ob-
vykle „pohlceny“ u velkého města v provozu
celého úřadu. Legislativa v současnosti vznik sa-
mostatných malých obcí nestimuluje, ba právě
naopak – nastavuje podmínky, které pro takové
menší samosprávné útvary nejsou příliš výhodné.

Kolik podpisů je třeba nasbírat, aby bylo
referendum platné?

Zákon o místním referendu hovoří jasně –
pro to, aby bylo referendum o oddělení části ob-
ce vůbec platné, je třeba účast minimálně 35
procent oprávněných voličů. Nicméně pro to,
aby bylo závazné, muselo by se pro oddělení
vyjádřit více než polovina všech oprávněných
voličů. Důležité je, že pro návrh na vyhlášení
referenda je nutné, aby se k němu připojilo mi-
nimálně 30 procent oprávněných osob. Pro
upřesnění, na území Kokonína je v současnosti
evidováno 1487 oprávněných voličů. 

(jn)

Co čeká Kokonín, pokud se osamostatní

Ilustrační foto Jiří Jiroutek

Foto archiv JTR
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■ Stalo se...

Muzeum Skla a bižuterie 
má novou ředitelku
Muzeum skla a bižuterie má po 14
letech novou ředitelku. Do jeho če-
la se postavila Milada Valečková
z Pardubic, která vyhrála výběrové
řízení. Na post ředitele muzea se
přihlásili čtyři zájemci. Valečková
dříve působila jako vedoucí oddě-
lení kulturní a památkové péče na
Krajském úřadu v Pardubicích.

Ministr Heger v nemocnici
Ministr zdravotnicví Leoš Heger
navštívil 11. října městskou ne-
mocnici v Jablonci. V nemocniční
kapli se setkal se zaměstnanci ne-
mocnice, lékařským i nelékařským
personálem. Hovořil s nimi o ak-
tuálních událostech ze zdravotnic-
tví a o změnách legislativy.

Město pro byznys
Vítězným městem v Libereckém
kraji ve čtvrtém ročníku soutěže
Město pro byznys je Jablonec nad
Nisou. Vloni patřila cena Turnovu.
Letos ho Jablonec předčil v kvalitě
lokality a pracovním trhu. Jablo-
nec nad Nisou překonal své soupe-
ře mimo jiné díky nízkému počtu
registrovaných pacientů na jedno-
ho lékaře a velkému množství pa-
mátek. Bodoval i nízkou mírou
dlouhodobé nezaměstnanosti, kte-
rá v létě podle statistiků klesla na
8,24 procenta. 

Pokračovaly velké opravy
Kvůli velkoplošným opravám bylo
úplně uzavřeno pět ulic v Jablonci.
Na opravy nejkritičtějších úseků
komunikací ve městě vyčlenila jab-
lonecká radnice do konce roku cel-
kem 15,5 milionu korun. V posled-
ních pěti letech je to rekordní část-
ka. Vloni na velké opravy uvolnil
úřad 5,3 milionu korun a v před-
cházejících letech ho stály vždy ko-
lem deseti milionů korun. Zhruba
dvě třetiny částky tvoří rozpočtová
rezerva, další peníze na celoplošné
opravy má město dostat od státu.

Víc než 5000 dětí 
na dopravním hřišti
Celkem 5326 dětí navštívilo v mi-
nulém školním roce dopravní hřiš-
tě a absolvovalo tam kurz doprav-
ní výchovy. O tom, že prevence ne-
ní zbytečná, svědčí fakt, že vloni
žádnou nehodu v okrese nezavini-
ly děti, v kraji se jich stalo 21.

Ulice Sáňkařská
Nová ulice se objeví v mapách Jab-
lonce nad Nisou. Její název si do
dokladů zapíší členové sedmi do-
mácností v Kokoníně. Ulice je obou-
směrná a slepá, její celková délka
je 306 m, průměrná šířka je 3,2 m,
povrch je tvořen štěrkem, panely,
pískem, mozaikou a částečně také
asfaltovým betonem. V Kokoníně
už mají i Lyžařskou ulici.

Nosnou myšlenkou je, že město bude konkurence-
schopný objednatel, který bude nakupovat za ceny
stejné, nebo ještě lepší než obvyklé. Město přitom
prosazuje myšlenku absolutní transparentnosti
všech jím zadávaných veřejných zakázek a v sou-
vislosti s tím podniklo letos hned několik opatření. 

Nejpřísnější přístup k veřejným zakázkám
Mezi nejdůležitější změny patří schválení nové

směrnice pro zadávání veřejných zakázek. Směrnice
snížila limit pro zadávání veřejných zakázek v zadá-
vacím řízení nad 100.000 korun. Tato skutečnost pře-
sunula Jablonec nad Nisou do skupiny měst s nejpřís-
nějším přístupem k veřejným zakázkám. Směrnice
kromě nižšího limitu přinesla i posun v obsazování
hodnotících komisí, které doporučují vítěze zadávací-
ho řízení. Ty jsou obsazovány nejen úředníky a členy
politického vedení města, ale jsou otevřeny všem čle-
nům zastupitelstva a nezávislým odborníkům. Důle-
žitou roli zde hraje třeba hospodářská komora. 

Více očí – lepší kontrola
Podstatnou změnou bylo i zavedení systému „více

očí“, jenž byl realizován změnou rolí při zadávání ve-
řejných zakázek. Na městském úřadě již není pouze
jediný pracovník, který by se mohl stát centrálním za-
davatelem všech zakázek. Všechny velké zakázky
(nad dva miliony korun u služeb a dodávek a nad šest
milionů korun u stavebních prací) schvaluje přímo
městská rada, a to včetně zadávacích podmínek, slo-
žení komisí a výsledků výběrových řízení. 

Menší zakázky realizují přímo jednotliví vedoucí
odborů. Ti mají v rozpočtových kapitolách svých
odborů schváleny příslušné finanční prostředky.
Jakékoliv zadání zakázky nad 100.000 korun musí být
realizováno podle pravidel daných směrnicí. Pokud
dochází k přímému zadání z mimořádných důvodů,
musí být o takovém zadání včetně odůvodnění infor-
mována porada vedení úřadu složená ze všech členů
politického i úředního vedení. O zadávání všech vět-
ších zakázek na celém úřadě je navíc vždy jednou týd-
ně informováno celé politické vedení města. Všechny

městské zakázky s plněním nad 100.000 korun jsou
navíc zveřejňovány na webových stránkách města;
zakázky nad zákonné limity zakázek malého rozsahu
pak pochopitelně na centrální adrese. 

Další transparentnost díky internetu
Město Jablonec nad Nisou se v současné době při-

pravuje na další zvýšení transparentnosti a informo-
vanosti. Prvním krokem je elektronizace obsahu
smluv z veřejných zakázek tak, aby byly on-line vždy
bez dalších průtahů k dispozici a připraveny k na-
hlédnutí. Město následně připraví nový informační
systém veřejných zakázek. Ten bude fungovat na prin-
cipu stávající úřední desky a bude zájemce informo-
vat v reálném čase o vypsání zakázky a jejím stavu. 

V současnosti se chystá úřad na rychlé zapojení do
systému internetového Veřejného portálu, který jako
informační zdroj o veřejných zakázkách a postupech
zadavatelů vznikl z iniciativy vedení města Semily. 

Šance i pro menší živnostníky 
Do budoucna se město Jablonec nad Nisou připra-

vuje na zjednodušení celého systému nabídek pro do-
davatele, tak, aby maximálně motivoval i místní kva-
litní dodavatele k plnění zakázek pro město. Město
nejpozději do konce roku 2011 připraví vzorové, formu-
lářové smlouvy, výzvy a nabídky a jejich obsah zpří-
stupní on-line, aby si mohl prakticky každý i menší
živnostník nabídku pouze vyplnit a dodat jí městu
v případě, že bude mít co nabídnout. Tím sledujeme
možnost zapojení i podnikatelů, kteří nedisponují ad-
ministrativními aparáty pro vyplňování často až příliš
složitých dokumentů ve výběrových řízeních.

Přijďte v listopadu na zastupitelstvo
Nejbližší zasedání zastupitelstva se uskuteční ve

čtvrtek 24. listopadu od 9.00 hodin ve velké zasedací
síni radnice. Informace o programu najdete na webu
www.mestojablonec.cz týden před jednáním. Radní
budou zasedat 3. a 24. listopadu od 13.00 hodin.
Jednání rady jsou neveřejná.

Petr Beitl

Veřejné zakázky města – pružně,
hospodárně a průhledně
Veřejné zakázky jsou jednou z nejdůležitějších a nejsledovanějších oblastí veřejné
správy. Město Jablonec si tuto skutečnost dobře uvědomuje, a proto k nim přistupuje
nejen jako k nucenému systému nákupu, ale jako k příležitosti, jak ušetřit. 
„Aktivním přístupem lze díky soutěži vždy získat prospěch pro městský rozpočet.
Pokud to zákon nevyžaduje, nelpí město na zbytečných formalitách,“ uvedla mluvčí
města Jana Fričová. Systém fungování veřejných zakázek komentuje starosta Petr Beitl. 

Jarní návštěva prezidenta republiky – hotel Břízky. Foto archiv JM



(9)

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

■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, kino Junior 
R kino Radnice
J kino Junior

1. 11. /úterý/
17.30 /R/ KŮŽE, KTEROU NOSÍM
20.00 /R/ DLUH

2. 11. /středa/
17.30 /R/ MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
20.00 /R/ PARANORMAL ACTIVITY 3

3. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ BASTARDI 2
18.00 /J/ PAUL
20.00 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
20.00 /J/ VTÁČKOVIA, SIROTY

A BLÁZNI

4. 11. /pátek/
17.30 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
18.00 /J/ PAUL
20.00 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
20.00 /J/ ALOIS NEBEL
22.15 /R/ PARANORMAL ACTIVITY 3

5. 11. /sobota/
14.00 /R/ SPY KIDS 4D: STROJ ČASU
16.45 /R/ SIEGFRIED

Přímý přenos MET NY
18.00 /J/ DOBRÉ SRDCE
20.00 /J/ ALOIS NEBEL

6. 11. /neděle/
15.00 /R/ SPY KIDS 4D: STROJ ČASU
16.30 /J/ ČERTOVSKÉ POHÁDKY
17.30 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (2D)
18.00 /J/ DOBRÉ SRDCE
20.00 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
20.00 /J/ ALOIS NEBEL

7. 11. /pondělí/
17.30 /R/ DŮM
20.00 /R/ DLUH 

8. 11. /úterý/
17.30 /R/ JESKYNĚ ZAPOMENU-

TÝCH SNŮ (3D)
20.00 /R/ VYMĚŘENÝ ČAS

9. 11. /středa/
17.30 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (2D)
19.00 /J/ ZÁVOD KE DNU + beseda:

režisér Vít Janeček
a filozof Václav Bělohradský

20.00 /R/ MUŽI V NADĚJI

10. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ MISTROVSKÝ PLÁN
17.30 /J/ STUDENTSKÉ FILMY

Filmy olomoucké nové vlny
20.00 /R/ VYMĚŘENÝ ČAS
20.00 /J/ MEZI ZDMI

11. 11. /pátek/
17.30 /R/ MISTROVSKÝ PLÁN
17.30 /J/ KRÁLOVA ŘEČ
20.00 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
20.00 /J/ OSAMĚLOST PRVOČÍSEL

12. 11. /sobota/
15.00 /R/ SAXÁNA A LEXIKON

KOUZEL
17.30 /J/ KRÁLOVA ŘEČ
17.30 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
20.00 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
20.00 /J/ OSAMĚLOST PRVOČÍSEL

13. 11. /neděle/
15.00 /R/ ARTHUR A SOUBOJ

DVOU SVĚTŮ
16.00 /J/ ČAROVNÉ LYŽE
17.30 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
17.30 /J/ KRÁLOVA ŘEČ
20.00 /R/ LOVCI HLAV
20.00 /J/ OSAMĚLOST PRVOČÍSEL

14. 11. /pondělí/
17.30 /R/ MUŽI V NADĚJI
20.00 /R/ PINA (3D)

15. 11. /úterý/
17.30 /R/ JOHNNY ENGLISH SE

VRACÍ
20.00 /R/ LOVCI HLAV

16. 11. /středa/
16.30 /R/ TINTINOVA

DOBRODRUŽSTVÍ (3D)
19.00 /R/ PERFECT DAYS - I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
19.00 /J/ ROCK ŽIVOTA
21.15 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ZATMĚNÍ
24.01 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST

17. 11. /čtvrtek/
00.01 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
14.00 /R/ MICIMUTR
16.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
17.00 /J/ ALOIS NEBEL
19.00 /R/ MARKÉTA LAZAROVÁ
19.00 /J/ ČERNÁ VENUŠE

18. 11. /pátek/
15.00 /R/ ARTHUR A SOUBOJ

DVOU SVĚTŮ
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
20.00 /J/ PŮLNOC V PAŘÍŽI

19. 11. /sobota/
13.30 /R/ MICIMUTR
16.00 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
18.00 /J/ ČTYŘI LVI
18.45 /R/ SATYAGRAHA

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ PŮLNOC V PAŘÍŽI

20. 11. /neděle/
13.30 /R/ MICIMUTR
15.45 /R/ SPÍCÍ KRASAVICE

Přímý přenos Balšoje baletu
16.30 /J/ S KRTKEM DO

POHÁDKY II.
18.00 /J/ ČTYŘI LVI
20.00 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
20.00 /J/ PŮLNOC V PAŘÍŽI

21. 11. /pondělí/
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
20.00 /R/ LOVCI HLAV

22. 11. /úterý/
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
20.00 /R/ FILMJUKEBOX

Hlasujte na www.filmjukebox.cz

23. 11. /středa/
15.00 /R/ MUŽI V NADĚJI

Promítání (nejen) pro seniory 
17.30 /R/ DŮM
19.00 /J/ EM A ON (Baumaxa)
20.00 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST

24. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ OCELOVÁ PĚST
18.30 /J/ MŮJ OTEC GEORGE

VOSKOVEC
20.00 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY
20.00 /J/ CLEO OD PĚTI DO SEDMI

25. 11. /pátek/
17.30 /R/ VÁLKA BOHŮ (3D)
18.30 /J/ MŮJ OTEC GEORGE

VOSKOVEC
20.00 /R/ OCELOVÁ PĚST
20.00 /J/ MELANCHOLIA

26. 11. /sobota/
15.00 /R/ ŽRALOCI NA S(O)UŠI
17.30 /R/ OCELOVÁ PĚST
18.00 /J/ NIC PROTI NIČEMU
20.00 /R/ VÁLKA BOHŮ (3D)
20.00 /J/ MELANCHOLIA

27. 11. /neděle/
15.00 /R/ MICIMUTR
16.30 /J/ VÁNOCE S MIKEŠEM
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
18.00 /J/ NIC PROTI NIČEMU
20.00 /R/ ANONYM
20.00 /J/ MELANCHOLIA

28. 11. /pondělí/
17.30 /R/ ANONYM
20.00 /R/ VENDETA

29. 11. /úterý/
17.30 /R/ VENDETA
19.00 /J/ JABLONECKÉ POVÍDKY:

PROSEČ 1972 + předfilm
20.00 /R/ ANONYM

30. 11. /středa/
17.30 /R/ VÁLKA BOHŮ (3D)
19.00 /J/ POD SLUNCEM TMA

+ beseda: režisér Martin
Mareček a Tomáš Tožička

20.00 /R/ PERFECT DAYS – I ŽENY
MAJÍ SVÉ DNY

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

3. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin (DB)
SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ
DIVADLO POD PALMOVKOU PRAHA
Komedie o lásce a bouřlivém třeštění.

4. 11. /pátek/ 19.00 hodin (H)
KONCERT MLADÝCH PĚVECKÝCH
TALENTŮ

Koncert vybraných účastníků Burzy
mladých zpěváků 2011.

6. 11. /neděle/ 15.00 hodin (RD)
BOŘÍK A SPOL.
DIVADLO POLÁRKA
Divadelní adaptace známé knížky.

12. 11. /sobota/ 17.00 hodin
SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI
IX. ročník
Komponovaný večer – handicapovaní
i zdraví umělci. Účinkují: Svaz tělesně
postižených Jablonec n. N., DPS
Vrabčáci, Sportovní klub Sluníčko,
Domov Maxov a další. Uvádí: Jan Musil
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011
a ministerstva kultury.

15. 11. /úterý/ 19.00 hodin (ND)
PRAŽSKÝ KOMORNÍ BALET
PAVLA ŠMOKA
BALET PRAHA

19. 11. /sobota/ 16.00 hodin
SKŘIVÁNEK SLAVÍ 25 LET
Více na straně 5.
Akce Projektu Jablonec n. N.

21. 11. /pondělí/ 19.00 hodin (DA)
VIKTOR K. ANEB ČESKÝ NÁROD
NESKONÁ
DIVADLO ROKOKO PRAHA
Komedie o kupónové privatizaci.

25. 11. /pátek/ 18.00 hodin
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
U příležitosti 90. výročí založení české 
Obchodní akademie v Jablonci n. N.
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEZINÁ-
RODNÍHO OBCHODU A OBCHODNÍ
AKADEMIE JABLONEC N. N.

29. 11. /úterý/ 19.00 hodin
JAN KRAUS A HOSTÉ ANEB
HVĚZDY, JAK JE NEZNÁTE
Zábavný pořad

30.11. /středa/ 19.00 hodin
XINDL X – F**K & COUNTRY TOUR
Akustické turné Xindla X s kapelou.

VÝSTAVA
TANEC A HANDICAP 2010 
– fotografie z brněnského festivalu
12.–30. 11. 2011
Výstava ve foyer divadla je zpřístupněna
v době divadelních představení. 

Informace pro abonenty:
Výměna a prodej abonentek začne
v prosinci.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

Od 2. 11 do 26. 11. kostel uzavřen
Od 29. 11. je kostel otevřený každé 
úterý a sobotu od 13.00 do 16.00 hodin,
na Štědrý den od 10.00 do 13.00 hodin.

VÝSTAVA
27. 11. /neděle/ 15.00 hodin
VÁNOCE S BETLÉMY
Tradiční výstava symbolů Vánoc, která
tentokrát mimo jiné představí velký
vyřezávaný Jablonecký betlém Jiřího
Bíma. Účinkují: Folklórní soubor
a DPS Vrabčata se sbormistrem Pavlem
Žurem. Výstava potrvá do 7. ledna 2012. 

■ Kostel 
Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova 
Horní náměstí 

5. 11. /sobota/ 16.00 hodin
5. KONCERT PRO DIAKONII
Akce Projektu Jablonec n. N.

■ Kostel sv. Ducha
Rýnovice

26. 11. /sobota/ 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT 
Koncert N. Kadavé, J. Klokočníkové
a jejich hostů. Výtěžek dobrovolného
vstupného půjde na opravu kostela.

Zrestaurovaná Markéta Lazarová

Markéta Lazarová v digitální podobě. Podmanivá historická ba-
lada Vladislava Vančury získala 1. místo v anketě filmových kri-
tiků o nejlepší československý hraný film století. Kino Radnice
film promítne v den státního svátku – ve čtvrtek 17. listopadu od
19.00 hodin.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz
4. 11. /pátek/ 9.00 hodin
PŘEHLED ZÁSADNÍCH ZMĚN
V DAŇOVÝCH ZÁKONECH
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Informace a přihlášky na tel. 
484 846 220.

4. 11. /pátek/ 20.00 hodin
...A JEŠTĚ TROCHU SWINGU 
Orchestr Rudy Janovského hraje
taneční melodie 30.–60. let.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011 

6. 11. /neděle/ 10.30 hodin
MICHAL JE KVÍTKO!
Dětské představení Michala Nesvadby

11. 11. /pátek/ 20.00 hodin
TŘI SESTRY
Host: Rybičky 48

12. 11. /sobota/ 15.00 hodin
POSVÍCENÍ V MODRÉM:
MISTRYNĚ BLUEGRASSU
28. ročník bluegrassového festivalu
Účinkují: Flastr, Handl, Frýda &
Company, The Lusatian Grass,
GrassRoad a Sunny Side
Akce Projektu Jablonec 2011

13. 11. /neděle/ 14.00 hodin
TÁBORANKA
Taneční odpoledne pro seniory

16. 11. /středa/ 20.00 hodin
J.A.R.
Koncertní turné k novému albu
Dlouhohrající děcka

20. 11. /neděle/ 15.30 a 19.00 hodin 
AFRIKA – JINÝ SVĚT
Velkoplošná panoramatická diashow
Václava Špillara

24. 11. /čtvrtek/ 9.00 hodin
kino Junior
ŽABÁK ŽAK A KRAB JAK
Divadelní představení pro děti od 3 let,
hraje Divadlo Krab.

24. 11. /čtvrtek/ 20.00 hodin
VLASTA REDL & NAŠE NOVÁ
KAPELA
Koncert skupiny na turné k novému albu.

25. 11. /pátek/ 20.00 hodin 
KRUCIPÜSK
Tradiční zjevení strejdy Tomáše a jeho
party před koncem roku.

26. 11. /sobota/ 14.00 hodin 
O JIZERSKOU SOVU
21. ročník celostátní hudební soutěže
pro děti a mládež.
Akce Projektu Jablonec 2011

27. 11. /neděle/ 15.00 hodin
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU:
POPLETENÍ ČERTÍCI
Zábavná interaktivní show Míši
Růžičkové pro děti od 2 do 8 let.

VÝSTAVA
2. 11.–30. 12. /pondělí–pátek/
8.00–18.00 hodin, foyer 
OLGA HAVLOVÁ
Dvacet let od založení Výboru dobré
vůle – Nadace Olgy Havlové.
Výstava fotografií
Vernisáž se koná 2. 11. v 16.30 hodin.

■ Městská 
knihovna
Dolní náměstí 1
www.knihovna.mestojablonec.cz
tel. 483 310 951

1. 11. /úterý/ 17.00 hodin
POHLEĎME NA MĚSÍC – MNOHO
TVÁŘÍ MĚSÍCE
Astronomické okénko Martina Gembece.

3. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
OLDŘICH Z CHLUMU 
Povídání se spisovatelem Vlastimilem
Vondruškou.

7. 11. /pondělí/ 10.00 hodin
LEOŠ JANÁČEK
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

8. 11. /úterý/ 14.00 hodin
MŠENO – HISTORIE A SOUČASNOST
Beseda s Václavem Vostřákem.

8. 11. /úterý/ 17.00 hodin
ROZDÝCHEJTE S NÁMI EVIČKU
ANEB MAMINKY NAUČTE SE TO!
Z cyklu přednášek první pomoci. 
Lektorka Soňa Fidlerová z Oblastního
spolku Českého červeného kříže

15. 11. /úterý/ 14.00 hodin
RAKOUSKO
Pravidelné promítání.

15. 11. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONECKÁ NEMOCNICE
Beseda s Václavem Vostřákem.

22. 11. /úterý/ 17.00 hodin
VÝLETNÍ CÍL: DRÁŽĎANY
Cestopisný pořad Lubora Laciny.

24. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
DOTEKY POEZIE
Beseda s autorským čtením básnířky
Věry Kopecké.

25. 11. /pátek/ 9.00 a 10.30 hodin
POHÁDKY PRO DÁŠENKU
Představení divadélka Rolnička – zadáno.

29. 11. /úterý/ 17.00 hodin
JABLONECKÉ VÝSTAVY V 80. LETECH
Beseda s historičkou Muzea skla
a bižuterie Janou Novou.

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE 
(motto: Jan Werich)
11. ročník literární soutěže vyhlášené
k Týdnu knihoven pro žáky I. a II.
stupně ZŠ, SŠ a odborných učilišť. 
Pohádky, básničky, úvahy, povídky atd.
Uzávěrka 21. listopadu 2011. Info na
tel. 603 991 505.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

V oddělení mládeže pokračuje 
5. ročník luštitelské soutěže
O ZLATOU MAKOVICI a čtenářská
soutěž LITERÁRNÍ DETEKTIV.

VÝSTAVA
KEŇA, ZEMĚ KONTRASTŮ
V prostoru schodiště představí své foto-
grafie cestovatelky Monika Schierová
a Monika Sobotková.

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz
tel. 483 713 004

1. 11. /úterý/ 10.00 hodin 
LITERÁRNÍ ČAJOVNA S MÚZOU
Beseda s vyhlášením tématu literární
soutěže MÚZA 2012.

4. 11. /pátek/ 10.00 hodin 
VÝSADBA LÍPY
Informace M. Tauchmanová

4.–5. 11. /pátek–sobota/
DRAMATICKÁ VÝCHOVA
Seminář v Hořicích 
Informace Jiřina Polanská

5. 11. /sobota/ 9.00 hodin 
BUBNUJEME PRO RADOST
Relaxační workshop, 
od 9.00 hodin pro zdravotně postižené,
od 10.00 pro veřejnost, 
od 13.00 pro pedagogy.
Informace a přihlášky A. Francová

6. 11. /neděle/
DUBEČ
Zájezd za novými trendy ve výtvarné
výchově.
Informace M. Tauchmanová

12. 11. /sobota/ 9.00 hodin 
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2011
4. ročník krajského kola pěvecké
soutěže, za finanční podpory KÚ.
Informace S. Příhonská

12. 11. /sobota/ 9.00 hodin
V.Ý.P.L.E.T.
Rukodělná dílnička pro rodiče s dětmi.
Informace M. Tauchmanová

15. 11. /úterý/ 10.00 a 14.00 hodin 
HOŘKÁ CHUŤ ČOKOLÁDY
Simulační hra pro žáky ZŠ
a středoškoláky zaměřená na vztahy.
Informace N. Mitbauerová

20. 11. /neděle/ 
BRUSLENÍ S VIKÝŘEM
Sportovní odpoledne pro celé rodiny
na zimním stadionu.
Informace P. Dostál.

21.–25. 11. /pondělí/
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Prezentace organizací, agentur,
tématické večery, vzdělávací programy
pro školy, netradiční hry. 
Informace N. Mitbauerová
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

25. 11. /pátek/ 13.00–14.30 hodin
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDĚŽE
Informace N. Mitbauerová

26. 11. /sobota/ 14.00–17.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA 
Informace A. Francová

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

7. 11 /pondělí/ 18.00 hodin
23. 11. /středa/ 18.00 hodin
Koncertní sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ VEČER

28. 11. /pondělí/ 19.00 hodin
KONCERT K POCTĚ
JABLONECKÝCH RODÁKŮ
Hudební večer ke 130. výročí narození
jabloneckého operního pěvce Rudolfa
Rudolfiho. Vystoupí sólisté Národního
divadla a Státní opery Praha Yukiko
Kinjo Šrejmová a Ondřej Socha. 
V literární části představí Otokar Simm
právě vydanou knihu Jizerské květy.
Večer pořádá JKIC o. p. s. ve spolupráci
s Domovem české hudby o. p. s.
Záštitu nad koncertem převzal starosta
města Petr Beitl. Část vstupenek bude
pro veřejnost zdarma k dispozici
v turistickém informačním centru
od 15. listopadu.

■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

8. 11.–2. 12.
HANA FOUSKOVÁ – OBRAZY
Výstava osobité malířky a básnířky
ze Světlé pod Ještědem.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

do 30. 11. 
JAN A BEDŘICH KOCMANOVI 
– TISKY
Zahájení výstavy prací pedagogů ÚUD
Plzeň

■ Muzeum skla 
a bižuterie
U Muzea 4, www.msb-jablonec.cz 
tel. 483 369 011
úterý–neděle 9.00–17.00 hodin

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

Tematické výstavy 
Do 1. 4. 2012
MILAN VOBRUBA 
DVĚ ZEMĚ – DVA DOMOVY –
DVĚ INSPIRACE

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 9.00–12.00, 12.30–17.00 hodin

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
HISTORICKÝ EMPÍROVÝ
SALONEK 

Tematická výstava: 
1. 11. 2011–6. 1. 2012
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE VIII.
JABLONECKÝ ŘEMESLNICKÝ
SPOLEK OSVÍCENÍ ŘEMESLNÍCI,
ŘEMESLNICKÁ OSVĚTA

Jiný svět cestovatelů Špillarových

20. 11. /neděle/ 15.30 a 19.00 hodin – Eurocentrum
AFRIKA – JINÝ SVĚT
Bez peněz i bez angličtiny, poháněni jen nesmírným nadšením, se
podařilo Jablonečanům Špillarovým procestovat tím nejskrom-
nějším způsoben téměř celý svět. V poutavé diashow se rozdělí
o zážitky ze své nejdelší, téměř dvouměsíční cesty Afrikou. Pu-
tovali při ní Jihoafrickou republikou, Namibii až po Mozambik.

Foto Václav Špillar
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■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

3. 11. /čtvrtek/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Ve hře Jáma a divadlo. 

4. 11. /pátek/ 20.00 hodin
SEASON CRACK 
Skoro dívčí pop-punková kapela a hosté 
KOBLÍŽCI – mars-punk ze Šumperka
SABOTTERS – alternativní jbc rock 

5. 11. /sobota/ 13.00 hodin 
KYTAROVÁ STRUNA 2011 
Krajské kolo soutěže amatérských
kytaristů do 18 let. 
Přihlášky na tel. 483 711 725 nebo
731 615 620.

5. 11. /sobota/ 20.00 hodin
WOHNOUT
Indo-český hudební subjekt, předkapela
Medvěd 009.

8. 11. /úterý/ 20.00 hodin
KARAKORAM, RAKAPOSHI 7 788 M
Vyprávění a fotky horolezce Jirky Plisky. 

9. 11. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Funkce fotoaparátu a charakteristika
světla, pod vedením Filipa Nováka.

11. 11. /pátek/ 20.00 hodin
MICHAL PROKOP A FRAMUS FIVE
Rock, blues i soul v podání M. Prokopa,
L. Andršta, J. Hrubého a dalších
skvělých muzikantů.

12. 11. /sobota/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan.
DJ Igorek.

15. 11. /úterý/ 20.00 hodin 
ZABAJKALSKO – KODAR TREK 2011
Promítání Pavla Zdobinského a Honzy
Bahníka.

16. 11. /středa/ 20.00 hodin
FILMOVÝ FANDA – KONCERT
Koncertní verze původního muzikálu
ZUŠ Jablonec n. N. Host: Disneyband

16. 11. /středa/ 22.00 hodin
ČESKOSLOVENSKO MÁ PRABLEM 
aneb Afterparty po koncertě J.A. R. 

18. 11. /pátek/ 20.00 hodin
VYPSANÁ FIXA
Punk-pop-crossover kapela na turné
Detaily k právě vydanému CD. 
Support: Divadlo Dno.

19. 11. /sobota/ 20.00 hodin 
Z MINIMA MAXIMUM 
Rampa napříč žánry za účasti
akusticko elektrického sourozeneckého
dua DVA a příjemného mixu elektra,
post-punku i minimalismu kapely
KAZETY s Johanou Švarcovou. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

20. 11. /neděle/ 17.00 hodin 
POHÁDKA Z MEDVĚDÍ
CHALOUPKY
Loutkové Divadlo z půdy Františka
Pešána.

21. 11. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru.

22. 11. /úterý/ 20.00 hodin 
RAMPA FREE PRO KAŽDOU
KAPELU
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. 
Dejte o sobě vědět a přijďte si zahrát!

23. 11. /středa/ 19.00 hodin
JINDŘICH STREIT
Vesnice ve fotografii před revolucí,
revoluční i dnešní. 

24. 11. /čtvrtek/ 20.00 hodin
THE FAST FORWARDS
Úspěšná indie punk-rocková kapela
ze Švédska na svém turné Evropou.

25. 11. /pátek/ 20.00 hodin
HOUBA + THE FIALKY 
Lačná Ústa Tour ústecké punk-rockové
Houby s pražskými 77punkery
The Fialky a ústeckou punk-folkovou
kapelou Tom77.

26. 11. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videopárty Petra Vobořila.

28. 11. /pondělí/ 19.00 hodin
TOULKY JABLONECKOU HISTORIÍ
Rozvoj Jablonce v posledních padesáti
letech s Václavem Vostřákem.

29. 11. /úterý/ 20 hodin
JAN KOPKA
Hovory na Rampě s extrémním
bikerem, tentokráte o Craft 1000 Miles
Adventure napříč Česko–Slovenskem. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

30. 11. /úterý/ 20 hodin 
ROCKOVÁNÍ JIŘÍHO ČERNÉHO
Renomovaný publicista vás opět
provede hudebními nejen novinkami.

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

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
Pátek 7.30–15.30 hodin
Více info: 731 317 887

Najla - orientální tance
(www.brisnitancejablonec.cz)
ženy pondělí 18.30 hodin (max 10 žen)
dívky čtvrtek 15.00 hodin (max 8 dívek)
Tanec s miminky
čtvrtek 10.00 hodin (miminka 3–9měsíců) 
Cvičení pro kojence (3–12 měsíců)
středa a pátek 10.00 hodin 
Cvičení pro děti (1–4roky) 
středa 11.00 hodin
Masáž dětí a kojenců
(objednávky 728 400 700)
Power joga
středa 14.30 hodin a čtvrtek 19.00 hodin 

■ Mateřské 
centrum Jablíčko
www.jablicko.estranky.cz
jablickomc@seznam.cz

3. 11. /čtvrtek/ 15.30 hodin
SETKÁNÍ NOVÝCH I STÁLÝCH
AKTIVNÍCH ČLENŮ

3. 11. /sobota/ 16.00 hodin
KORÁLKOVÉ KREACE 
Tvoření pod odborným vedením.

4. 11. /pátek/ 10.00 hodin
HRABÁK 
Prodej ošacení pro dobrou věc

5. 11. /sobota/ 10.00 hodin
PEDIGOVÁ DÍLNA 

10. 11. /čtvrtek/ 16.00 hodin
LISTOPADÁNÍ 
Podzimní dílna pro celou rodinu.

12.–13. 11. /sobota, neděle/ 10.00 hodin
NOČNÍ SCRAPBOOKOVÁNÍ 
Děti i dospělí tvoří kalendáře na rok 2012

24. 11. /čtvrtek/ 16.00 hodin
ADVENTNÍ VĚNCE Z CHVOJÍ

■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org

10. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
SOUMRAK PERLIČKOVÉHO KRAJE
Autorské čtení s historikem Petrem Novým.

19.–20. 11. a 26.–27. 11. /sobota, neděle/
8.00–17.00 hodin
KONVERZAČNÍ VÍKENDOVÝ
KURZ NĚMČINY 
Přihlášky a informace: 732 551 425

24. 11. /čtvrtek/ 9.00–18.00 hodin
TVŮRČÍ DÍLNA – VÝROBA
ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Materiál pro zdobení bude k dispozici. 

■ d-EppL music & 
board club 
www.deppl.com

4. 11. /pátek/ 
NOVEBER LEAF
Djs Magdali and quest

11. 11. /pátek/
FUNKY SKUNKY
Dj Robot

25. 11. /pátek/
DIYLEGTIC DIVISION
Djs Saboteur and friends tech-break-
minimal
WAKE UP
Dj Zak present Hip hop in da town
Každou středu free DJs

■ Klub WOKO
www.klubwoko.cz

4. 11. /pátek/ 20.00 hodin
CALICOBALL
Party tanečních hitů a videoklipů s Dj
Sakulem.

5. 11. /sobota/ 20.00 hodin
LIVE RAP!
Raptor14 (Lbc), BeaZet (Jbc)
Peklo Sonic force break dance show.

11.11. /pátek/ 20.00 hodin
LA FIESTA LOCA
Hip hop & break dance show.

12. 11. /sobota/ 19.00 hodin
SUNSHINE
Energií nabitý koncert.

18. 11. /pátek/ 19.00 hodin
CHINASKI
Turné nazvané Klubový speciál 2, 
po něm afterparty

19. 11. /sobota/ 19.00 hodin
MONIKA NAČEVA 
& JUSTIN LAVASH (UK)
Dvojjazyčný program známé zpěvačky
s anglickým písničkářem a bluesovým
kytaristou, ve kterém se propojuje
poetika J. Lavashe a Jáchyma Topola.

25. 11. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION with B-COMPLEX

26. 11. /sobota/ 20 hodin
RETRO PÁRTY

■ Chronos
Sokolovna Paseky
www.sal-chronos.cz

4. 11. /pátek/ 20.00 hodin
HELLOWEEN PARTY
Maškarní zábava s VDj Lizzard 
70.–90. léta

CHRONOS RETRO PARTY
5. 11. /sobota/ 21.30 hodin
11. 11. /pátek/ 21.30 hodin
16. 11. /středa/ 21.30 hodin
19. 11. /sobota/ 21.30 hodin
25. 11. /pátek/ 21.30 hodin

26. 11. /sobota/ 20.00 hodin
CHRONOS ROKOTÉKA 
VDJ LIZZARD, rádio HEJ

■ Centrum
Generace
www.jbc.centrumgenerace.cz
Přihlášky tel. 603782820

TVOŘIVÁ DÍLNA
1. 11. /úterý/ 16.30 hodin
9. 11. /středa/ 9.00 hodin 
15. 11. /úterý/ 16.00 hodin
20. 11. a 27. 11 /neděle/ 9.00 hodin
23. 11. /středa/ 9.00 hodin
29. 11. /úterý/ 16.30 hodin
Mikulášské punčochy a adventní tvo-
ření a přáníčka

KLUB ZDRAVÍ
22. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
Přednáška o zdravé výživě

■ Hotel Petřín 
Tel. 723 547 630

Od 1. 11. vždy od 19.00 hodin
RETRO VEČERY

5.–6. 11. /sobota, neděle/
ŘECKÝ VIKEND
Výuka řeckých tanců s Marthou
a Tenou Elefteriadu

Chinaski naživo? Je to na tobě! 

18. 11. /pátek/ 19.00 hodin – Klub WOKO
CHINASKI
Pomocí speciálních brýlí si mohou návštěvníci koncertu vy-
zkoušet, jaké to je řídit pod vlivem alkoholu s 1,5 promile v krvi.
Chinaski se zapojili do kampaně k posilování prevence proti
požívání alkoholu a dalších omamných látek za volantem.
Jejich turné Klubový speciál 2 má podtitul „Chceš vidět i další
náš koncert naživo? Je to na tobě!“. Více o projektu BESIP na
www.jetonatobe.cz.

Foto archiv Klub WOKO
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KOPANÁ
FK Baumit Jablonec n. N.
www.fkjablonec.cz

Gambrinus liga
Chance arena

13. 11. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– SK SIGMA OLOMOUC

27. 11. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– AC SPARTA PRAHA

B muži-Divize-skupina C
hřiště UMT Mšeno 

5. 11. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– TJ JISKRA MŠENO

19.11. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– TJ DVŮR KRÁLOVÉ

Česká liga dorostu 
A-D dorost
hřiště Mozartova

12. 11. /sobota/ 10.15 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FC PARDUBICE B

Česká liga dorostu 
B-C dorost
hřiště Mšeno UMT

6. 11. /neděle/ 10.15/12.30 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK PARDUBICE

Česká liga žáků A-B
hřiště Mšeno UMT 

5. 11. /sobota/ 12.30/14.45 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
- FK PARDUBICE

Česká liga žáků C-D
Hřiště Mozartova

13. 11. /neděle/ 10.00/11.45 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– FK ČÁSLAV

HÁZENÁ
Městská hala Corny

20. 11. /neděle/ 16.00 hodin 
ELP JABLONEC 
– ŽATEC HANDBALL
II. liga mužů

20. 11. /neděle/ 18.00 hodin 
ELP JABLONEC 
– 1. KH DVŮR KRÁLOVÉ
II. liga mladších dorostenců

Městská hala
www.sportjablonec.cz

ODBÍJENÁ
5. 11. /sobota/ 9.30 hodin 
TJ JABLONEX 
– TJ RUMBURK (ženy) 
na kurtu č. 1 

12. 11. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC
NAD NISOU 
- TJ EME MÉLNÍK (juniorky)
na kurtu č. 1
TJ BIŽUTERIE 
– TJ LOKOMOTIVA LIBEREC
Na kurtu č. 2

19. 11. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ V ODBÍJENÉ DÍVEK
TJ BIŽUTERIE JABLONEC
na kurtu č. 3 a 4

20. 11. /neděle/ 9.30 hodin
TJ JABLONEX – TJ TANVALD
(ženy)
na kurtu č. 4

26. 11. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC
NAD NISOU 
- TJ SOKOL PARDUBICE
(juniorky)
na kurtu č. 4

27. 11. /neděle/ 9.30 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC
NAD NISOU 
- TJ ŽELEZNÝ BROD (ženy)
na kurtu č. 4

KICKBOX
5. 11. /sobota/
MISTROVSTVÍ ČR MUŽŮ
V KICKBOXU 
– FULLCONTACT
Pořádá IRON FIGHTERS
KICKBOXING

BOX
12. a 13. 11. /sobota, neděle/
v sobotu ve 13.00 hodin, 
v neděli v 9.00 hodin
10. ROČNÍK MEMORIÁLU
OLDŘICHA MARKOVIČE 2011
Kurt č. 4. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

FLORBAL
19. 11. /sobota/ 20.00 hodin
FBK CAMPUS 
– FBC 98 CHOMUTOV 
(2. liga mužů)
na centrkurtu 

20. 11. /neděle/ 20.00 hodin
FBK CAMPUS 
- FBC DDM KADAŇ
(2. liga mužů)
na centrkurtu

KOPANÁ
Centrkurt

20.11. /neděle/ 9.00 hodin
XI. ROČNÍK FOTBALOVÉHO
TURNAJE FIREM

26. 11. /sobota/ 9.00 hodin. 
TURNAJ V KOPANÉ
MLADŠÍCH A STARŠÍCH
PŘÍPRAVEK

27.11. /neděle/ 9.00 hodin
FOTBALOVÝ TURNAJ
PŘÍPRAVEK ROČ. 2001 A ML.
O POHÁR PNEU HNÍDEK
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

MODERNÍ GYMNASTIKA
19. 11. /sobota/ dopoledne
18. ROČNÍK JABLONECKÉHO
POHÁRU V MODERNÍ
GYMNASTICE
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

Atletická hala Na Střelnici

5. 11. /sobota/ 11.30 hodin
TJ LIAZ pořádá v atletické hale
na Střelnici
MEZINÁRODNÍ VÍCEUTKÁNÍ
ŽACTVA
Atletické závody
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

23. 11 /středa/ 
KINDERIÁDA
Atletické soutěže školní mládeže

Plavecký bazén
25. 11. /pátek/ 7.30 hodin 
OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ
V PLAVÁNÍ
Pro žáky základních a středních
škol v plavání družstev
a jednotlivců.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2011

Nabídka sportovních programů

Jablonečtí draci 
zářili na mistrovství 
Jablonecká posádka RK Dragons
Jablonec zářila na mistrovství Čes-
ké republiky dračích lodí na vod-
ním kanále v Račicích u Štětí nad
Labem. Byl to první závod, kde se
měli Jablonečtí možnost porovnat
s nejlepšími týmy světové úrovně.
Zúčastnilo se ho 33 posádek a ně-
kolik z nich pravidelně reprezen-
tuje ČR na mistrovství Evropy
a mistrovství světa a mají ve svých

sbírkách i ty nejcennější kovy.
Tým RK Dragons Jablonec se me-
zi nimi neztratil. Na dvoukilomet-
rové trati získal cenné páté místo
s minimálním časovým odstupem
od medailových pozic. K tomuto
přidal ještě 8. místo na trati dlouhé
500 m, kdy v rozjížďkách dokázal
zajet nejrychlejší čas. V závodě na
200 m skončili draci na 11. místě.
V závodě dračích lodí nejede nikdo
jen sám za sebe, ale i pro radost
a úspěch všech ostatních členů po-
sádky. „Všem příznivcům tohoto

sportu dokážeme, že je nutno s námi
na republikových i mezinárodních
závodech počítat,“ řekla měsíční-
ku za sladěný tým Irena Bulířová.

Zimní halové
turnaje v kopané
FK Baumit pořádá od konce listo-
padu do konce února v Městské
sportovní hale v Jablonci nad Ni-
sou zimní halové turnaje ve fotbalu.
Určené jsou pro ročníky 2001–2005.
Počet maximálně přihlášených
družstev je deset. Dotazy a přihláš-
ky: Milan Kykal, FK BAUMIT Jab-
lonec, mládež, mobil: 606 394 004,
email: milan.kykal@fkjablonec.cz.

V Jablonci plachtili
vodní skauti
První říjnovou sobotu se uskuteč-
nil v Jablonci třetí ročník závod

ve skautském plachtění – Jablo-
necká regata. I letos se ho účastni-
li posádky z Jablonce, Liberce
a Turnova.
Jely se tři rozjížďky a krátký sprint,
další disciplínou byl hod házečkou
na cíl z kanoe. Letošní novinkou
byla putovní cena pro vítěze závo-
dů od místní bižuterní firmy. A kde
tato trofej skončila? Zůstala doma,
první místo totiž obsadila posádka
skautů ze 4. oddílu vodních skautů
z Jablonce. I další místa obsadily
jablonecké posádky.

Foto Irena Bulířová Foto archiv JM

Foto archiv FK Baumit Jablonec n. N.
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Senioři 
u místopředsedy 
senátu Sobotky

Téměř 50 jabloneckých senio-
rů navštívilo před nedávnem
Valdštejnský palác, sídlo Senátu
České republiky. Provázel je sta-
rosta Petr Beitl a vyvrcholením
návštěvy bylo setkání s místo-
předsedou Senátu ČR, Přemys-
lem Sobotkou.

Po prohlídce historické budovy
s odborným výkladem ještě pozval
senátor Sobotka jabloneckou sku-
pinu na kávu do Frýdlantského sa-
lonku. Vyložil patnáctiletou histo-
rii senátu, přiblížil povinnosti
a prací senátorů a vysvětlil spolu-
práci se senáty dalších 14 evrop-
ských zemí. 

Hovořilo se o vlivu Lisabonské
smlouvy a bruselských rozhodnutí
na legislativy jednotlivých členů
Evropské unie, ale také o slavnos-
tech v zahradách paláce, v nichž
se prezentují tím nejlepším jednot-
livé kraje, i o legendárním Albrech-
tu z Valdštejna. 

Senioři se vyptávali na způsob
tvorby státního rozpočtu, na mož-
nosti výroby elektřiny z různých
zdrojů a jejich následnou cenu, na
výstavbu rychlostní komunikace
R 34 a mnohé další záležitosti.
Padla samozřejmě zásadní otázka
– jestli se hodlá místopředseda
ucházet o post prezidenta republi-
ky, ať už bude způsob volby jaký-
koli. „Budu, ale nevím, kdo vzejde
z řad ODS po zasedání sněmu jako
kandidát,“ odpověděl Sobotka.

(jn)

Týden seniorů měl
novinku – Křeslo 
pro hosta

Koncerty, výstavy, návštěvu
v Senátu České republiky, výlet
do Jizerských hor za vílou Ize-
rínou anebo taneční odpoledne. 

Tak vypadal 11. ročník společen-
sko kulturní akce Týden seniorů.
Město ho uspořádalo u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů od 27.
září do 2. října.

Novinkou letošního ročníku pak
byl diskusní pořad Křeslo pro hos-
ta. Jedním z moderátorů této akce
se stal také místostarosta Petr Tul-
pa. Jako první do křesla usedl po-
slanec Parlamentu České repub-
liky a ředitel jablonecké městské
nemocnice Vít Němeček. Před-
stavil se ve všech rolích, které
zastává, jako místní i vrcholová
politická osobnost i jako úspěšný
manažer městské nemocnice.

(red)

■ Poradna
Dlouho žiji sám, stěhovat se ne-
chci, nezvládám ale udržovat
domácnost a vařit. Děti bydlí
daleko.
Vhodnou pomocí pro Vás je terénní
pečovatelská služba, která mimo
jiné zajišťuje úklid, vaření, praní
i dovážku jídla. Obrátit se můžete
také na sociální službu.

Mám přiznaný příspěvek na pé-
či I. stupně a již využívám te-
rénní pečovatelskou službu.
Chtěl bych do domu s pečova-
telskou službou.
Žádosti do bytů v domech zvlášt-
ního určení, kde je poskytována te-
rénní pečovatelská služba, obdržíte
na Městském úřadě v Jablonci nad
Nisou, Anenská 5, oddělení sociál-
ních služeb.

Mám velmi nízký důchod a chtěl
bych si zaplatit sociální službu,
která mi pomůže s domácností.
Nevím, jestli na to budu mít pe-
níze.
Můžete požádat o příspěvek na pé-
či, ze kterého si služby uhradíte.
Žádosti a informace obdržíte na
radnici, oddělení dávek sociální
péče (1. patro). Formulář žádosti
o příspěvek na péči je také k dispo-
zici na webových stránkách města
Jablonce n. N. a MPSV.

Beru příspěvek na péči III. stup-
ně, využívám terénní pečovatel-
skou službu společně s osobní
asistencí, ale nestačí to.
Potom je pro Vás vhodné sociální
pobytové zařízení – domov pro se-
niory (domov důchodců). Doporu-
čujeme kontaktovat Vámi vybrané
zařízení a domluvit si podmínky
přijetí.

■ Programy 
KJS
10. 11. /čtvrtek/ 13.00–15.00 hodin
BESEDA A PROMÍTÁNÍ
O AFRICE
S Arnoštem Kominíkem o jeho
zážitcích z cest.
Velký sál Spolkového domu 

14. 11. /pátek/ 14.00–16.00 hodin 
SETKÁNÍ S PRÁVNÍKEM
MARKEM ŘEHÁČKEM
Téma: Veřejná správa
Velký sál Spolkového domu 

SVAZ DŮCHODCŮ
Spolkový dům

2. 11. /středa/ 14.00 hodin
MĚŘENÍ TLAKU

9. 11. /středa/ 14.00 hodin
VYCHÁZKA

16. 11. /středa/ 14.00 hodin
ZÁBAVA S HUDBOU

23. 11. /středa/ 14.00 hodin
BESEDA NA TÉMA 
FINANČNÍ GRAMOTNOST

30. 11. /středa/ 14.00 hodin
POSEZENÍ U KÁVY

Město podprořilo
vzdělávání 
dobrovolníků

V Domově důchodců Jablonecké
Paseky se uskuteční v prvním
listopadovém týdnu, který je vy-
hlášen Týdnem dobrovolnictví
v ČR, další setkání dobrovolní-
ků. Jejich vzdělávání podporuje
i město Jablonec. 

Počátek dobrovolnické činnosti
v Jabloneckých pasekách sahá do
roku 2003. „Tehdy jsme získali
první dobrovolníky. Je krásné, že
část z nich u nás pracuje dnes,“ ří-
ká sociální pracovnice Šárka Pet-
říčková.

Dobrovolníci jsou nejčastěji spo-
lečníky klientů, pomáhají při kul-
turních akcích nebo výletech.
Dobrovolnictví je veřejně prospěš-
ná činnost, je to ochota člověka dát
část svého času a sil ve prospěch
potřebné organizace nebo někoho
jiného, aniž by s příjemcem pomo-
ci byl vázán přátelskými či jinými
vazbami a aniž by si činil nárok na
odměnu. Bezcenné dobrovolnictví
ale rozhodně není. Dobrovolníkům

přináší nové přátelské vztahy, zku-
šenosti a dovednosti, někdy i čás-
tečné řešení problému nezaměst-
nanosti.

„Aby bylo dobrovolnictví oprav-
du přínosem, potřebujeme mít
dobrovolníky průběžně vzděláva-
né,“ dodala Petříčková. Domovu se
letos podařilo v rámci Evropského
roku dobrovolnictví získat od Měst-
ského úřadu Jablonec nad Nisou
finanční příspěvek 10.000 korun na
vzdělávání dobrovolníků.

„Každý dobrovolník musí projít
vstupním pohovorem, při kterém
zjišťujeme jeho motivaci, očekává-
ní, zájmy a v neposlední řadě také
to, jak může být klientům prospěš-
ný, kolik času je ochotný věnovat,“
vysvětluje Petříčková. Pokud se zá-
jemce o dobrovolnictví rozhodne

v domově pracovat, musí se sezná-
mit s provozem zařízení, domácím
řádem a hlavně zásadami komu-
nikace se seniory. Až po tomto
vstupním proškolení uzavírá se
zařízením Dohodu o dobrovolnic-
ké činnosti. 

Jarní proškolování se uskutečni-
lo v květnu, podzimní kurzy byly
v září a říjnu. Témata jsou volena
tak, aby dobrovolníky oslovila. Do-
zvědí se při nich, jak pečovat
o vlastní osobu a předejít syndromu
vyhoření, který je v pomáhajících
profesích reálným nebezpečím.

Součástí vzdělávání dobrovolníků
jsou i pravidelná setkávání, kdy
mají možnost si vyměnit své zkuše-
nosti, vzájemně konzultovat a v ne-
poslední řadě to bývá i neformální
setkání s vedením domova, při
nichž je prostor pro ocenění, podě-
kování, předání květiny nebo
drobného dárku dobrovolníkům. 

„Velmi rádi v našich řadách uví-
táme další dobrovolníky, kteří jsou
ochotni věnovat svůj čas seniorům
v Domově důchodců Jablonecké
Paseky,“ uzavírá Petříčková. Máte-
li zájem o podrobnější informace,
volejte na tel. 483 312 500 nebo
724 964 160.

(pet)

■ Aktuálně

Dobrovolníci v Pasekách

Pěvecký sbor Senior, DPS Novoveská, 
který se podílel na slavnostním 

zahájení pestrého seniorského týdne.

Foto Jana Fričová

Foto Jana Fričová

Foto Šárka Petříčková
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■ Krátce
Tip z Rychnova
V rychnovském Hudebním klubu
Bažina v restauraci Beseda vystou-
pí 11. listopadu Jablkoň. Výstavní
síň městského úřadu zve od 12. do
25. listopadu na výstavu Heleny
Schmiedové s názvem Pastel a tiffa-
ny. Expozice je přístupná denně od
9.00–11.00 a 14.00–16.00 hodin. Vá-
noční strom na rychnovském ná-
městí se slavnostně rozsvítí v úterý
29. listopadu v 17.00 hodin.

Vzpomínkové setkání
Ve středu 16. listopadu od 10.00 ho-
din se uskuteční vzpomínkové set-
kání u pomníku v ulici Generála
Mrázka věnované 17. listopadu –
Dni boje za svobodu a demokracii.
Zúčastní se ho i představitelé měs-
ta, zástupci Českého svazu bojov-
níků za svobodu, Konfederace poli-
tických vězňů a další hosté.

Vánoční strom před 
jabloneckou radnicí
Vánoční strom před jabloneckou
radnicí na Mírovém náměstí letos
poprvé zazáří na 1. adventní neděli
27. listopadu v 17.00 hodin. Přijďte
načerpat vánoční atmosféru, zazpí-
vat si a zahřát se teplými nápoji.
Pod stromem bude umístěna vá-
noční poštovní schránka na přá-
níčka. 

Šance pro malé spisovatele
Oddělení školství, kultury a sportu
a DDM Vikýř vyhlašují 16. ročník
literární soutěže MÚZA 2012 –
A ŘÍKÁM DOST! Zaznamenejte
vlastní zážitky, představy, sny i udá-
losti ve formě pohádky, povídky či
poezie. První kategorii budou tvo-
řit díla autorů do 11 let, druhou
práce dětí od 12 do 15 let a třetí pak
účastníci nad 16 let. Svá díla doruč-
te do 2. prosince elektronickou poš-
tou na hronova@mestojablonec.cz,
nebo pošlete v obálce s označením
MÚZA na MěÚ, odd. školství, kul-
tury a sportu, Mírové náměstí 19,
466 01 Jablonec nad Nisou. Kvůli
objektivnímu hodnocení je nepode-
pisujte; jméno, věk, adresu bydliště
a školy připište na samostatný list,
spolu s prohlášením „Souhlasím
s podmínkami soutěže“. Berete tím
na vědomí, že práce se nevracejí
a vyhlašovatel má právo díla se
jménem autora dále využívat.
Pokud to bude možné, dodržte roz-
sah nejvýše dvě strany formátu A4.
Vyhlášení výsledků a slavnostní
předání cen spojené s autorským
čtením a literární čajovnou se
uskuteční 30. ledna 2012.

Naplánujte si výlet 
s Nisarevue
Nový dvojjazyčný kulturní portál
Nisarevue přináší ucelený přehled
o společenských, kulturních a spor-
tovních akcích v celém Euro-
regionu Nisa. V češtině si na něm
můžeme snadno vyhledat akci
přesně podle vlastního gusta, ať se
koná v Jablonci nebo v partner-
ském městě Budyšíně. Více na webu
www.nisarevue.cz.

Jak jste se k výrobě skleněných očí dostal? Exis-
tuje někde v České republice škola, která by učila
výrobě očních protéz?

Pro jablonecký region je to tradiční výroba, kterou
si místní skláři předávají mezi sebou z generace na
generaci. Německý sklář, který ji ovládal, se kvůli tomu
zřejmě vyhnul odsunu a naučil jí mé dřívější kolegy.
Mě s ní seznámil hned po škole Břetislav Pivrnec. Ten
ale v roce 2000 odešel do důchodu a před pěti lety
skončil i můj další bývalý spolupracovník Jindřich
Pokorný. Původně jsme pracovali všichni tři pod stát-
ním podnikem Oční optika Praha. V roce 1992 jsme se
osamostatnili. Teď jsem ve firmě sám.

Jaká je historie výroby skleněných očí?
Nepochází z regionu. Začali s ní v roce 1835 skláři

v německém městě Lauscha. Odtud také dovážím do-
dnes surovinu. Obchodníci tehdy hodně cestovali po
Evropě a zavlekli ji až k nám. Třeba ji budu moct jed-
nou já předat svému synovi, je mu ale teprve 12 let.

Je výroba protéz složitá, za jak dlouho se jí
sklářský mistr naučí?

Šikovnému skláři trvá nejméně 3,5 roku, než zvlád-
ne všechna úskalí. Výroba každé protézy je pečlivá
a velmi přesná práce, každý kus se zhotovuje asi
hodinu. Nejprve se vyfoukne nad kahanem z čiré tru-
bičky ze speciálního skla oční bulva. Na ni se pak po-
kládají barevné skleněné nitě, které tvoří drobnou
kresbu charakteristickou pro živé oko. Od zdravého
oka musí být protéza k nerozeznání.

Znamená to, že každý kus je vlastně originál.
Nejsou v dnešní době na trhu i levnější plastové
protézy? 

Jistě, že ano. Lidé ale dávají přednost skleněným,
protože lépe vypadají. Mají lesk, hladší a tvrdý po-
vrch. Pacient také odejde s okem hned po první ná-
vštěvě. Skleněné oční protézy potřebuje v Česku zhru-
ba 2000 lidí, pojišťovna jim platí dva kusy ročně. Musí
si na ně dávat pozor, aby si je nerozbili. To je jejich
hlavní nevýhoda.

Máte před sebou určitě přes stovku očí. Různé
velikosti, tloušťky, tvary, barvy, levé a pravé oči.
Vyrábějí se všechny stejně?

Nejlépe se dělají oči tmavohnědé, nejvíc práce je se
světlemodrými nebo šedozelenými, u kterých je každá
chybička hned vidět. Protézu je třeba po půlroce pou-
žívání vyměnit, protože slzy naleptají její hladký po-
vrch. Moji pacienti jsou od dětského až po seniorský
věk. Na nedostatek práce si naštěstí stěžovat nemohu.

Dostanete se také k relaxaci?
Když je čas a počasí, vytáhnu motorku – choppera

a toulám se po kraji. Vyjedu do Vysokého, do Jilem-
nice, nebo do Krkonoš. To mám rád.

Petra Laurin

Petr Adamovský

■ Tvář měsíce listopadu

Sklář, který lidem navrací smysl života 
Petr Adamovský chtěl být původně hrnčířem. Vyučil se ale sklářem a myslel si, že pod jeho
rukama budou vznikat tradiční skleněné figurky. Již víc než 20 let však vyrábí nad kahanem
docela jiné křehké zboží – oční skleněné protézy, které mnoha lidem vracejí smysl života.
Řemeslo s dlouhou historií ovládá už jako jeden z posledních v zemi.

■ Petr Adamovský /41 let/
Narodil se a žije v Jablonci nad Nisou.
Absolvoval Střední odborné učiliště bižuterní
v Jablonci.
V roce 1987 nastoupil do s. p. Oční optika.
V roce 1992 se stal spoluzakladatelem
Sdružení výrobců očních protéz.
Je ženatý, má dvě děti (12 a 8 let).

Zásada
Nemám rád velká slova. 

Foto Radek Haltuf

Foto Radek Haltuf
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Při příležitostí druhého ročníku Meziná-
rodního trienále Jablonec 2011 jsme pro čte-
náře měsíčníku připravili seriál o historii
jabloneckých výstav. Pokud vás téma zauja-
lo a budete chtít o výstavnictví v Jablonci
zjistit více, pak právě pro vás vydalo Mu-
zeum skla a bižuterie knihu Jablonecké vý-
stavy 1959–1987.

8.Výstavy spotřebního zboží Svět předmětů

Když byla v roce 1965 nastartována tradice
mezinárodních výstav bižuterie, které se pořáda-
ly ve tříletých intervalech, vyvstala před orga-
nizátory otázka, jak využít prostory výstaviště
v době mezi těmito akcemi. Uvažovalo se sa-
mozřejmě o výstavách, které by stávající pro-
gram vhodně doplnily. V roce 1966 byla tak na jabloneckém výstavišti reprízována Celoslo-

venská výstava užitého umění a průmyslového
výtvarnictví. Další výběr značně ovlivnila sku-
tečnost, že jablonecké bižuterní výstavy byly již
od svého počátku termínově i propagačně spo-
jeny s Libereckými výstavními trhy. V roce 1967
proto mohli návštěvníci v Jablonci zhlédnout
výstavu LVT – Jablonec ’67, pro kterou byl spe-
ciálně vyčleněn sortiment skla, porcelánu, kera-
miky, svítidel, vánočních ozdob a bižuterie.

V období normalizace začal stát věnovat znač-
nou pozornost spotřebnímu průmyslu a kvalitě
spotřebního zboží. Rok 1969 byl vyhlášen Ro-
kem jakosti a poprvé byla vypsána soutěž o do-
konalý výrobek, v jejímž rámci se udělovala
označení kvality CID (Czechoslovak Industrial
Design). Na jabloneckém výstavišti v tomto roce
proběhl první ročník mezinárodní výstavy spo-
třebního zboží Svět předmětů – Jablonec ’69.
Vystavovalo se zde sklo, keramika a porcelán,
nábytek, bytový textil, osvětlovadla, hračky, vy-
bavení domácnosti, nářadí, telekomunikační
zařízení, reprodukční zařízení, optika, kance-

lářské potřeby, cestovní potřeby a architekto-
nické prvky interiéru. 

V následujících letech se tyto výstavy staly
pevnou součástí programu jabloneckého výsta-
viště. V roce 1972 se uskutečnila výstava Svět
předmětů zaměřená speciálně na problematiku
bydlení. Návštěvníci v ní nalezli nábytek, byto-
vé vybavení i návrhy koncepcí bydlení jako cel-
ku. Třetí mezinárodní výstava spotřebního zbo-
ží v roce 1975 měla podtitul Dítě a jeho svět
a dobře zapadala do státní podpory populační-
ho růstu v 70. letech. Vystavovaly se především
hračky, ale také vybavení dětských pokojů, hu-
dební nástroje, knihy, učební pomůcky a mnoho
dalšího. Tématem čtvrtého ročníku Světa před-
mětů v roce 1978 byl volný čas. Exponátovou
náplň tvořilo především sportovní vybavení, ale
také například potřeby pro kutily, zahrádkáře
atd. To však byla poslední výstava tohoto typu.
Dalšího pokračovaní výstav spotřebního zboží
se již návštěvníci jabloneckého výstaviště ne-
dočkali.

Jana Nová
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Historie výstav bižuterie v Jablonci nad Nisou

Sto let – to jsou přibližně tři lidské generace.
Vybrali jsme pro vás z oblíbeného deníku
Gablonzer Tagblatt, čím žil Jablonec před
sto lety.

12. listopadu 1911, číslo 260, strana 4
Chlapec usmrcen povozem
Sedmiletý syn malíře Emila Pörnera z Horního

Maxova byl zachycen povozem hodkovického
pivovaru a přejet. Tragickou událost vyšetřuje
policie.

17. listopadu 1911, číslo 264, strana 4
Výstava panenek v hotelu Koruna 
Panenka je nejlepší hračkou pro děti – to ří-

kají dámy ze spolku Schulverein (Matice škol-
ská), které výstavu pořádají. K vidění nejsou
jen krojované panenky ze všech zemí, ale i dvě
prastaré panenky, se kterými si hrála děvčátka
již před sto lety. Na výstavě nechybí ani model
Černé Studnice se sáňkařskou dráhou a perní-
ková chaloupka.

21. listopadu 1911, číslo 267, strana 4
Léčitel u soudu
Sedmdesátiletý zazračný léčitel z Pulečného,

pan Franz Masopust, byl odsouzen k osmiden-
nímu vězení. Pan Masopust totiž má studnu,
jejíž voda údajně léčí rachitické děti. Klade se
mu za vinu, že přes varování lékařské komise
potíral a myl touto vodou nemocné děti, za což
mu jejich pověrčivé matky dávaly peněžitou
odměnu.

21. listopadu 1911, číslo 267, strana 4
V Podhorské ulici byl otevřen nový samo-

obslužný bufet – automat
Po vhození 10 nebo 20 haléřů si návštěvníci

pochutnají na kávě, limonádě, pivu, likérech
a obložených chlebíčcích. Další chutná jídla
jim prodá hezká bufetářka.

21. listopadu 1911, číslo 267, strana 5
Zlepšení přímého vlakového spojení mezi

Libercem a Vídní
Dráhy upravily jízdní řády rychlíků číslo 5 a 6

na trase Vídeň – Nymburk – Mladá Boleslav –
Turnov – Liberec a zpět. Vlak z Liberce vyjíždí
v 6.55 hodin a ve Vídni jste v 15.00 hodin.
Z Vídně odjedete druhý den ve 13.25 a do
Liberce dorazíte v 21.17 hodin. 

26. listopadu 1911, číslo 272, strana 1
Stávky v textilním průmyslu
Přes 200 přadláků firmy Liebig ve Svárově

stávkuje. Dalších 1200 dělníků se zatím nepři-
pojilo. Z Lanškrouna hlásí, že stávkují dosud
jen dělníci v Třebechovicích. V Náchodě vy-
pukla generální stávka 17. listopadu, 23. listo-
padu byla ukončena, protože bylo některým po-
žadavkům dělníků vyhověno.

28. listopadu 1911, číslo 273, strana 1
Ze světa – Paříž
Společnou sebevraždu pomocí jedu cyankali

spáchali poslanec Paul Lafarge a jeho žena, dcera
Karla Marxe. Lafarge zanechal zprávu, že končí
svůj život kvůli své zhoršující se duševní chorobě.

30. listopadu 1911, číslo 275, strana 4
Pozvánka na sáňkařskou dráhu Černá

Studnice – Smržovka
Čekáme již jen na pořádnou sněhovou nadíl-

ku. Ceny: dospělí 20 haléřů za celou trasu, děti
polovic. Sezónní jízdenka pro dospělé stojí
5 korun, děti platí polovic.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

LVT – Jablonec ’67, expozice vánočních ozdob
Foto archiv muzea skla a bižuterie

Svět předmětů – Jablonec ’75, Dítě a jeho svět
Foto archiv muzea skla a bižuterie

Svět předmětů – Jablonec ’72
Foto archiv muzea skla a bižuterie

Obří sud na Javorníku býval dlouhé roky skutečnou
turistickou atrakcí. Byl zakoupen v roce 1898 jako
exponát vídeňské výstavy a o rok později znovu po-
staven na vrcholu Javorníku. Sud byl 14 m dlouhý
a 12 m vysoký a jeho sál stačil pro víc než 400 hos-
tů. Obří sud shořel 20. září 1974. V současné době
se však vrchol Javorníku již pyšní novým obřím su-
dem, který byl slavnostně otevřen 1. října 2011. 

Foto archiv Graphis
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Maxov, křižovatka (MHD) – Brechšmídova
kaple – rozcestí Pod Bukovou (1,5 km) – Bu-
ková – Čertova komora (3 km) – Záhoří
(4,5 km) – Vyhlídka nad Smržovkou – Smr-
žovka (6,5 km).

I krátké listopadové dny se dají využít k pří-
jemnému výletu do přírody. A nemusíme přitom
ani vyrážet daleko od Jablonce. Vyjít můžeme
od zastávky MHD (linka č. 4) Maxov, křižovat-
ka. Tady najdeme zelené značení, po kterém se

vydáme směrem k Josefovu Dolu. Značky brzy
silnici opustí a odbočí vlevo. Mírné stoupání
nás zakrátko dovede k malé požární zbrojnici
a hned naproti ní stojí bájemi opředená Brech-
šmídova kaplička. 

Pověst vypráví, že kaple zde byla postavena
proto, aby zapuzovala ďábla. S čertem údajně
spolčený Andreas Kunze, zvaný Brechšmíd, tu
měl obcházet a strašit ještě dlouho po svém
úmrtí. Skončit vše mělo až ve chvíli, kdy bude
jeho duše vykoupena smrtí nevinného dítěte.
To se prý stalo v roce 1863, když se kamenný
blok sesunul v tzv. Čertově komoře na nebo-
hého synka drvoštěpa Augustina Sedlaka. Ale
do těch míst to máme ještě kousek cesty. 

Zelené značky nás nejprve dovedou znovu na
silnici a po ní pokračujeme několik minut
(směr Josefův Důl) k rozcestí se žlutě značenou
cestou. Tady odbočíme doprava a stoupáme na
Bukovou. Zalesněný kopec má hned několik
vrcholů, ale značky je – snad proto, že nepo-
skytují téměř žádný rozhled – všechny míjejí.
Pod jižním vrcholem Bukové objevíme vpravo
při cestě zmíněnou Čertovu komoru, která je
tvořena několika na sebe zřícenými balvany.
Na informační tabuli se můžeme dovědět i další
zajímavosti.

Cesta dále klesá až vyjdeme na louky, z nichž
se otevřou rozhledy na Jizerské hory a Krko-
noše. Tak dojdeme na rozcestí v Záhoří, kde se
připojí modré značení, které nás doprovodí až
do Smržovky. Jedna krátká odbočka se ale ještě
rozhodně vyplatí – a to na smržovskou Vyhlíd-
ku. Vrchol skaliska s 30 m vysokou údolní stě-
nou je pohodlně přístupný po vytesaných scho-
dech. Na několika terasách se nacházejí skalní

mísy, z nichž nejznámější je Čertova studánka.
Ta je na 80 cm hluboká a je trvale naplněná vo-
dou. Samozřejmě, že i o studánce se vypráví
několik pověstí. Třeba ta o nešťastné lásce skřít-
ka Sklenaříčka, nebo jiná o čertovi, který se tak
polekal kříže na vrcholu, že se sem už nikdy
nevrátil.

Nenáročný výlet je vhodný pro každého. Do-
poručujeme mapu Jizerských hor 1 : 25 000. 

Otokar Simm

Krátká vycházka pro krátké dny

I. díl – Proč zakládat motýlí louky?

Na celém světě poletuje kolem 165.000 dru-
hů motýlů. Z toho na Evropský kontinent
připadá asi 4000 druhů. Zhruba polovina
evropských druhů žije i na našem území. To
je relativně velké množství, přesto většina
z nás zaznamená druhů sotva několik desí-
tek. Naprostá většina motýlů je totiž aktiv-
ních v noci. Těch denních u nás žije pouze
143 druhů. 

Bohužel celá polovina denních motýlů je
v různém stadiu ohrožení. Vzhledem k tomu, že
se výrazně snižuje i počet druhů dříve běžných,
napočítáme dnes na pěkné květnaté louce jen
kolem pěti až deseti druhů motýlů. Pokud tedy
najdeme pěknou květnatou louku, protože právě

dramatický úbytek těchto luk je hlavní příčinou
mizení motýlů z naší přírody. 

Původní květnaté louky s mnoha desítkami
druhů kvetoucích rostlin se stále více mění
v čistě travnaté, intenzivně hnojené a několi-
krát za rok sečené zelené pouště skládající se
z jednoho, maximálně několika druhů trav.
A nejde jen o intenzivně obdělávané zeměděl-
ské louky. Také z parků bychom mohli udělat
přírodu, stačila by drobná změna našich estetic-
kých priorit. Obrovské šance poskytuje i o oko-
lí supermarketů, průmyslových objektů, okraje
hřišť, trávníky na sídlištích, atd. 

Ve srovnání s Evropou jsme v tomto ohledu
bohužel na úrovni úplně nejhorších zemí – te-
dy Belgie, Nizozemí a Lucemburska. V uplynu-
lém století 18 druhů našich motýlů zcela vyhy-
nulo, a pokud bude ochrana přírody i nadále
uvězněna v ghettech přírodních rezervací a ne-
přesune se do volné krajiny, tak o většinu ohro-
žených druhů motýlů pravděpodobně přijde-
me. 

Možná si kladete otázku, proč vlastně motýly
chránit? Mizením motýlů z naší přírody nepři-
cházíme jen o letní ozdobu rozkvetlých luk.
Motýli jsou varovným světlem, které ukazuje,
jak špatně na tom biodiverzita je. Na základě
mapování přírodních biotopů, které proběhlo
v rámci Natury 2000, bylo zjištěno, že kromě 18
druhů motýlů zmizely během posledních dese-
tiletí z území našeho státu odhadem také dva až
tři tisíce druhů dalšího hmyzu.

To, že je hmyz jedním z pilířů ekosystému, si
uvědomili např. obyvatelé Anglie. Tam vyhynu-
ly pouze dva druhy denních motýlů, a když jim

na konci 80. let minulého století vyhynul ten
druhý, modrásek černoskvrnný, vyvolalo to ta-
kovou vlnu zájmu o ochranu bezobratlých, že
dnes má anglická společnost pro ochranu mo-
týlů přes 12.000 členů. 

Na tomto příkladu je vidět, že pro ochranu
přírody mohou udělat obyčejní lidé často víc,
než zmohou některá vládní nařízení. Nej-
účinnější ochrana přírody je ta, která jde zdola
a je založena na zájmu dobrovolníků a nezis-
kových organizací.

O tom jak si u domu založit motýlí louku,
o její údržbě i o tom, kde v našem okolí již ta-
kové louky jsou, si povíme příště. 

Bližší informace najdete například na webu
www.lepidoptera.cz

Milan Bajer
Ekocentrum JKIC, o. p. s

Motýlí louky

■ Tip na výlet

Babočka paví oko Foto Milan Bajer Babočka admirál Foto Milan Bajer

Foto Otokar Simm
Staré, dnes již nepoužívané schody na Vyhlídku

Foto Otokar Simm
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Příští téma: Betlém. K malování si můžete zazpívat vánoční koledu „Půjdem spolu do Betléma“.

Milé děti, 

děkuji za podzimní obrázky strašidel a strašidýlek. Opravdu se vám
vydařily! A protože se rok chýlí ke konci, nastává čas příprav na
Vánoce. Určitě už v duchu promýšlíte, o co si letos napíšete Ježíškovi.
Nezapomeňte, že schránka na dopisy pro Ježíška bude v Jablonci
před radnicí první adventní neděli, tedy 27. listopadu, pod velikým
vánočním stromem, který se ten den slavnostně rozsvítí. A teď zpátky
k malování. Příští téma je už také vánoční: Betlém. Jak vlastně ta-
kový Betlém vypadá? Kdo všechno k Ježíškovi přišel? Jaké dary mu
přinesli...? To všechno mi můžete nakreslit. Moc se těším.

Váš skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Strašidel se nebojíme“
Barborka Romančáková, 7 let, ZŠ Pivovarská
Danielka Mrázková, 6 let, MŠ Slunečnice
Adélka Podoubská, 5 let, Podhorská 5
Tomášek Bárta, 4 roky, MŠ Pod Peřinkou

Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Betlém“ očekáváme do pátku 11. listopadu
na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na adrese redakce:
Městský úřad, redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové náměstí 19,
467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku napište heslo „Skřítek Pastelka“.
Doporučený formát výkresu je A4. NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu
celé jméno, věk a také kontakt!

Barborka Romančáková

Danielka Mrázková Adélka Podoubská Tomášek Bárta
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na novou adresu:
Ladova ulice 

(200 m za autosalonem Peugot)
otevřeno 8–12.30, 13.30–17.30
◆ V novém obchodě nabízíme

širší, zajímavější sortiment pro rybáře 
všech zaměření a přehledné uspořádání všeho zboží

◆ Stálý prodej nástražních ryb 
několika druhů a velikostí

◆ Široký výběr rybářských křesel 
s vyšší nosností, pravidelné SUPERAKCE na „vše“

◆ Od listopadu bude otevřen 
velko- a maloobchod akvarijních ryb

a rostlin – stále skladem široký sortiment pro
maloobchody i soukromé chovatele

Mobil: 733 103 166
e-mail: info@mbakva.eu – pro akvaristiku 

rybarstvi@mbakva.eu

RYBÁ¤SKÉ
p o t fi e b y
RYBÁ¤SKÉ
p o t fi e b y

z Revoluãní ul. pfiestûhovány

VÁNOČNÍ TRHY
15.–17. 12. 2011

Přijímáme přihlášky na prodej zboží
do Výstavního pavilonu a sálů

Eurocentra

Uzávěrka přihlášek
4. 11. 2011

Kontakt:
i.bendova@eurocentrumjablonec.cz

tel. 483 712 505, 777 747 187 
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POWERJOGA KATKA
Cviãíme v pfiíjemném sále
Rodinného centra Magnet

Ve stfiedu 14.30–15.30, ve ãtvrtek 19–20
Chcete se nauãit powerjogu od základu

a dál se v ní rozvíjet?
Zapi‰te se do KURZU Powerjogy 2012

Více informací se dozvíte na www.inspirace.org,
Zavolejte: 777 066 967

âI·TùNÍ KOBERCÒ A SEDACÍCH SOUPRAV
prodej a pokládka podlahov˘ch krytin,

malífiské a natûraãské práce
kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz, tel.: 604 503 848

âESKÁ GEODETICKÁ s.r.o.
geometrické plány, vytyãení

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

tel.: 604 608 467, ceskageodeticka@atlas.cz

RYCHLOSERVIS: 
brzdy, v˘fuky, tlumiãe, v˘mûny olejÛ
PNEUSERVIS • PRODEJ PNEU 

ZA INTERNETOVÉ CENY!
• âi‰tûní interiéru vozidel 

• Antikorozní nástfiiky spodkÛ a dutin
• Ve‰keré opravy osob. a dodáv. vozidel
• Servis klimatizací – plnûní a opravy
Jablonec nad Nisou, Îelivského 13 

www.autosabi.cz
tel. 608 961 363

15% SLEVA 
na práci pfii opravû vozu

platnost: do 3/2012 ✄
15% SLEVA 
na práci pfii opravû vozu

10% SLEVA 
na pfiezutí vozu

platnost: do 6/2012 ✄
10% SLEVA 
na pfiezutí vozu

PRODÁM
stavební pozemek v Koberovech

RK nevolat!!!!
tel.: 732 968 898

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
JEDINEâNÁ MOÎNOST do konce roku DPH 10 %,

Levnûji neÏ jinde. Kvalitní LEVNÉ vnitfiní,
vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.

Stavební pouzdra pro posuvné dvefie.
Akãní ceny na dvefie, kování i na montáÏ.

PROFI v˘fiez kovov˘ch zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!
Kompletní montáÏ. Okna dfievo i plast.

tel.: 604 404 861
www.dverehybner.cz

TANEâNÍ KURZY – JARO 2012
Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

na internetov˘ch stránkách
www.tanecnisvoboda.cz

Podrobné informace o kurzech
vám poskytneme i na telefonu: 603 512 887

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

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

e-mail: first.r@centrum.cz

ODHADY TRÎNÍ HODNOTY NEMOVITOSTÍ
Nabízím zpracování ocenûní nemovitostí – byty,

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

tel.: 724 953 484
www.kopacikova.cz

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. ã. 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!

MITON CZ
– poradíme jak se prosadit na internetu
Ozvûte se na: e-mail sales@miton.cz

nebo na tel.: +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 obchodního zástupce.

PRODEJNA ADELMAR
ekologické ãisticí prostfiedky ze ·panûlska CODI

a kosmetika BABARIA.
Komenského 545, 1. patro, Jablonec n. N.

vchod vedle prodejny ALPINE PRO

VYBÍRAL – REKONSTRUKCE KOUPELEN A BYTÒ
obkladaãské, zednické, malífiské,

sádrokartonáfiské práce
Josef Vybíral

tel.: 777 858 743

POSPÍCHAL s.r.o.
Prodáváme:

palubky, podlahová prkna, plovoucí podlahy,
obkladové panely, dfievûné li‰ty, prahy,

nábytek z masivu, postele, skfiínû,
komody, Ïidle a stoly

Podhorská 128a, Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 880

e-mail: jablonec@pospichal-strechy.cz
www.pospichal-strech.cz

PRODÁM
revolverov˘ soustruh,
strojní frézky, dûliãky

tel.: 732 968 898

PODùKOVÁNÍ
Dûkuji mnohokrát neznámé paní,

která mne dne 21. 9. v odpoledních hodinách,
kdy jsem zkolabovala na ulici zavezla na o‰etfiení.

Je‰tû jednou srdeãnû dûkuji.
L. Vrkoãová

JUDr. JI¤Í CHVALINA,
advokát

oznamuje, Ïe zaãal poskytovat
v sídle Lí‰n˘ 47, 468 22 Îelezn˘ Brod,

právní sluÏby a poradenství
zejména v odvûtvích práva obchodního,

obãanského, rodinného, trestního,
pracovního a insolvenãního.

Kontakty:
mobil: +420 604 531 549,

e-mail: jiri.chvalina@seznam.cz

KOSMETIKA – IREN – DOPORUâUJE
Doléhá na Vás podzimní deprese?

Nezoufejte – prijìte vyzkou‰et litoterapii,
aromaterapii, teplé lávové kamínky

a dal‰í relaxaãní o‰etfiení obliãeje i tûla.
Prohlídnete si bohaté vánoãní balíãky

pro Va‰e nejmilej‰í ãleny rodiny.
Tû‰í se na Vás Pincová Irena

POLIKLINIKA M·ENO
tel.: 723 086 220

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
profesionální sluÏby, osobní pfiístup,

kvalitní znaãkové díly
(ATE, BOSCH, SACHS, VALEO...)

za super ceny, spolupráce s poji‰Èovnami
P¤EZOUVÁNÍ a NOVÉ ZIMNÍ PNEU-super ceny
AKCE „ZIMA 2011“ – autobaterie BANNER!!!

DIAGNOSTIKA ¤J, GEOMETRIE NÁPRAV
tel.: 483 313 977, 604 242 111

www.autoservismokosin.cz
Letní 22, Jablonec n. N. – Kokonín

JAN REJSEK – PODLAHY
VINYLOVÉ PODLAHY

vzory dfieva, kamene, plechÛ a uni barev
odoln˘ vÛãi vlhkosti, vodû a po‰kození

snadná lokální oprava
nízká hluãnost (ideální pro panelové domy)

vhodné pro podlahové vytápûní
Více na: www.rejsek-podlahy.cz
Perlová 8, Jablonec nad Nisou

tel.: 724 119 523

Volné prostory 
k pronájmu

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

pronájem 
54 m2 

(prodejna – přízemí)
43 m2 

(3. patro)
136 m2

(výstavní pavilon S4)

Bližší informace:
p. Kalašová, tel.: 483 311 281 

d.kalasova@eurocentrumjablonec.cz 
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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

Prodej vzácn˘ch kovÛ: zlato, stfiíbro, platina, paladium
Kontaktní kanceláfi: PasáÏ CORSO, 2. patro

Ing. Dana Kozáãková, tel.: 776 749 860
Petra Knesplová, tel.: 603 929 188

email: nakupzlato@centrum.cz

Investice, která se vyplatí Vsaìte na trvalé hodnoty

Od listopadu 2011 novû nabízíme 

ZV¯HODNùNÉ BALÍâKY 
RELAXAâNÍCH SLUÎEB
poskytovan˘ch v pfiízemí Polikliniky I v Jablonci n. N.:

➀ v hodnotû 300,– Kã 
1x masáÏ zad a ‰íje + 30 min. Dream Healther

➁ v hodnotû 400,– Kã
1x masáÏ zad a ‰íje + 30 min. Dream Healther 
+3x vífiivka na nohy

➂ v hodnotû 700,– Kã 
1x masáÏ celého tûla + 30 min. Dream Healther

➃ v hodnotû 800,– Kã
1x masáÏ celého tûla + 30 min. Dream Healther 
+3x vífiivka na nohy

Ke koupi 5 balíãkÛ v jakékoliv hodnotû dárek zdarma
dle v˘bûru: 20 min. Dream Healther nebo 1x vífiivka na nohy.

BliÏ‰í informace a objednávky termínÛ:
– osobnû na Rehabilitaci v pfiízemí Polikliniky I
– telefonicky: 483 341 275 nebo 483 341 280

Poliklinika I
Po‰tovní 2428/8
Jablonec nad Nisou

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

Želivského 1, Jablonec n.N. (naproti Intersparu), www.autofics.cz
Tel.: 483 368 893, mobil: 606 608 997, 602 466 148

HORÁK ELEKTRO • BudovatelÛ 6 • Jablonec n. N. • tel.: 483 312 550

Akãní nabídky

RA 601 999,–

RA 028L 999,–

RA 410B 799,–

cena od 4.999,–


