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Ani v únoru město nespí
Vážení Jablonečané,
držíte v rukou další vydání vašeho měsíčníku.

Všichni, kdo se na něm podílejí, se snaží pravi-
delně na jeho stránky soustřeďovat ty nejužiteč-
nější a nejpodstatnější informace z radnice
i z města v širším slova smyslu. Věřím proto, že
po prvním prolistování ani únorové číslo ne-
skončí jako výplň na sušení bot. I když zrovna
v únoru bývá spotřeba novin kvůli neustále
mokré obuvi dost vysoká... Ale pojďme raději
zpět k tomu, co vás zajímá. Mezi důležité udá-
losti pro život města bych určitě zařadil místní
referendum, které proběhne v neděli 19. února
v Kokoníně. Bude v něm položena pro budouc-
nost této lokality zásadní otázka: „Chcete oddě-
lení místní části Kokonín od Jablonce nad Nisou
a vznik samostatné obce Kokonín?“ Klady
a zápory odtržení byly již na stránkách tohoto
měsíčníku detailně zpracovány. Vyjádřit se teď
mohou ti, kdo mají v Kokoníně trvalé bydliště,
a tedy právo hlasovat. Únor bude důležitý také
pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Na většině
jabloneckých škol se koná zápis do prvních tříd
ve čtvrtek 9. února. Výjimkou je Katolická škola
majora Rudolfa Háska, kde je zápis už v pondě-
lí 6. února a Svobodná základní škola se zápisem
v úterý 7. února. 

Prostřednictvím Jabloneckého měsíčníku mů-
žete sledovat i přípravy nového územního plánu
města. Je to velice složitý proces, na jehož konci
by měl být takový územní plán, který lépe rea-
guje na současnou situaci ve městě a vývojové
trendy. Podle harmonogramu předpokládáme,
že by měl být vydán na přelomu roku 2013–2014.
Nyní nás čeká další kolo projednávání, ve kte-
rém své připomínky mohou opět vznést nejen
dotčené orgány, ale i veřejnost.

Na závěr bych rád alespoň „nakousl“ téma,
kterým se budeme podrobněji zabývat v někte-
rém z příštích čísel Jabloneckého měsíčníku.
Jde o jednu z největších investic na území naše-
ho města. Společnost Povodí Labe získala téměř
400 milionů korun na vybudování protipovod-
ňové štoly. Zhruba kilometr dlouhá štola povede
od pravého břehu přehrady směrem k plynárně.
Stavební práce začnou už tento měsíc a částečně
omezí provoz přehrady. Výsledné dílo by mělo
před velkou vodou ochránit majetek za více než
miliardu korun. Při jarním tání pak budeme mo-
ci spát zase o něco klidněji.

Hezký zbytek zimy přeje všem
Petr Vobořil

místostarosta města
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■ Kokonínská 
čistička – ano, či ne?

Redakce Jabloneckého měsíční-
ku obdržela otázky Josefa Šikoly,
zmocněnce přípravného výboru
referenda v Kokoníně. Otázky se tý-
kají článků z lednového vydání
Jabloneckého měsíčníku (str. 2–3).
Předkládáme odpovědi SVS, a. s. na
některé z nich, kompletní otázky
a odpovědi najdete na webových
stránkách www.mestojablonec.cz.

SVS nedovede umístění ČOV
Kokonín změnit. Proč? Neumí
projektovat? Nebo lépe řečeno
NECHCE!

Příprava každé stavby je dlouho-
dobý, náročný a odborný proces,
který má svá pravidla a mantinely.
Severočeská vodárenská společnost
je jako investor při přípravě staveb
povinna respektovat řadu omezení
daných legislativou, možnostmi
technického řešení, možnostmi sou-
hlasného projednání např. s ohle-
dem na soukromé vlastnictví a v ne-
poslední řadě i finančním limitem.
Stavba ČOV v Kokoníně jako výsle-
dek několika let vyhodnocování
všech pro a proti předchozích va-
riant odpovídá vodohospodářské
studii, Územnímu plánu města Jab-
lonec nad Nisou a Plánu rozvoje vo-
dovodů a kanalizací Libereckého
kraje. Její technické řešení splňuje
příslušnou legislativu s cílem mini-
malizace negativních jevů na okolí.
Finanční objem stavby plně odpo-
vídá požadavkům na čistírnu této
velikostní kategorie i možnostem
investora, který je připraven ji fi-
nancovat ze svých zdrojů. 

Předložte jiné varianty systé-
mu odkanalizování Kokonína
i s vyčíslením nákladů, a to v ta-
kovém rozsahu, aby se dala udě-
lat oponentura.

Zpracování studie posuzující tři
varianty řešení – jako nejefektivněj-
ší z nich dále rozpracována varian-
ta dostavby kanalizace a stavby
ČOV v Kokoníně 2007–2011.

Proč návrh neřeší dvoutrub-
kovou kanalizaci, když se obecně
ví, že na tento nedostatek „doje-
ly“ některé obce v ČR s dotacemi
od EU. Uveďte čp. domů, která
odkanalizuje navrhovaný pro-
jekt a jak. Uveďte délky potrubí
a ulice, zvlášť náklady na potru-
bí a na ČOV.

Podrobné kalkulace připravova-
né stavby nikdy předem nezveřej-
ňujeme kvůli budoucímu výběro-
vému řízení na zhotovitele, které
bychom tím bezpochyby ovlivnili. 

Referendum v Kokoníně
Občané Kokonína budou 19. února od 9 do 17 hodin rozhodovat v místním referendu,
zda se nyní místní část Kokonín odtrhne od Jablonce a stane se samostatnou obcí
s vlastní samosprávou a finančním rozpočtem. 

Po případném odtržení získá Kokonín samostat-
nost, ale bude muset platit za některé činnosti,
hrazené dnes z rozpočtu města Jablonce. 

Jednou z výdajových položek hypotetického rozpočtu
samostatné obce Kokonín budou náklady na správu
věcí obecních. Rozpočty provozu současných orgánů
města Jablonce nad Nisou (zastupitelstvo, starosta
a především pak městský úřad) náklady na správu
Kokonína jako části města s ohledem na jeho velikost
prakticky absorbují. Na rozdíl od jiných položek roz-
počtu, kdy by vznikem samostatné obce Kokonín do-
šlo k „přesunu“ rozpočtových položek z rozpočtu města
Jablonec n. N. do rozpočtu nové obce, jde v případě
nákladů na správu Kokonína o výdaj navíc.

Nově vzniklá obec by mohla mít zastupitelstvo v poč-
tu 7 až 15 členů. Ze zákona by pak obec vedl starosta
a místostarosta. „Činnost obecního úřadu by stejně ja-
ko v podobně velkých obcích mohli zajišťovat dva až
čtyři pracovníci. Velkou částí agend státní správy, na-
příklad občanské průkazy, řidičské průkazy, pasy,
živnostenské agendy, agendy dopravy, stavebního
úřadu, životního prostředí atd. by pro Kokonínské
i nadále ze zákona vykonával Městský úřad Jablonec
nad Nisou,“ vysvětluje tajemník jabloneckého měst-
ského úřadu Marek Řeháček. 

Do svých nákladů by nově vzniklá obec musela za-
řadit odměny pro osoby působící v orgánech obce,
tzn. zastupitele, případně též osoby působící v růz-
ných komisích či výborech. O odměnách členů výbo-
rů rozhoduje zastupitelstvo a výše nákladů tedy dnes
nelze odhadovat. Závisí na počtu komisí či výborů
a rozsahu jejich složení a výše odměny. Odměna sta-
rosty a místostarosty je naproti tomu předem stanovena
legislativou. V případě Kokonína se u starosty, který je
pro výkon funkce uvolněn (tj. vykonává ji jako běž-
nou práci), jedná o částku cca 40 tisíc Kč měsíčně.
Pokud by starosta nebyl uvolněn, jde o cca 23 tisíc Kč
měsíčně. Odměna místostarosty (pokud by byl uvol-
něn) činí cca 33 tisíc Kč měsíčně, v neuvolněné funk-
ci pak cca 21 tisíc Kč měsíčně. K těmto částkám je po-
třeba připočítat také povinné odvody, cestovní náhra-
dy a další platby vycházející z legislativy. Náklady na
obecní funkcionáře lze odhadovat v rozmezí 600 tisíc
až 1,5 milionu korun. Je nutné počítat i s náklady na
provoz obecního úřadu a jeho personální zajištění.
Příklad: V Jablonci je na jednoho úředníka ročně po-
čítáno s částkou 400 tisíc korun, zahrnuje plat, odvody
a další personální náklady. „Provoz obecního úřadu
pro obec velikosti Kokonína obvykle zajišťují 2–4 pra-
covníci. Náklady na jejich činnost lze odhadovat mezi

osmi sty tisíci až 1,6 miliony korunami ročně,“ vypo-
čítává Marek Řeháček. Pokud by si Kokonín pořídil
strážníky obecní policie (vznikem samostatné obce by
již v Kokoníně bez dalšího nemohla zasahovat MP
Jablonec), jsou náklady na jednoho strážníka díky vy-
bavení ještě vyšší než u jednoho úředníka. Do nově
vzniklého rozpočtu obce by se musely započítat i ná-
klady na zřízení budovy obecního úřadu, pořízení vy-
bavení, automobilů atd. 

Majetek města Jablonec n. N. v Kokoníně by přešel
na nově zřízenou obec na základě dohody (místní ko-
munikace včetně kompletního příslušenství, budovy
atd.). S tím by také na Kokonín plně přešly související
náklady: Na údržbu veřejného osvětlení a energii
1,8 milionu korun, na provádění zimní údržby 1,75 mi-
lionu korun, na stavební údržbu komunikací všech
tříd 1,4 milionu korun, na jarní úklid 650 tisíc Kč, na
povinné prohlídky místních komunikací 100 tisíc ko-
run. Další výdaje Kokonína lze také odhadnout podle
stávajících částek v jabloneckém rozpočtu – ZŠ Rych-
novská 2,55 milionu Kč, MŠ Dolní 700 tisíc Kč, hasiči
500 tisíc Kč, odpady 1,5 milionu Kč, Kulturní dům
Kokonín 150 tisíc, příspěvek na Dopravní sdružení
obcí Jablonecka 1,350 milionu Kč. K této částce je nut-
no připočíst i přímé náklady na DPS Kokonín v částce
390 tisíc korun.

Předpokládané příjmy Kokonína lze odhadovat na
14 milionu korun (daně sdílené ze státního rozpočtu
11,8 milionu Kč, daň z nemovitostí 600 tisíc Kč, odpady
700 tisíc Kč, dotace na výkon státní správy 700 tisíc,
místní a správní poplatky 200 tisíc Kč). V příjmech není
zahrnuta částka z nájemného v obecních budovách. 

Ekonomické změny by Kokonínští zaznamenali až
v delším horizontu. Co se však občana Kokonína v pří-
padě odtržení dotkne okamžitě, je výměna dokladů.
„Osobám starším 15 let (k dnešnímu datu 1539 osob)
by vznikla povinnost požádat si o nový občanský prů-
kaz, vlastník motorového vozidla by musel oznámit
změnu pobytu (sídla). Řidiči by museli oznámit změ-
nu trvalého pobytu, s čímž je rovněž spojena výměna
řidičských průkazů domácích i zahraničních,“ upo-
zorňuje vedoucí správního odboru městského úřadu
Petr Karlovský, který doplnil, že podle zákona o správ-
ních poplatcích by všechny tyto změny byly osvobo-
zeny od poplatků. 

V případě vzniku samostatné obce Kokonín musí
tamní občané počítat i s dalšími změnami, které by
v některých případech museli řešit u svých peněžních
ústavů, pojišťoven, dodavatelů energií a dalších orga-
nizací a případně dalších privátních institucí. 

(end)
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■Referendum 1992
V Kokoníně se již jednou refe-

rendum o odtržení od Jablonce
a vzniku samostatné obce konalo.
Dne 13. září 1992 se zde občané
vyjadřovali k otázce: „Jsem pro sa-
mostatnou obec Kokonín?“ Z cel-
kem 1 191 oprávněných osob teh-
dy platně hlasovalo 635 občanů;
přičemž pro vznik samostatného
Kokonína bylo 394 a proti 241.
Referendum tedy bylo platné, nic-
méně rozhodnutí přijato nebylo.



Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou
na svém 10. zasedání dne 15. prosince 2011
usnesením číslo ZM/229/2011 rozhodlo na
základě návrhu přípravného výboru (zmoc-
něncem přípravného výboru: Josef Šikola)
a v souladu se zákonem č. 22/2004 Sb.,
o místním referendu a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o místním referendu) o vyhlášení
místního referenda na území města Jablo-
nec nad Nisou, a to na katastrálním území
Kokonín o otázce:

„Chcete oddělení místní části
Kokonín od Jablonce nad Ni-
sou a vznik samostatné obce
Kokonín?“

Místní referendum bylo vyhlášeno v souladu
s ust. § 15 zákona o místním referendu tj. dnem
vyhlášení je první den vyvěšení usnesení
Zastupitelstva města Jablonec nad Nisou na
úřední desce města, tedy 16. prosince 2011.

Právo hlasovat 
(§ 2 zákona o místním referendu)
V místním referendu má právo hlasovat kaž-

dá osoba, která má právo volit do zastupitelstva
obce, tedy státní občan České republiky, který
alespoň v den hlasování dosáhl věku nejméně
18 let a je v den hlasování v katastrálním úze-
mí Kokonín přihlášen k trvalému pobytu a stát-
ní občan jiného členského státu Evropské unie,
který alespoň v den konání místního referenda
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den konání
místního referenda v katastrálním území Koko-
nín přihlášen k trvalému pobytu. 

Státní občané jiných členských států Evrop-
ské unie, kteří chtějí v referendu hlasovat, mu-
sí požádat Městský úřad Jablonec nad Nisou
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Při
podání žádosti musí prokázat, že jsou státními
občany členského státu EU a jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v katastrálním území Koko-
nín. Žádost o zápis do dodatku seznamu voličů
musí být podána Městskému úřadu Jablonec
nad Nisou (oddělení správních agend, Ko-
menského 8) do 17. února 2011 do 16.00 hodin.

Informování oprávněných osob 
(§ 31 zákona o místním referendu)
Starosta města Jablonec nad Nisou zveřejní

způsobem v místě obvyklým (tj. na úřední des-
ce MěÚ, na internetu), nejpozději 15 dnů přede
dnem konání místního referenda (tj. nejpozdě-
ji 4. 2. 2012) oznámení o době a místě konání
místního referenda. V oznámení uvede územní
vymezení jednotlivých hlasovacích okrsků
a oznámení zveřejní na území každého z nich
(tj. ve vývěsce před poštou v Kokoníně). Záro-
veň v oznámení uvede adresy hlasovacích
místností (tj. Kulturní dům, Dělnická 327) včet-
ně popisu ulic, které náleží do jednotlivých hla-

sovacích okrsků, a otázku položenou k rozhod-
nutí v místním referendu.

Současně oznámení musí obsahovat upozor-
nění oprávněné osoby na povinnost prokázat
při hlasování svoji totožnost a státní občanství.

Hlasovací lístky 
(§ 33 zákona o místním referendu)
Hlasovací lístky pro místní referendum nebu-

dou oprávněným osobám roznášeny do schrá-
nek před konáním referenda, oprávněné osoby
je obdrží od okrskové komise přímo v hlasova-
cí místnosti.

Zásady hlasování 
(§ 36 zákona o místním referendu)
Oprávněná osoba po příchodu do hlasovací

místnosti prokáže okrskové komisi svou totož-
nost a státní občanství České republiky plat-
ným občanským průkazem nebo platným ce-
stovním, diplomatickým nebo služebním pa-
sem České republiky nebo cestovním průka-
zem. Cestovní pas neobsahuje údaj o trvalém
pobytu občana; je proto vhodné, aby si občan
v tomto případě ověřil, zda je zapsán v sezna-

mu voličů dle místa svého trvalého pobytu (od-
dělení správních agend, Komenského 8). Jde-li
o cizince, prokáže po příchodu do hlasovací
místnosti okrskové komisi státní občanství stá-
tu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky.

Je nezbytné, aby oprávněná osoba měla u sebe
potřebné doklady; neprokáže-li svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě
státní občanství státu, jehož občan je oprávněn
hlasovat na území České republiky, nebude mu
hlasování umožněno. Oprávněná osoba nemů-
že hlasovat na potvrzení o ztrátě, odcizení, po-
škození občanského průkazu.

V případě, že oprávněná osoba nebude uve-
dena ve výpisu ze seznamu oprávněných osob
a po příchodu do hlasovací místnosti prokáže
své oprávnění hlasovat, okrsková komise tuto
osobu dopíše do výpisu ze seznamu oprávně-
ných osob přímo v hlasovací místnosti. Musí
však kromě totožnosti a státního občanství pro-
kázat i věk a trvalý pobyt.

Po prokázání oprávněnosti hlasovat v místním
referendu a záznamu do výpisu ze seznamu
oprávněných osob okrsková komise vydá opráv-
něné osobě hlasovací lístek a úřední obálku.

Oprávněná osoba hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. Oprávněná osoba, která ze zá-
važných důvodů, zejména zdravotních, nemůže
sama upravit hlasovací lístek, může požádat ji-
nou oprávněnou osobu o úpravu hlasovacího
lístku. Obě osoby budou přítomny u úpravy hla-
sovacího lístku, nikoli však člen okrskové ko-
mise.

Ze stejných důvodů může oprávněná osoba
požádat městský úřad Jablonec nad Nisou (tel.:
483 357 364, 604 110 766, reichelova@mestojab-
lonec.cz) a v den hlasování okrskovou komisi,
aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost,
a to pouze v územním obvodu hlasovacího okr-
sku, pro který byla okrsková komise zřízena.
V takovém případě vyšle okrsková komise
k oprávněné osobě 2 své členy s přenosnou hla-
sovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacím
lístkem. Při hlasování postupují členové komi-
se tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Hlasovací místnost 
(§ 34 zákona o místním referendu)
V hlasovací místnosti jsou pro úpravu hlaso-

vacích lístků určeny zvláštní prostory oddělené
tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. V hla-
sovací místnosti musí být současně na viditel-
ném místě vyvěšen hlasovací lístek označený
nápisem „vzor“.

Komise pro hlasování 
(§ 17–23 zákona o místním referendu)
Pro hlasování budou zřízeny okrskové komi-

se (konkrétně dvě) a místní komise. Starosta
města stanovil s přihlédnutím k počtu oprávně-
ných osob v hlasovacím okrsku minimální po-
čet členů komisí, a to 4. Členy okrskových
a místní komise deleguje přípravný výbor a ne-
jméně po jednom členu starosta města. Zastu-
pitelstvo města usnesením číslo ZM/229/2011
stanovilo odměnu pro člena komise ve výši 500 Kč
a předsedu komise ve výši 600 Kč. Vzhledem
k tomu, že pro konání místního referenda bu-
dou zřízeny pouze celkem 3 komise, nebude
městský úřad potřebovat dobrovolníky, tak jak
tomu bývá při konání voleb. 

Způsob hlasování 
(§ 37 zákona o místním referendu)
Po obdržení hlasovacího lístku a úřední obál-

ky vstoupí oprávněná osoba do prostoru urče-
ného k úpravě hlasovacího lístku, kde hlasova-
cí lístek předepsaným způsobem upraví (tj.
označí křížkem v příslušném rámečku předtiš-
těnou odpověď „ano“, nebo „ne“, pro kterou
hlasuje), vloží ho do úřední obálky a vhodí do
hlasovací schránky. K jiné úpravě hlasovacího
lístku se nepřihlíží. Oprávněná osoba se zdrží
hlasování o otázce tím, že na hlasovacím lístku
neoznačí křížkem žádnou odpověď.

Hlas oprávněné osoby je neplatný, je-li
v úřední obálce několik hlasovacích lístků, jest-
liže oprávněná osoba označila křížkem součas-
ně odpověď „ano“ i „ne“ nebo pokud označila
hlasovací lístek jiným způsobem než křížkem
v příslušném rámečku nebo jiným způsobem
než bez křížku pro případ, že se zdržela hlaso-
vání.

Hlasovací průkaz 
(§ 33 zákona o místním referendu)
Zákon upravuje možnost oprávněných osob

hlasovat na hlasovací průkaz, pokud se z něja-
kých důvodů nebudou moci zúčastnit hlasová-
ní na území, ve kterém jsou přihlášeny k trva-
lému pobytu. Vzhledem k tomu, že hlasování
bude probíhat v jednom katastrálním území
a hlasovací místnosti budou v jednom objektu,
nesplnily by hlasovací průkazy svůj účel.

Platnost a závaznost místního 
referenda 
(§ 48 zákona o místním referendu)
Rozhodnutí v místním referendu je platné,

pokud se hlasování zúčastnilo alespoň 35 %
oprávněných osob zapsaných v seznamech
oprávněných osob.

Rozhodnutí v místním referendu, v němž se
rozhoduje o oddělení části obce, je přijato, jest-
liže pro ně hlasovala nadpoloviční většina opráv-
něných osob zapsaných v seznamu oprávně-
ných osob v té části obce, která se má oddělit.

Náklady místního referenda 
(§ 51 zákona o místním referendu)
Náklady na zabezpečení konání místního re-

ferenda hradí město Jablonec nad Nisou ze své-
ho rozpočtu.

Upozorňujeme všechny oprávněné osoby, že
v době konání místního referenda nebude za-
jištěna služba na Správním odboru na oddělení
správních agend a oddělení matriky a ověřová-
ní v Komenského 8, kde se vyřizují platné osob-
ní doklady a státní občanství ČR.

(red)

(3)
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Místní referendum
Informace pro občany
(osoby oprávněné hlasovat v místním referendu)

Místní referendum se usku-
teční v neděli 19. února 2012
od 9.00 hodin do 17.00 hodin.
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Územní plán musí řešit komunikační
systém I. třídy na území Jablonce nad Nisou
v souladu se státní koncepcí rozvoje silnic
a dálnic a se zásadami rozvoje Libereckého
kraje. Jablonecký územní plán může tento
systém řešit v rámci svých možností způso-
by, které nastínil místopředseda Výboru pro
rozvoj a územní plánování Petr Karásek. 

Dnes je komunikační systém vedený od Pra-
hy silnicí I/65 přes okružní křižovatky Turnov-
ská a U Zeleného stromu. Tam končí silnice
I/65 a pokračuje jako I/14 třídou 5. května
a Podhorskou ulicí do Pasek a na Lučany. Od
Liberce přijde I/14 přes Vratislavice, Proseč,
Zelené údolí ulicemi Libereckou a Budovatelů.
Po dostavění silnice přes Lukášov na Kunratic-
kou se I/14 překlopí do této dopravní stopy
a přijde do Jablonce kolem LIAZu na okružní
křižovatku u čerpadla Shell v Rýnovicích a bude

pokračovat ulicemi Tovární, Budovatelů atd. To
je jedna možnost.

Druhá možnost je taková, že se z křižovatky
u rýnovické Shell nebude trasa táhnout celým
městem, ale přes okružní křižovatku nebo tu-
nelem povede kolem přehrady na okružní kři-
žovatku v Pasekách a dál na Lučany a Smržov-
ku. Obě takto vedené komunikace procházejí
napříč celým městem, dopravní zátěž se kumu-
luje v centru a v území v těsné blízkosti jablo-
necké přehrady. Přesto a bohužel má toto řeše-
ní své letité zastánce, město Jablonec ho však
v minulosti opakovaně odmítlo.

Navíc obě uvedené možnosti mají tu zásadní
nevýhodu, že jsou v rozporu s koncepcí rozvo-
je silnic a dálnic ministerstva dopravy a ná-
sledně se Zásadami rozvoje Libereckého kraje.
Protože s trasováním silnice I. třídy z Jablonce
na Tanvald přes Lučany se nepočítá, tak toto ře-
šení v konceptu územního plánu není možné
uvést, jelikož není v souladu s nadřazenou
územně-plánovací dokumentací. V této doku-
mentaci je trasování silnice I. třídy Jablo-
nec–Tanvald vedeno v trase jižního obchvatu.
Silnice I. třídy dotažená na okraj Jablonce do
Lukášova se v konceptu územního plánu musí
propojit s touto komunikací. Pro územní plán
Jablonce to znamená propojit Lukášov silnicí
v parametrech I. třídy s jižním obchvatem, jiné
řešení je v rozporu s nadřazenou územně-plá-
novací dokumentací.

Řešit novou Západní tangentu v trase dle stá-
vajícího územního plánu (není to a nikdy ne-
byla silnice I. třídy!) není v požadovaných výš-
kových a směrových parametrech možné.

Trasa prochází obytnou zástavbou, vyžaduje
řadu demolic, prochází jen několik málo desí-
tek metrů pod okny panelových domů v okolí
ulic Pasířské, Vodní a Lužické. Proto je nutné
najít prostor v územním plánu, koridor, kde po
dalších následných krocích by ta silnice mohla
být umístěná, případně stavebně povolená
a zrealizovaná. O to se budoucí územní plán,
který teď tvoříme, snaží. A to je základ celého
problému. Trasa je umístěná mimo zástavbu,
areál Srnčího dolu obchází, směrově je vedena
z větší části v souběhu s vedením vysokého na-
pětí na kraji jeho ochranného pásma, takže
i zásahy do lesních porostů jsou minimalizo-
vané.

Chápu, že ti, kdo bydlí blízko tangenty, mají
výhrady. Ale nechápu, že někdo může chtít ruš-
ný dopravní průjezd městem, a dokonce tyto
dvě průjezdné trasy přes celé město stabilizovat
jako silnice I. třídy. (fr)

P. Karásek: Co je podstatou problému

Foto: Markéta Hozová

„Technické parametry původní trasy Zá-
padní tangenty jsou daleko lepší než té nově
navrhované,“ tvrdí Jiří Krejčík zastupující
občanské sdružení Žižkův vrch. Stát a ná-
sledně i kraj má ale schválenou koncepci
rozvoje dálnic a silnic I. třídy a tomuto doku-
mentu trasa Západní tangenty v dosud plat-
ném územním plánu nevyhovuje. 

O. s. Srnčí důl zase žádá nezastavění okolních
luk a vylidnění centra, což se podle jeho mínění
po schválení navrhovaného územního plánu
stane. I z toho důvodu se uskutečnilo v první

polovině ledna na půdě radnice setkání u kula-
tého stolu, kde si měli zástupci obou sdružení
a představitelé města i tvůrců územního plánu
konflikty vyjasnit a dohodnout se na případ-
ných řešeních. Nestalo se tak. Debatu charakte-
rizovaly emoce, zesílené hlasy, invektivy a slova
jako nesmysly, šaškárna, pohádky z úst Jiřího
Krejčíka. 

Ten jednoznačně odmítá novou variantu Zá-
padní tangenty a důsledně prosazuje trasu pů-
vodní. Nedbá na argumenty, že nově tangenta
sídliště obchází, neprotíná sportovní areál, jen
se ho v jednom místě dotkne, kdežto původní

trasa prochází hustě osídleným sídlištěm. „Proč
nelze v plánu akceptovat obě varianty? Teprve
budoucnost ukáže, která z nich je lépe realizo-
vatelná,“ ptá se Krejčík. Variantní řešení jedné
komunikace v územním plánu však stavební
zákon nepovoluje, přípustné je pouze v kon-
ceptu. Kraj má schválenou koncepci sítě komu-
nikací I. třídy a trasa Západní tangenty z dosud
platné podobě kriteria schválené koncepce ne-
splňuje. 

Jiřímu Krejčíkovi na nové podobě Západní
tangenty vadí více věcí, ale mimo jiné napří-
klad i přemostění Liberecké ulice, které pova-
žuje za monstrózní. Sám však k odlehčení
okružní křižovatky U Zeleného stromu navrhu-
je mostní konstrukci od obratiště tramvaje, te-
dy od Tyršova parku, směrem ke gymnáziu.
Jako argument nepřipouští, že se dopravní zá-
těž bude v čase stále zvětšovat. Naopak předpo-
kládá, že se doprava v příštích letech sníží, ne-
boť se zvyšují ceny pohonných hmot. 

Architekt Vladislav Hron, jeden ze zpracova-
telů nového územního plánu, podotýká, že oby-
vatelé Jablonce nemohou rozhodovat o vedení
silnic I. třídy. „To je plán státu, potažmo ředitel-
ství silnic a dálnic jako investora. A ŘSD má
svůj plán do roku 2030. Pouze dává možnost
v rámci obcí upravit drobnosti podle místních
podmínek. Což my děláme v územním plánu –
hledáme trasu a máme na výběr: buď město
obejdeme, jak nyní navrhujeme, nebo vybourá-
me koridor mezi domy směrem k Turnovské
a může tangentu vést městem se všemi nega-
tivními důsledky pro daleko větší počet lidí než
v nově navrhované trase. Pak ovšem tangenta
nikdy nebude silnicí I. třídy.“ (fr)

Setkání oponentů tangenty s představiteli
města a tvůrci územního plánu

Místostarosta Petr Vobořil (vlevo) při diskuzích ohledně Západní tangenty. Foto Jiří Endler
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■ Naši jubilanti
v únoru
98 let
Blažena Bukovičová 

96 let
Anna Michálková

93 let
Karel Pelant 

92 let
Marta Pažoutová 

91 let
Miroslav Bažant, Stanislav Broul,
František Hlubuček, Alois Jež,
Antonie Knoblochová, Františka
Pitrová, Milada Štěpánková

90 let
Marie Dubská, Alice Hlavatá,
Verona Skokánková, Jiří Špak,
Miroslav Tesař, Karel Vacek

85 let
Donhof H., Fajstaverová M.,
Janků V., Jičínská L., Malátová M.,
Mazalová M., Nejdlová J., Šolín Z.

80 let
Albrecht V., Bendlová I.,
Brabenec B., Brunner A., Hájek S.,
Herzán V., Hodovalová E.,
Jiránková V., Kasíková E.,
Kašparová A., Kramárová M.,
Lacina M., Loudová V.,
Macasová J., Novák B., Ressel G.,
Slanina V., Smetáková M.,
Stříbrná J., Šádková J., Šikola M.,
Šmahelová Z., Volavková A.,
Vorlová J., Vyčítalová K.

75 let
Bílková J., Bok V., Duštírová H.,
Friedrichová L., Hájková H.,
Hanauske B., Chroustovský F.,
Komárovská N., Kopalová V.,
Krycnarová J., Lachmanová A.,
Macháček M., Menclová L.,
Ničová B., Podoubský M.,
Rektorysová E., Saalová J.,
Šťastný J., Tomešová I.,
Vinklářová J., Zvěřina J.

70 let
Baarová E., Bělinová K., Bobek K.,
Cermanová L., Černý A.,
Döringová L., Dostálová E.,
Friedrich J., Hanušová M.,
Hoffmannová I., Hynek V.,
Chaloupková J., Jamuláková J.,
Kaňková A., Karafiátová M.,
Kourek Z., Kratzerová Z.,
Kurfiřt M., Malaník J., Mareš O.,
Mašková K., Matouš S., Mensa K.,
Pavlásková R., Pecinová H.,
Pospíšilová M., Prokopová J.,
Reif J., Salabová K., Šíchová V., 
Štrynclová J., Tauchman J.,
Ulbrych J., Valterová B.,
Wernerová Ch., Zvonečková M.

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).

První zimní 
příměstský tábor
Jablonečák 2012
O jarních prázdninách (27. 2.–2. 3.
2012) pořádá SUNDISK, s. r. o.,
a SK Tuleň tábor pro ty, kteří se
nechtějí nudit doma. Po kladných
ohlasech z letních Jablonečáků
jsme pro vás připravili týden plný
adrenalinové zábavy, dobrodruž-
ství a nových kamarádů, který
snadno zvládne každý ve věku od
šesti do čtrnácti let. Účastníci si vy-
zkouší jízdu na sněžnicích, snow-
tubech, saních a bobech, budou
stopovat sněžného muže a hledat
poklad eskymáckého kmene. Tým
zkušených instruktorů pod vede-
ním Tomáše Štrégla bude pomáhat
při zvládání zimních survivalo-
vých aktivit. Na závěr všichni, spolu
s rodiči, poměří síly na eskymácké
olympiádě, kterou zakončíme kar-
nevalem.
Program je situován do areálu Ski
klubu Jablonec nad Nisou – „Ko-
lečko-Břízky“, kde bude zajištěn
oběd a svačina, k dispozici teplá
místnost na převlékání a hry při
nepřízni počasí.
Podrobné informace k zimnímu
i letnímu táboru Jablonečák 2012
najdete na webových stránkách
www.jablonecak.cz, e-mailová ad-
resa: jablonecak@sundisk.cz, tel.:
+420 485 100 500. Těšíme se na Vaši

účast a společně strávené chvíle. Za
SUNDISK, s. r. o. a tým instruktorů
Tomáš Štrégl, tel.: 603 381 009

Seminář Jak 
nezkazit přijímačky
V úterý 7. února 2012 se v jablone-
ckém Gymnáziu v ulici Dr. Randy
uskuteční seminář „Jak nezkazit
přijímačky...“ Ten je určen pro žá-
ky z 5. a 9. tříd ZŠ, kteří uvažují
o studiu na gymnáziu. Žáci budou
mít možnost si během semináře
pod vedením gymnaziálních učite-
lů vyzkoušet cvičnou verzi testů,
které pak v „ostrých“ přijímačkách
budou muset absolvovat. Program
bude připraven i pro jejich rodiče.
Ti budou seznámeni s aktuálními
změnami v legislativě spojenými
s přijímacím řízením na SŠ. Na se-
mináři také budou zveřejněna de-
finitivní kritéria přijímacích zkou-
šek pro rok 2012. Začátek je
v 17.00 hodin. 
Paralelně ve stejnou dobu jako se-
minář „Jak nezkazit přijímačky...“
bude probíhat i Den otevřených
dveří pro žáky z 9. tříd ZŠ, kteří
mají zájem o obor Gymnázium se
sportovní přípravou. Druhé kolo
přijímacích zkoušek do tohoto
oboru bude totiž vyhlášeno již na
duben 2012. Podrobné informace
o obou akcích naleznou zájemci
na www.sportgym.cz. 

Diamantová svatba 
Šedesáté výročí svatby oslaví man-
želé Marie a Václav Bydžovští
2. února 2012. Do dalších let jim
přejí dcery Ludmila a Marie s ro-
dinami hlavně hodně zdraví.

Vítání občánků
V sobotu 21. ledna byli na jablone-
cké radnici přivítáni tito noví ob-
čánci města: Václav Bahník, Adam
Beneš, Anežka Beranová, Šárka
Bulířová, Zuzana Bulířová, Matyáš
Dražan, Tobiáš Hanzelín, Vojtěch
Horák, Matěj Hujer, Karolína Jas-
trabová, Sofie Jelínková, Vanesa Ro-
zálie Makulová, Lenka Martínková,
Filip Matějec, Elen Matyásková, Do-
minik Novotný, Adéla Pulkrábková,
Zuzana Seifertová, Anežka Slád-
ková, Julie Slachová, Adam Svo-
boda, Petr Štryncl, Matěj Študent,
Michaela Toušová, Lea Truhlá-
řová, Eva Vančová, Lukáš Voldán,
Jakub Zvěřina, Jan Žíla.

Kondolenční listiny podepsalo
350 Jablonečanů
Na 350 Jablonečanů podepsalo v době od 19. do 30. pro-
since kondolenční listiny v jablonecké Městské galerii
MY. Původně mělo podepisování listin skončit v den
pohřbu Václava Havla v pátek 23. prosince. Galeristovi
Janu Strnadovi se ale podařilo získat unikátní výstavu
fotografií Havlova osobního fotografa Oldřicha Škáchy.
Po dohodě s Kanceláří Václava Havla měli lidé možnost
vyjádřit soustrast a smutek nad úmrtím prezidenta
ještě v posledním prosincovém týdnu, kdy byla výstava
k vidění v galerii MY. Podepsané kondolenční archy
byly odeslány do Kanceláře Václava Havla. (mh) 

Jablonecký web
v novém

Začátkem ledna letošního roku
mohli návštěvníci jabloneckých
webových stránek spatřit jejich
nový vzhled. Kontrastní černou
a šedou barvu doplňují modré
prvky. 

Více místa dostaly fotografie, vět-
ší prostor je i pro text. Cílem bylo
zlepšit čitelnost a zjednodušit
ovládání webu. Navigace je nyní
umístěna ve dvou vodorovných
proužcích pod logem města a pří-
stup je k ní z každé stránky. Dopl-
ňujícím prvkem je pozadí, nyní
v podobě sněhových vloček, které
by se mělo v určitých periodách

měnit, a ovlivňovat tak celkovou
náladu webu.

Velkou změnou prošla také úvod-
ní strana. Zůstala velká hlavní upou-
távka i tři menší bannery. Aktualit
se nyní zobrazuje pět a jsou zarov-
nány do sloupců. Větší důraz je
kladen na hlavní služby webu. Ži-
votní situace, Otázky a odpovědi,
Úřední deska, Kalendář akcí a další
mají nyní vlastní sloupečky, kde se
zobrazují aktuální informace. No-
vinkou úvodní strany webu je foto-
galerie v podobě černého proužku
filmu.

Webové stránky města slouží
svým návštěvníkům již od roku
1997. Svou podobu měnily spolu
s rozšiřujícím se obsahem v letech
2000, 2004, 2007 a 2012. Letošní
změna vzhledu je tedy již pátá
v pořadí. (pv)

Jan Žíla s tatínkem Janem Žílou 
a maminkou Lenkou Menclovou

Jedním z prvních, kdo podepsali kon-
dolenci, byl místostarosta Miloš Vele
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Pokládka střešní krytiny
Koncem roku 2011 byly na bývalé faře do-

končeny střešní práce a položena nová krytina.
Podle návrhu Ing. arch. L. Sommera je tvořena
odolnou břidlicovou pokládkou, která by měla
společně se sněhovými zábranami na střeše
odolávat sněhu a povětrnostním podmínkám
v naší lokalitě.

Proběhla výmalba interiérů v bílé barvě
a hledal se vhodný pracovní postup při obno-
vě starých původních trámů tak, aby s novými
nerušeně vytvářely původní podobu půdní
vazby.

V půdním prostoru se pokračovalo se zaklá-
pěním sádrokartonových desek, předmětem
řešení je nyní původní podoba půdního scho-
diště. (fuč)

Fara – pokračování rekonstrukce

Foto archiv JKIC Foto archiv JKIC

Výzva
V souvislosti s rekonstrukcí bývalé

fary v Kostelní ulici budeme vděčni za
poskytnutí originálních i okopírova-
ných materiálů (případně sami zaří-
díme kopii nebo sken) vztahujících se
k tomuto objektu, k lidem a předmě-
tům s ním souvisejícím. 

S nabídkami se prosím obracejte na
Leu Machurovou, mobil 775 585 046,
e-mail: machurova@jablonec.com. 

Věříme, že když jsme získali materiál
od jabloneckých rodáků a příznivců
z Nitry i Vídně, získáme jej i od míst-
ních obyvatel.

Na jablonecké radnici proběhla k začátku
roku další organizační změna. Tentokrát se
dělil odbor humanitní. Od začátku roku no-
vě zahájil činnost vedle humanitního také
odbor sociálních věci a zdravotnictví. 

Proč k dělení odboru jablonecký úřad přikro-
čil? „Bývalý odbor humanitní měl příliš širokou
náplň práce. Kromě školství, kultury a sportu
spravoval také sociálně právní ochranu dětí
a další sociální věci, veškeré dávky, z nichž vět-
ší část sice od ledna přešla na úřad práce, avšak
zůstala po nich sociální šetření, která jsou pro
udělení dávky často třeba. A na ta úřad práce
nemá čas. Alespoň zatím,“ vysvětluje místosta-
rosta Petr Tulpa, do jehož kompetence nový odbor
spadá. Podle jeho slov bude pravděpodobně pla-
tit model, že se úřady práce budou obracet na
obce, které jim prostřednictvím svých sociálních
pracovníků zmiňovaná šetření budou provádět. 

„A právě tento fakt jsme si jasně uvědomova-
li, a proto jsme přikročili k jasnému vydělení
odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Se soci-
ální reformou se bude na obec valit čím dál ví-

ce sociální práce,“ pokračuje Tulpa. A to se po-
tvrdilo s příchodem reformy I. Výhledově i její
další pokračování II. a III. a všechny další re-
formy mají výrazně posílenou úlohu sociální
práce na obcích.

Na novém odboru je i nové oddělení sociální
péče, které bude pracovat jednak na základě
podnětů z úřadu práce, ale hlavně by měl být
opravdu otevřenou službou Jablonečanům.
„Měl by sloužit i jako kontaktní a poradenské
místo, jeho pracovnice budou vycházet do teré-
nu na základě upozornění okolí,“ vysvětluje
nová vedoucí odboru Jolana Šebková.

Podle místostarosty Tulpy si Jablonec vznik
nového odboru zasloužil: „Myslím, že vzhle-
dem k velikosti Jablonce spojení školství, kul-
tury sportu a sociálních věcí nebylo úplně šťast-
né. To jde v případě malého města, kde je té
práce méně,“ vysvětluje. 

Na druhém oddělení odboru, na oddělení so-
ciálních služeb, zůstaly všechny činnosti souvi-
sející se sociálními službami. Laicky řečeno dál
se zde budou vyřizovat finanční příspěvky na
zajištění sociálních služeb, oddělení bude spolu-

pracovat s nestátními neziskovými organizace-
mi z oblasti sociální a zdravotní. Právě na tom-
to oddělení pracuje i koordinátorka komunitní-
ho plánování, které je v Jablonci už poměrně
rozvinuté. Navíc od tohoto roku Jablonec ko-
munitně plánuje nejen ve městě, ale i společně
se spádovými obcemi. To sice přináší všem ví-
ce práce, ale také větší povědomí a provázanost
jednotlivých služeb pro občany. K tomuto oddě-
lení náleží i prorodinná politika, k níž Jablonec
zavazuje titul Obec přátelská rodině. „V této ob-
lasti nechceme jen pokračovat už v začatých
projektech, ale chceme přinášet stále nové ná-
pady,“ říká Petr Tulpa a hned přidává pozvánku
na únorový Týden partnerství v Jablonci. 

„Kromě bohatého programu přijede do Jab-
lonce také zakladatel kampaně k Týdnu man-
želství/partnerství, Brit Richard Kane, se kte-
rým budou moci besedovat všichni v Klubu Na
Rampě na téma Budování pevnějších vztahů,“
uzavírá místostarosta Petr Tulpa.

Podrobný program Týdne partnerství v Jablonci
najdete na str. 12 v tomto čísle měsíčníku. 

(fr)

Sociální reformy zatíží obce

Jedinečnou příležitost zhlédnout známé
polské filmy v průběhu jednoho únorového
víkendu v kině Junior nabízí Eurocentrum. 

Tuto akci pořádá v rámci tříletého česko-pol-
ského projektu „Setkávání – tradice, kultura
a život v česko-polském pohraničí“ a dává tak
nahlédnout do další kulturní oblasti našich pol-
ských sousedů. V nabídce najdete filmy reno-
movaných polských režisérů, filmy starší i no-
vé, filmy historické i ze současného života,
filmy pro děti i pro dospělé.

Program:
sobota 11. 2. 2012
14.00 POHÁDKA PRO DĚTI (cca 75 min)
15.30 ZAHÁJENÍ, úvodní slovo odborníka z Polska

KRÁTKÝ FILM O ZABÍJENÍ (84 min),
rež. Krzysztof Kieślowski, 1987. Variace
pátého přikázání starozákonního Desa-
tera Nezabiješ. Film byl vyznamenán mj.
Evropskou filmovou cenou, Cenou poro-

ty na MFF v Cannes a Zlatým gdaňským
lvem.

18.00 FÍGLE (95 min), rež. Andrzej Jakimows-
ki, 2009. Šestiletý Stefek se rozhodne získat
domů otce, který od nich odešel. Velká
cena na festivalu ve Gdyni, další ocenění
na zahraničních festivalech v Tokiu, Be-
nátkách, Mannheimu a Sao Paulu.

20.00 AMATÉR (107 min), rež. Krzysztof Kieślow-
ski, 1979. Příběh třicátníka, pro kterého je

osudové setkání s kamerou výzvou k za-
myšlení nad svým životem. Hlavní ceny
z festivalu v Gdańsku, Moskvě i Chicagu.

neděle 12. 2. 2012
14.00 POHÁDKA PRO DĚTI (cca 75 min)
15.30 FARAON (dvoudílný – 180 min), rež. Jerzy

Kawalerowicz, 1966. Film o životě Ram-
sese XIII. a starém Egyptě za vlády XX.
dynastie faraonů.

19.00 PUŠKVOREC (85 min), Andrzej Wajda,
2009. Příběh Marty, která se v poválečné
době vyrovnává se ztrátou synů a postup-
ně se sbližuje s prostým mladíkem Bogu-
śem, se prolíná se vzpomínkami herečky
na umírajícího manžela. Cena Alfreda
Bauera na MFF v Berlíně.

VSTUP ZDARMA

Víkend s polským filmem /11.–12. 2. 2012 – kino Junior/
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ODBOR HUMANITNÍ, ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ,
KULTURY A SPORTU MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V JABLONCI NAD NISOU
oznamuje, že ZÁPIS dětí do 1. tříd základních
škol v Jablonci nad Nisou na školní rok 2012 –
2013 se uskuteční v souladu s Obecně závaz-
nou vyhláškou o školských obvodech ZŠ v Jab-
lonci nad Nisou 

ve čtvrtek dne 9. února 2012 
od 13.00 do 18.00 hodin

na těchto základních školách:
ZŠ Jbc, Liberecká 26
ZŠ Jbc, 5. května 76

Sokolí 9 (+ třída Montessori)
ZŠ Jbc, Na Šumavě 43
ZŠ Jbc, Pasířská 72
ZŠ Jbc, Mšeno, Mozartova 24
ZŠ Jbc, Pivovarská 15
ZŠ Jbc, Kokonín, Rychnovská 215

Janáčkova 42
ZŠ Jbc, Mšeno, Arbesova 30
ZŠ Jbc, Rýnovice, Pod Vodárnou 10

v pondělí dne 6. února 2012 
od 8.00 do 16.00 hodin

na těchto základních školách:
na Katolické základní škole majora Rudolfa
Háska, U Háskových vil – Průběžná 12, Jab-
lonec nad Nisou

v úterý dne 7. února 2012 
od 16.00 do 18.00 hodin

na těchto základních školách:
na Svobodné základní škole, Rybářská 35,
Jablonec nad Nisou

Zákonný zástupce dítěte je povinen podle § 36
zák. č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě, které dovrší
do 31. 8. 2012 šestý rok věku, k zápisu k povin-
né školní docházce. 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen
odklad povinné školní docházky, se musí rov-
něž dostavit k zápisu. 

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz.
Konečné rozmístění žáků do 1. tříd bude prove-
deno v souladu s OZV o školských obvodech ZŠ
a s přihlédnutím k počtu míst na příslušných
školách.

Zdeňka Květová 
vedoucí oddělení školství, kultury a sportu

Zápisy do prvních tříd základních škol

Personální inzerce

Upozornění pro uchazeče 
v evidenci Úřadu práce v Jablonci 
nad Nisou

Uchazeči, kteří splňují následující požadavky
a mají zájem o práci administrativně organi-
začního pracovníka, nechť doručí do 3. 2. 2012
životopis na organizační a personální oddělení
Městského úřadu Jablonec nad Nisou, a to osob-
ně nebo e-mailem na vackova@mestojablonec.cz.

Požadujeme: SŠ vzdělání s maturitou, aktivní
uživatelská znalost práce s PC, výborné organi-
zační, komunikativní a rozhodovací schopnos-
ti, dlouholetá praxe nejlépe na pozici mistra ne-
bo předáka výhodou, schopnost a ochota jednat
s lidmi, psychicky odolná osobnost, výborná
schopnost zvládat stres. V evidenci ÚP do 12
měsíců. Pracovní poměr na dobu určitou
s perspektivou dalšího uplatnění.

Tajemník Městského úřadu
v Jablonci nad Nisou vyhlašuje:

podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, výběrové ří-
zení, které je podmínkou pro vznik pracovního
poměru úředníka na pozici ekonomicko
správní referent Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Městského úřadu Jablonec
nad Nisou.

Místo výkonu práce: budova Městského úřa-
du Jablonec nad Nisou a území správního ob-
vodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce
s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zá-
konu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem
se může stát fyzická osoba, která je státním obča-
nem České republiky (případně i cizím státním
občanem a má v České republice trvalý pobyt),
dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk.

Požadavky stanovené pro uchazeče:
– středoškolské vzdělání s maturitou ekono-

mického nebo sociálního směru výhodou,
možno i vyšší,

– prokazatelná zkušenost s ekonomickými agen-
dami výhodou,

– orientace v zákoně 108/2006 Sb. o sociálních
službách výhodou,

– uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel,
internet), 

– znalost místních podmínek sociálního systé-
mu výhodou, 

– odpovědnost, samostatnost, flexibilita a krea-
tivita,

– výborné organizační a komunikační schop-
nosti, maximální nasazení.

Nabízíme:
– perspektivní zaměstnání;
– odpovídající platové podmínky a zaměstna-

necké výhody dané kolektivní smlouvou.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášené-
mu výběrovému řízení musí obsahovat:
– jméno, příjmení a titul; 
– datum a místo narození; 
– státní příslušnost; 
– místo trvalého pobytu; 
– 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) ne-

smí být starší než 3 měsíce
– doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

Popis vykonávané práce:
Pracovní pozice referenta, který má na sta-

rosti ekonomickou agendu odboru, zajišťuje
poštu vedoucí odboru a celého odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví, fakturaci, zápisy, ad-
ministrativní a organizační činnost atd.

Platové zařazení: do platové třídy 8 podle
kvalifikace, která podle platného katalogu pra-
cí odpovídá nejvýše zařazenému vykonávané-
mu druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s před-
pokládaným nástupem ihned nebo dle vzájem-
né dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro
doručení přihlášek uchazečů je 6. 2. 2012.
Uchazeči, u kterých bude vyžádán ústní poho-
vor, budou k němu vyzváni.

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

dělení, budova radnice, č. dveří 235
– odeslat na adresu: Město Jablonec nad Nisou,

Organizační a personální oddělení, Mírové
náměstí 19, Jablonec nad Nisou

– na obálku se všemi požadovanými doku-
menty k výběrovému řízení uchazeči napí-
ší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní
náplni poskytne vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví na sebkova@mestojablonec.cz,
informace k výběrovému řízení poskytne per-
sonální úsek organizačního a personálního od-
dělení městského úřadu na vackova@mesto-
jablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové ří-
zení zrušit i bez udání důvodu. 

Písemné materiály poskytnuté k výběrovému
řízení budou neúspěšným uchazečům vráceny.

Pronájem nebytových
prostor

Město Jablonec nad Nisou nabízí k pronájmu
nebytový prostor (prodejna vlevo) v přízemí
objektu Podhorská 5/510, k. ú. Jablonec nad
Nisou o celkové výměře 156 m2 (prodejna 109 m2,
kancelář 4 m2 a sklady 43 m2).

Nebytový prostor bude volný od 1. 3. 2012. Na
pronájem nebytového prostrou bude vyhlášeno
výběrové řízení, nájemné bude stanoveno do-
hodou. 

Objekt spravuje Oddělení správy bytových
domů Městského úřadu Jablonec nad Nisou,
prohlídku je možno sjednat s technikem oddě-
lení, tel.: 483 357 336. 

Bližší informace vám podá majetkoprávní
oddělení MěÚ Jablonec nad Nisou (tel. 483 357
348). Nabídky adresované majetkoprávnímu
oddělení MěÚ předkládejte v podatelně MěÚ
(budova radnice), Mírové náměstí 19, 467 51
Jablonec nad Nisou.

Zápis v ZŠ Liberecká Foto Jiří Endler
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■ Stalo se...
Václav Vostřák získal cenu 
PRO MERITIS
Historicky první cena města PRO
MERITIS byla udělena v neděli
1. ledna 2012 služebně nejstaršímu
jabloneckému zastupiteli Václavu
Vostřákovi. Cenu převzal v Měst-
ském divadle v Jablonci na Novo-
ročním koncertu královéhradecké
filharmonie. „Každá obec, město
i stát potřebuje lidi, kteří pracují
v jeho prospěch a přispívají k jeho
rozvoji,“ řekl starosta Beitl těsně
před předáním ceny za zásluhy
o rozvoj města. Jablonec takové lidi
má, jedním z nich je právě Václav
Vostřák, se kterým do březnového čís-
la připravujeme obsáhlý rozhovor. 

Dělostřeleckou minu, šrapnel
a tři náboje vylovili policejní potá-
pěči z jablonecké přehrady 2. led-
na. Na munici v přehradě upozor-
nili policii potápěči z jabloneckého
klubu Dalton, kteří ji objevili při
svém tradičním novoročním pono-
ru. Na vyzvednutí miny z přehrady
se podílela s Policií ČR i jablonecká
městská policie, Vodní záchranná
služba ČČK a samozřejmě přivola-
ní pyrotechnici, kteří vylovenou mu-
nici odvezli k odbornému zneškod-
nění. Potápěči z Daltonu se noří do
vod jablonecké přehrady pravidel-
ně. „Nacházíme toho v přehradě
hodně – rádia, potopené lodě, ale na
minu jsme narazili poprvé,“ řekl
nálezce, potápěč Jindřich Kučera.

Krásné dámy
a upravení pánové zaplnili sál
Eurocentra v sobotu 28. ledna.
Konal se 17. ples města Jablonce
nad Nisou. K tanci a poslechu hrál
Orchestr Ladislava Bareše, v pro-
gramu vystoupil zpěvák Ondřej
Ruml, tanečníci jablonecké ZUŠ
i Countryon se svým kankánem.
Hostem večera byla skupina Man-
dragora s originálním zvukem ve
stylu pop, rock, funk. Asi nejlepší
cenou tradičního půlnočního loso-
vání byl adrenalinový paraglidin-
gový let. Jako každoročně i letos
byla část výtěžku z plesu věnována
na charitativní účely. V úvodu veče-
ra předal starosta města Petr Beitl
symbolický šek občanskému sdru-
žení Naděje Jablonec nad Nisou.

Do konce ledna napadly
v Jablonci téměř dva metry sněhu
a zimní údržba stála městskou po-
kladnu více jak 2,5 milionu korun.
Podle vedoucího oddělení správy
komunikací a koordinátora zimní
údržby Pavla Kozáka probíhá
zimní údržba standardním způso-
bem. Sype se, protahuje, ručně se
uklízejí přechody a autobusové za-
stávky do 4 či 12 hodin po ukonče-
ném spadu sněhu, jak stanovuje
plán. „Prosíme řidiče, aby respek-
tovali dopravní značení a nepar-
kovali tam, kde je stání vozů za
sněhu zakázáno,“ apeluje Kozák.
Dispečink Technických služeb Jab-
lonec nad Nisou je v provozu ne-
přetržitě 24 hodin denně, telefonní
čísla jsou 483 369 926, 483 369 929,
na obou číslech je záznamník. 

Zajímavosti z rady a zastupitelstva
Soud dal městu za pravdu
Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Li-

berci, zamítl 23. ledna návrh Přípravného výboru
referenda v Kokoníně, kterým se výbor domáhal
vyhlášení referenda v jiném termínu a o více otáz-
kách, než rozhodlo Zastupitelstvo města Jablonce
nad Nisou.

„Prakticky to znamená, že soud potvrdil správnost
počínání města ve věci referenda o oddělení Kokonína
a výstavbě čistírny odpadních vod,“ vysvětlil Robert
Musil, vedoucí oddělení právního. Referendum se te-
dy bude konat 19. února tak, jak jej určilo zastupitel-
stvo, a občané budou hlasovat pouze o tom, zda chtě-
jí odtržení Kokonína od Jablonce. 

Jablonec statutárním městem
Statutárním městem by se mohl podle Senátu ČR

stát spolu s Prostějovem také Jablonec nad Nisou. 
Horní komora doporučila doplnit poslaneckou no-

velu zákona o obcích, o jejím doporučení rozhodne
ještě sněmovna. Jablonec by se ta mohl zařadit mezi
24 českých měst, v jejichž čele stojí primátor.

Nedostatek elektřiny zpozdí výstavbu 
Centralu
Společnost Crestyl Properties, s. r. o., která má

v plánu postavit obchodní dům Central, požádala
o prodloužení smlouvy o dva roky. Důvodem po-
sunutého termínu realizace je nedostatečná kapa-
cita elektrické sítě. Jablonečané se tak obchodního
centra místo bývalé Jabloně dočkají v roce 2015. 

Společnost CRESTYL properties, s. r. o., v roce 2008
vybrala hodnotící komise jako autora nejvhodnějšího
architektonicko-urbanistického investorského zámě-
ru zástavby „REVITALIZACE A DOSTAVBA CENTRA
MĚSTA JABLONEC NAD NISOU“. Crestyl přišel s pro-
jektem obchodní galerie s vnitřní zakrytou pasáží
a podzemním parkovištěm pro 228 aut, která měla být
otevřena v roce 2013. První prodloužení projektu si
vynutila hospodářská situace na konci roku 2009, dů-
vodem druhého je nedostatečná kapacita připojení do
sítě společnosti ČEZ. „Bez dostatku elektřiny nemů-
žeme začít,“ vysvětlil Omar Koleilat, generální ředitel
společnosti Crestyl properties, s.r.o. Rozhodnutím za-
stupitelů se tak otevření OD Central posunulo do ro-
ku 2015.

Pokyny jsou schválené, nyní se tvoří 
návrh územního plánu
Dvouhodinovým intenzívním jednáním prošel

bod věnující se pokynům pro zpracování návrhu
územního plánu. Návrhová komise dostala šest
protinávrhů, zastupitelé nakonec schválili usnese-
ní v původním znění.

V diskuzi vystoupil zástupce o. s. Žižkův vrch Jiří
Krejčík, který zopakoval své argumenty proti nové

trase Západní tangenty, otevřený dopis zastupitelům
přečetl také zástupce o. s. Srnčí důl Petr Kopal. Pak se
hlásili se svými příspěvky městští zastupitelé. Šest
protinávrhů požadovalo buď zachování koridoru sou-
časné Západní tangenty v charakteru místní komuni-
kace, prodloužení tramvajové trati k přestupním ter-
minálům nebo vyloučení těch ploch ze zastavěných,
na nichž se vyskytuje chřástal obecný.

Pavel Svoboda navrhl, aby zastupitelé v „Pokynech“
zachovali zastavitelné plochy v obvodech nedoporu-
čených rozhodnutím dotčených orgánů Libereckého
kraje, protože městu jejich znehodnocením vznikne
škoda. Protinávrh přijat nebyl, ale nakonec se zastu-
pitelé shodli na doplnění usnesení, kterým v podstatě
říkají: pokud nadřízené orgány změní určení pozem-
ků, pak ponesou finanční náhrady vlastníkům za je-
jich znehodnocení ony. Pokud změní určení pozemků
městský územní plán, pak náklady ponese město. 

Nová vyhláška o odpadech je přísnější
Zastupitelé schválili nové znění obecné závazné

vyhlášky 1/2012 o odpadech, která aktualizuje OZV
10/2006 a 19/2006.

„Nová vyhláška reaguje na změnu legislativy v od-
padovém hospodářství, úpravu terminologie a změnu
systému svozu směsného odpadu,“ řekla Jitka Lo-
chovská, vedoucí oddělení správy veřejné zeleně. 

Pytlový svoz tak nově pouze doplňuje klasickou ná-
dobu nebo je dočasným řešením, když kvůli výko-
pům, extrémnímu množství sněhu či náledí nebude
možné svážet odpad pravidelně. „Pytle jsme museli
regulovat hlavně na sídlištích. Lidé se nechtěli podílet
na úhradě za společné kontejnery, pytle si dávali na
balkony, což je nehygienické, a pak je odkládali na
kontejnerová stanoviště a znečišťovali veřejná pro-
stranství,“ dodala Lochovská.

Pro snadnější volbu při výběru odpovídající nádoby
na směsný komunální odpad slouží tabulka, která je
přílohou vyhlášky. 

Kauza Musilových je u konce
Jedenáct let trvala jednání o vyvlastnění domu

v ul. 5. května Marcely a Zdeňka Musilových. Když
město vykupovalo nemovitosti v ulici 5. května ur-
čených k demolici, aby nebránily rozšiřování ko-
munikace, s manželi Musilovými se nedohodlo. 

Po bezvýsledných jednáních město podalo návrh na
vyvlastnění domu. Dohoda, kterou zastupitelé 26. led-
na jednomyslně schválili, přišla teprve počátkem led-
na tohoto roku. Musilovi za svůj dům dostanou budo-
vu ve Skřivánčí 12 včetně přilehlých pozemků, šest
milionů korun a město uhradí náklady na stěhování. 

„Součástí dohody je, že každý z účastníků všech ří-
zení o vyvlastnění ponese své náklady právního za-
stoupení a rovným dílem se podělí o úhradu soudní-
ho poplatku,“ řekl místostarosta Miloš Vele.
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice, kino Junior 
R kino Radnice
J kino Junior

1. 2. /středa/
17.30 /R/ DĚTI MOJE
20.00 /R/ MUŽI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ

ŽENY

2. 2. /čtvrtek/
17.30 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (3D)
19.30 /J/ GORILA + od 21.00 DJ

VENTOLIN (Klub Na Rampě)
20.00 /R/ LÁSKA JE LÁSKA

3. 2. /pátek/
15.00 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (3D)
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. ČÁST
18.00 /J/ JOHNNY ENGLISH SE

VRACÍ
20.00 /R/ KRONIKA
20.00 /J/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY

4. 2. /sobota/
15.00 /R/ ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
17.30 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (3D)
18.00 /J/ JOHNNY ENGLISH SE

VRACÍ
20.00 /R/ UNDERWORLD:

PROBUZENÍ (3D)
20.00 /J/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY

5. 2. /neděle/
15.00 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (3D)
16.30 /J/ O KANAFÁSKOVI
18.00 /R/ BŮH MASAKRU
18.00 /J/ JOHNNY ENGLISH SE

VRACÍ
20.00 /R/ SHERLOCK HOLMES:

HRA STÍNŮ
20.00 /J/ PERFECT DAYS – I ŽENY

MAJÍ SVÉ DNY

6. 2. /pondělí/
18.00 /R/ BŮH MASAKRU
20.00 /R/ PINA (3D)

7. 2. /úterý/
18.00 /R/ SOUKROMÝ VESMÍR
20.00 /R/ UNDERWORLD:

PROBUZENÍ (2D)

8. 2. /středa/
17.30 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (2D)
20.00 /R/ LÁSKA JE LÁSKA

9. 2. /čtvrtek/
18.00 /R/ KRONIKA
19.00 /J/ DŮM K POVĚŠENÍ
20.00 /R/ STAR WARS: EPIZODA 1 -

SKRYTÁ HROZBA (3D)

10. 2. /pátek/
17.00 /R/ ČERNOBÍLÝ SVĚT
20.00 /R/ STAR WARS: EPIZODA 1 -

SKRYTÁ HROZBA (3D)
20.00 /J/ VE SPÁRECH

SLADKÉHO ŽIVOTA

11. 2. /sobota/
14.00 /J/ BOLEK A LOLEK

A JEJICH PŘÍBĚHY 1
15.00 /R/ KOCOUR V BOTÁCH (3D)
15.30 /J/ KRÁTKÝ FILM O ZABÍJENÍ
17.45 /R/ GÖTTERDAMMERUNG

Přímý přenos MET NY
18.00 /J/ FÍGLE
20.00 /J/ AMATÉR

12. 2. /neděle/
14.00 /J/ MÉĎA FANTASIE
15.00 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (3D)
15.30 /J/ FARAON
18.00 /R/ KRONIKA
19.00 /J/ PUŠKVOREC
20.00 /R/ JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN

13. 2. /pondělí/
18.00 /R/ BŮH MASAKRU
20.00 /R/ PERFECT SENSE

14. 2. /úterý/
17.30 /R/ PERFECT SENSE
20.00 /R/ JEDEN MUSÍ Z KOLA VEN

15. 2. /středa/
15.00 /R/ LÁSKA JE LÁSKA

Promítání (nejen) pro seniory
17.30 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (3D)
20.00 /R/ ČERNOBÍLÝ SVĚT

16. 2. /čtvrtek/
17.30 /R/ CESTA NA TAJUPLNÝ

OSTROV 2 (3D)
19.00 /J/ ZÁZRAK V MILÁNĚ
20.00 /R/ SIGNÁL

17. 2. /pátek/
17.30 /R/ CESTA NA TAJUPLNÝ

OSTROV 2 (3D)
17.30 /J/ MILOVANÍ
20.00 /R/ SIGNÁL
20.00 /J/ DRIVE

18. 2. /sobota/
15.00 /R/ HAPPY FEET 2 (3D)
17.30 /R/ CESTA NA TAJUPLNÝ

OSTROV 2 (3D)
17.30 /J/ MILOVANÍ
20.00 /R/ SIGNÁL
20.00 /J/ DRIVE

19. 2. /neděle/
15.00 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (2D)
16.00 /J/ KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA
17.30 /R/ CESTA NA TAJUPLNÝ

OSTROV 2 (3D)
17.30 /J/ MILOVANÍ
20.00 /R/ SIGNÁL
20.00 /J/ DRIVE

20. 2. /pondělí/
17.30 /R/ SPECIÁLNÍ JEDNOTKA
20.00 /R/ SOUKROMÝ VESMÍR

21. 2. /úterý/
17.30 /R/ SPECIÁLNÍ JEDNOTKA
20.00 /R/ STUD

22. 2. /středa/
17.30 /R/ THE ARTIST
17.30 /J/ EXPEDIČNÍ KAMERA
20.00 /R/ DEN ZRADY

23. 2. /čtvrtek/
17.30 /R/ DEN ZRADY
19.00 /J/ NAUKA O SNECH
20.00 /R/ STAR WARS: EPIZODA 1

– SKRYTÁ HROZBA (3D)

24. 2. /pátek/
17.30 /R/ CESTA NA TAJUPLNÝ

OSTROV 2 (3D)

18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ SIGNÁL
20.00 /J/ NEVĚSTINEC

25. 2. /sobota/
16.00 /R/ MODRÝ TYGR
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
18.45 /R/ ERNANI

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ NEVĚSTINEC

26. 2. /neděle/
15.00 /R/ MUPETI
16.30 /J/ PŘÍRODOPIS V CYLINDRU
17.30 /R/ CESTA NA TAJUPLNÝ

OSTROV 2 (3D)
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ STUD
20.00 /J/ NEVĚSTINEC

27. 2. /pondělí/
10.00 /R/ KIRIKOU V DIVOČINĚ
17.30 /R/ HUGO A JEHO VELKÝ

OBJEV (3D)
20.00 /R/ ČERNOBÍLÝ SVĚT

28. 2. /úterý/
10.00 /R/ 5 DĚTÍ A TO
17.30 /R/ MODRÝ TYGR
20.00 /R/ DĚTI MOJE

29. 2. /středa/
10.00 /R/ LOVCI DRAKŮ
17.30 /R/ MUPETI
20.00 /R/ THE ARTIST

1. 3. /čtvrtek/
10.00 /R/ MIKULÁŠOVY PATÁLIE
17.30 /R/ CESTA NA TAJUPLNÝ

OSTROV 2 (3D)
19.00 /J/ PONYO
20.00 /R/ SIGNÁL

2. 3. /pátek/
10.00 /R/ PONYO
17.30 /R/ MODRÝ TYGR
18.00 /J/ DŮM
20.00 /R/ SIGNÁL
20.00 /J/ LE HAVRE

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

5. 2. /neděle/ 15.00 hodin
KRISTINA HERZINOVÁ
KOUZELNÁ LAMPA
MLADÁ SCÉNA ÚSTÍ NAD LABEM
Hraje Soubor divadla Mladá scéna Ústí
nad Labem
Příběh na motivy známé pohádky
z Tisíce a jedné noci.
Náhradní představení za původní titul
Popelka POHÁDKA; SKUPINA RD

8. 2. /středa/ 19.00 hodin
PRAŽSKÉ KYTAROVE KVARTETO
MAREK VELEMÍNSKÝ, 
VÁCLAV KUČERA, JAN TULÁČEK,
PATRIK VACÍK
Koncert vynikajícího kytarového
kvarteta, které je v současné době
řazeno mezi nejlepší soubory tohoto
typu na světě. Odborná kritika oceňuje
nejen virtuozitu jednotlivých členů, ale
především perfektní souhru, osobitý
hudební výraz kvarteta a výběr
repertoáru. 
HUDBA; SKUPINA H

10. 2. /pátek/ 18.00 hodin
NEJÚSPĚŠNĚJŚÍ SPORTOVEC
JABLONECKA ROKU 2011
Vyhlašovatelé ankety: Město Jablonec
nad Nisou, Jablonecký deník, ČSTV
Jablonec nad Nisou a ČOK CZ. 
Účinkují: Bohuš Matuš, Moniak Agrebi
a vítěz letní talentové show Šance pro
talent. Uvádí: Radek Šilhán. 
Vstup zdarma. Distribuce vstupenek
v kanceláři Jabloneckého deníku od 1. 2. 
KOMPONOVANÝ POŘAD; 
Pořadatelem této akce není Městské
divadlo. 

12. 2. /neděle/ 19.00 hodin
MY FAIR LADY
DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA
Hrají: Tereza Bebarová/Barbora
Mošnová, Tomáš Töpfer, Libuše
Švormová, Otakar Brousek ml.,
Václav Svoboda, Marek Holý a další.
Proslulý americký muzikál na motivy
G. B. Shawa Pygmalion. 
MUZIKÁL; SKUPINA ND 

14. 2. /úterý/ 19.00 hodin
INDICKÁ BANKA
DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ PRAHA
Hrají: Josef Carda, Dana Morávková,
Zdeněk Žák, Johanna Tesařová, Karel
Heřmánek ml. Komedie na půdorysu
francouzské absurdní grotesky. 
ČINOHRA; SKUPINA DA. 

20. 2. /pondělí/ 19.00 hodin
TŘI HOLKY JAKO KVĚT
DIVADLO NA FIDLOVAČCE PRAHA
Hrají: Eliška Balzerová, Iva
Pazderková a Marie Doležalová. 
Láska, sex, narození, smrt a lekce salzy.
ČINOHRA; SKUPINA DB

21. 2. /úterý/ 19.00 hodin
BESÍDKA
DIVADLO SKLEP PRAHA
Účinkují: David Vávra, Tomáš Hanák,
Milan Šteindler, Jiří Fero Burda,
Tereza Kučerová, Jana Hanáková,
Lenka Vychodilová, Lenka Andelová
a další. Tradiční forma představení
Divadla Sklep, která je každoročně
obměňována těmi nejlepší nápady,
písněmi, skeči, scénkami a tanci
v podání samotných autorů. 
KOMPONOVANÝ POŘAD; SKUPINA DS

VÝSTAVY
Do 12. 2.
ZDENĚK DANIEL – FASÁDY „XII“
(kresby)

14. 2.–20. 3.
ONDŘEJ KOLMAN – SEMEJANTES
(BLIŽNÍ) 
(fotoportréty)

Výstavy ve foyer divadla jsou
zpřístupněny v době divadelních
představení. 

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

Kostel svaté Anny je v únoru uzavřen.

Filmová premiéra s tanečním večírkem

2. 2. /čtvrtek/ 19.30 kino Junior, 21.00 Klub Na Rampě
GORILA
Zveme vás na slavnostní premiéru nového českého filmu GORILA
za účasti delegace tvůrců. Od 21 hodin bude následovat taneč-
ní večírek s DJ VENTOLINEM (Nejhodnější medvídci, Kazety)
v Klubu Na Rampě. Více na www.kinajablonec.cz.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

3. 2. /pátek/ 20.00 hodin
PRVNÍ SPOLEČNÝ PLES
Ples Policie ČR, Hasičského
záchranného sboru, Vězeňské služby
a Městské policie v Jablonci n. N.

4. 2. /sobota/ 20.00 hodin
BABÍ HOP
Maškarní rej. Hraje skupina Kontakt.
Pořádá Sdružení přátel Jabloneckých Pasek.

7. 2. /úterý/ 9.00 hodin
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH
Z PŘÍJMU PRO ROK 2012
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Informace a přihlášky na tel.:
484 846 220. Pořádá Commerce Base, s. r. o.

11.–12. 2. /sobota, neděle/ kino Junior
VÍKEND S POLSKÝM FILMEM
Přehlídka s širokým výběrem filmů
pro děti a dospělé (více na str. 6)

11. 2. /sobota/ 20.00 hodin
PLES ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Účinkují Orchestr Ladislava Bareše,
taneční obor školy a další. 
Předprodej vstupenek v kanceláři ZUŠ. 
Pořádá ZUŠ Jablonec nad Nisou.

18. 2. /sobota/ 20.00 hodin
SALSA NIGHT
Celovečerní akce v duchu latinskoame-
rických tanců. Profesionální tanečníci
Ruben Dance (Kuba/Dominik.
rep./ČR), kapela Roly y sus.
Cumbancheros (Kuba), Dj Lazaro
Castaner (Kuba), výuka tanců.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

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

21. 2. /úterý/ 9.00 hodin
ZMĚNY ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
PRO ROK 2012, ZÁSADY NOVÉHO
DAŇOVÉHO ŘÁDU, KTERÉ VÁS
OVLIVŇUJÍ
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Informace a přihlášky na tel.:
484 846 220. Pořádá Commerce Base, s. r. o.

22. 2. /středa/ 20.00 hodin
AGNOSTIC FRONT (USA)
DEATH BY STEREO (USA)
NAYSAYER (USA)
Koncert na turné k 30. výročí scény
New York hardcore. Jediná zastávka
skupin v České republice. 

24. 2. /pátek/ 19.00 hodin
ALL IN – MATURITNÍ PLES
4. A GYMNÁZIA DR. RANDY. 
Bližší informace a předprodej vstupenek:
Michaela Karapetjanová, 733 712 379.

3. 3. /sobota/ 20.00 hodin
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES
Bohatá tombola. Hraje skupina Rytma.
Předprodej vstupenek: OPTIK –
Zemánek Martin, Soukenná 1072/10
Jablonec n. N., tel. 483 320 694 
Pořádá Český rybářský svaz místní
organizace Jablonec n. N. 

PŘIPRAVUJEME:

19. 3. /pondělí/ 19.00 hodin
NAPALM DEATH (UK)
Zakladatelé žánru grindcore
na krátkém česko-slovenském turné. 
Support: Hypnos, Brutally Deceased. 

22. 3.–24. 3. /čtvrtek–sobota/
EUROREGION TOUR 2012
12. ročník veletrhu cestovního ruchu 

31. 3. /sobota/ 20.00 hodin
COLLEGIUM MUSICUM (SK)
Legendární art-rocková skupina v čele
s Mariánem Vargou.

VÝSTAVA
Do 5. 3. /pondělí–pátek/ 8.00–18.00 hodin,
FOTOKLUB OBSCURA
Foyer. Výstava fotografií

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

6. 2. /pondělí/ 10.00 hodin
STYLOVÁ INTERPRETACE HUDBY
O hudbě s Věrou Štrynclovou

7. 2. /úterý/ 17.00 hodin
ZAČÁTKY AMERICKÉ
KOSMONAUTIKY
Astronomické okénko Martina Gembece

9. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
PRVNÍ POMOC PRO SENIORY
– stáří není překážkou, naučit se první
pomoc zvládne každý.
Z cyklu přednášek NAUČME SE
POSKYTNOUT PRVNÍ POMOC
Lektorka Soňa Fidlerová z Oblastního
spolku Českého červeného kříže

14. 2. /úterý/ 14.00 hodin
„VÍTĚZNÝ“ ÚNOR 1948 
V JABLONCI N. N.
Beseda s Václavem Vostřákem

14. 2. /úterý/ 17.00 hodin
ZAJÍMAVOSTI LIBERECKÉHO
KRAJE I ODJINUD NEŽ ZE SEVERU
Vyprávět o historii a turisticky zajíma-
vých místech bude vedoucí informač-
ního centra pod Ještědem Milan Turek.
Přednáška bude doplněna fotografiemi
a videoprojekcí.

16. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
DVA SNY 
Příběh muže a jeho cesty za splněným
snem. Prezentace osobitého
celovečerního filmu, zážitků a fotografií
Miroslava Prouska

21. 2. /úterý/ 14.00 hodin
ČÍNA
Pravidelné promítání

23. 2. /čtvrtek/ 16.30 hodin
JIŘÍ STRÁNSKÝ
Povídání nad knihou, životem se
známým českým spisovatelem, scená-
ristou, dramatikem a překladatelem. 
(Zdivočelá země, Aukce, Přelet...)

28. 2. /úterý/ 14.00 hodin
BYDLENÍ V JABLONCI N. N.
Beseda s Václavem Vostřákem

Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou vyhlašuje 
4. ROČNÍK AMATÉRSKÉ 
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE. 
Téma: ZAOSTŘENO NA KNIHU. 
Do soutěže se mohou přihlásit všichni bez
rozdílu věku. Příspěvky v elektronické
podobě včetně přihlášky, kterou si vyzved-
nete v městské knihovně anebo stáhnete 
z www.knihovna.mestojablonec.cz,
nám zasílejte do pátku 11. května 2012.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

V oddělení mládeže pokračuje 
již 6. ročník luštitelské soutěže 
O ZLATOU MAKOVICI

VÝSTAVA
VÝLETY DO DURYNSKÝCH MĚST
V prostorách knihovny vystavuje své
fotografie Lubor Lacina

■ DDM Vikýř
www.ddmvikyr.cz, tel. 483 711 725

1. 2. /středa/
DĚTSKÁ SCÉNA 2012
Vyhlášení soutěže dětských recitátorů
pro kategorie 1.–9. tříd, oblastní kolo
se uskuteční 17. března v DDM Vikýř,
informace S. Příhonská 

9. 2. /čtvrtek/ 15.00 a 17.00 hodin
ZAHRADA VIKÝŘ
V 15.00 děti a mládež, v 17.00 hodin
dospělí, děti, mládež – přijďte, společně
navrhneme úpravu prostranství zahrady
v ICM, informace M. Tauchmanová

11. 2. /sobota/ 9.00 hodin
ZPĚVÁČCI 2012
Oblastní přehlídka zpěváků lidových
písní ve věku 10–15 let s postupem
do regionálního kola, informace
S. Příhonská, přihlášky do 8. 2.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

17. 2. /pátek/
NÁVŠTĚVA U BABKY KOŘENÁŘKY
V ŽELEZNÉM BRODĚ
Informace M. Tauchmanová

19. 2. /neděle/ 15.00 hodin
MALÝ KARNEVÁLEK
Soutěže, diskotéka a zábava s hudbou
v maskách v DDM Vikýř, informace
S. Příhonská, cena 30,– Kč

23. 2. /čtvrtek/ 16.00 hodin
BESEDA VŠEUMĚLECTVÍ
Dvouhodinová beseda na téma Média
a reklama, součástí programu je
i tvořivá dílna, přihlášky do 20. 2.,
informace N. Mitbauerová

24. 2. /pátek/ v 13.00 hodin
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MPM
Měsíční hodnocení činnosti a akcí
MPM, informace N. Mitbauerová

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
2. 2. /čtvrtek/ 18.00 hodin
PUTOVÁNÍ ZA 12 MĚSÍČKY
Podvečerní putování v parku pod pře-
hradou pro rodiče s dětmi, startovné –
čajová svíčka, inf. M. Tauchmanová.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

2. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
TVOŘÍME Z ODPADŮ
Výtvarný workshop pro širokou veřej-
nost, informace M. Tauchmanová.

3. 2. /pátek/ 8.00 hodin
PŘÍRODOVĚDNÝ DEN
Prázdninový program v chovatelské
stanici, u zvířátek z Vikýře, tvořivá
dílnička, cena 200,– Kč/den, informace
A. Francová, přihlášky do 27. 1.

3. 2. /pátek/ v 8.00 hodin
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
Výroba jednoduchých modelů a před-
mětů, stavba házedel, cena 50,– Kč,
informace P. Dostál, přihlášky do 2. 2.

3. 2. /pátek/ 9.00 hodin
CO JE TO SMOG?
Řízená beseda, přihlášky a informace
M. Tauchmanová 

3. 2. /pátek/ 9.30 hodin
DIVADELNIČENÍ
Prázdninová zkouška členů divadelních
souborů, informace J. Polanská 

JARNÍ PRÁZDNINY
27. 2.–2. 3. /pondělí–pátek/
MY TO TAKÉ UMÍME!
Pobytová vzdělávací akce v Desné
v Jizerských Horách na téma 
PARTICIPACE, cena 500,– Kč/celý
pobyt, přihlášky do 24. 2., 
informace S. Příhonská

29. 2.–2. 3. /středa–pátek/ 
8.00–13.00 hodin
JARNÍ FANTASY PARK
Na téma národní hry Dračí doupě,
další tvořivé dílničky, sportovní aktivity,
výlety, promítání, cena 50,– Kč/na den,
přihlášky do 24. 2., 
informace N. Mitbauerová

27. a 29. 2. /pondělí a středa/
MAŽOREŤÁCKÉ DOVÁDĚNÍ 
Dopoledne program mimo Vikýř, 
odpoledne cvičení mažoretek
Jablonecká jablíčka, inf. J. Polanská.

1.–2. 3. /čtvrtek–pátek/
DIVADLO, DĚTI A LOUTKY 
Seminář dramatické výchovy pro
pedagogy volného času, informace
J. Polanská, přihlášky do 27. 2.

27. 2.–2. 3. /pondělí–pátek/
PRÁZDNINY NA LYŽÍCH
Kurz lyžování a zábavy v Lučanech
nad Nisou, cena 2 400,– Kč, informace
P. Dostál, přihlášky do 23. 2.

27.–29. 2. /pondělí–středa/ 
8.30 -13.00 hodin
VÝTVARNÉ PRÁZDNĚNÍ
Výtvarné dílničky pro děti od 8 let,
informace M. Tauchmanová.

OLYMPIÁDY ÚNOR 2012
1. 2. /středa/ 8.30 hodin
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Okresní kolo soutěže pro postupující
žáky ze školních kol, místo konání
DDM Vikýř

7. 2. /úterý/ 8.30 hodin
OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM
JAZYCE KATEGORIE I.
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky ZŠ a odpovídajících ročníků více-
letých gymnázií, místo konání DDM Vikýř

9. 2. /čtvrtek/ 8.00 hodin
OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM
JAZYCE KATEGORIE III.
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky SŠ a odpovídajících ročníků více-
letých gymnázií, místo konání DDM Vikýř

15. 2. /středa/ 8.00 hodin
OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM
JAZYCE KATEGORIE III.
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky SŠ a odpovídajících ročníků více-
letých gymnázií, místo konání DDM Vikýř

22. 2. /středa/ 8.00 hodin
OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM
JAZYCE KATEGORIE I., II.
Okresní kolo soutěže pro přihlášené
žáky ZŠ a odpovídajících ročníků více-
letých gymnázií, místo konání DDM Vikýř

Za křehkou krásou a vybroušenou chutí

Veletrh cestovního ruchu v Jablonci podvanácté
Jablonecké Eurocentrum společně s Libereckým krajem, městy
Jablonec n. N. a Liberec a OHK v Jablonci nad Nisou připravu-
jí na březen 12. ročník veletrhu cestovního ruchu Euroregion
TOUR 2012. Motto veletrhu: „Křehká krása, vybroušená chuť“.
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■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

8. 2. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ

11. 2. /sobota/ 20.00 hodin
PLES ZUŠ
Eurocentrum – velký sál 

13. 2. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER 
Školní kolo soutěže dřevěných
dechových nástrojů a bicích.
Koncertní sál ZUŠ

15. 2. /středa/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Školní kolo soutěže Jabloneckého
komorního orchestru a žesťových
dechových nástrojů.
Koncertní sál ZUŠ

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

3. 2.–9. 3.
FOTOGRAFIE
Karel Došek – Josef Hubený 
– Jiří Jiroutek – Josef Honzík 
Přední výtvarní fotografové Jablonecka
a Liberecka. Z cyklu výstav k 20 letům
existence Městské galerie MY. 
Vernisáž 2. 2. v 17.00 hodin.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

Do 17. 2. /úterý/
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STUDENTŮ
– TEXTILNÍ A ODĚVNÍ 
NÁVRHÁŘSTVÍ
Ukončení výstavy 17. 2.

21. 2.–17. 3.
HELENA FEJKLOVÁ 
A ČESKÉ TEXTILKY
Zahájení 21. 2. v 17.00 hodin

■ 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.

Tematická výstava 
Do 1. 4. 
MILAN VOBRUBA 
DVĚ ZEMĚ – DVA DOMOVY – DVĚ
INSPIRACE
Pro veřejnost samoobslužná dílna ve
vestibulu muzea po celou dobu výsta-
vy, pro větší skupiny vedená výtvarná
dílna v ateliéru muzea po předchozím
objednání: Ing. Jaroslava Vaňová, 
tel. 483 369 021, e-mail: 
jaroslava.vanova@msb-jablonec.cz.
Sobotní ateliér k výstavě Milana Vobruby
pro rodiny s dětmi 11. února 2012,
10.00 hodin. Návštěvníci si vyrobí
vlastní figurku a zahrají si s ní divadlo.

1. 2.–19. 5.
NAVLÉKÁNÍ KORÁLKŮ 
PRO ABILYMPIÁDU
Samoobslužná dílna ve vestibulu
muzea k akci KORÁLKIÁDA 
– www.potvor.cz organizuje korálkový
rekord pro Abilympiádu

1. 2.–19. 5.
CELOROČNÍ NABÍDKA 
VÝTVARNÝCH DÍLEN
Bližší informace a objednávky 

Ing. Jaroslava Vaňová, tel. 483 369 021,
e-mail: jaroslava.vanova@msb-jablonec.cz

1. 2.–19. 5.
CELOROČNÍ NABÍDKA 
REGIONÁLNĚ-HISTORICKÝCH
PŘEDNÁŠEK
Bližší informace a objednávky 
Mgr. Jana Nová, tel. 483 369 017, e-mail:
jana.nova@msb-jablonec.cz

GALERIE BELVEDER
Mlýnská 27
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
historické šperky a doplňky ze Sbírky
Waldes
Po předchozí domluvě možnost
komentovaných prohlídek.
Muzejní program Umělecké slohy
– pro veřejnost ve formě samoobsluž-
ného pracovního listu s doplňovačkou
ke stálé expozici
– pro větší skupiny možné spojit s ko-
mentovanou prohlídkou expozice po
předchozím objednání. Bližší informa-
ce a objednávky skupin Mgr. Kateřina
Hrušková, tel. 483 310 947, e-mail: 
katerina.hruskova@msb-jablonec.cz

Tematická výstava 

20. 1.–16. 3.
JAROSLAV BEJVL
MINCE – MEDAILE – KRESBY
K 70 letům narození.
Muzejní program Osobní medaile
k výstavě Jaroslava Bejvla
– samoobslužná dílna po celou dobu
výstavy. Pro organizované skupiny
možnost návštěvy i mimo otvírací dobu 
na základě předchozí objednávky na
tel. 483 369 011.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 2. /středa/ 19.30 hodin 
VLADIVOSTOP – STOPEM NA SIBIŘ 
Zážitky Kateřiny Mandulové z neko-
nečných ruských silnic. Proč se tu říká
„Nebe vysoko a car daleko.“ 

2. 2. /čtvrtek/ 21.00 hodin
DJ VENTOLÍN
Party po slavnostní premiéře filmu
Gorila v kině Junior.

3. 2. /pátek/ 20.00 hodin
VLADIMÍR MERTA A HROMOSVOD
Ikona českého písničkářství s dvakrát
mladšími folk-rockovými muzikanty
a Mertovy nesmrtelné písně ze 70.
a 80. let. 

4. 2. /sobota/ 20.00 hodin
SUPERHERO KILLERS
A HITFAKERS
Právě desetiletá devítičlenná funk-sou-
lová kapela a česko-albánská funky
kapela předvedou show plnou rytmu,
tance a zábavy. 

8. 2. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Téma: Partnerské etudy. Vede Filip Novák.

9. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
ROCKS & WATER: SEZONA 2011
Extrémní kajakáři Petr Čivrný a Vojta
Hejtmánek vás vezmou na cestu
za divokými řekami celého světa.
A k tomu zahraje Swing Grass Revival.

10. 2. /pátek/ 20.00 hodin
NERUDA – R. HOLÝ & M. RUPPERT
Hlučnou rockovou kapelu tvoří
M. Ruppert (Monkey Business), R. Holý
(Monkey Business, J.A.R.), M. Dvořáček
(ex –123 min), L. Martinek (Yvonne
Sanchez), P. Škarohlíd (Hentai
Corporation) a F. Janáček (ex –123 min).

11. 2. /sobota/ 20.00 hodin
BLACK STONE RAIDERS (USA)
Zcela nová formace skvělých americ-
kých hudebníků s výbušnou směsicí
rocku, funku, jazzu a junglu. Darryl
Jones – baskytara (Rolling Stones),
Will Calhoun – bicí (Living Colour),
Jean-Paul Bourelly – kytara (Miles
Davis).

16. 2. /čtvrtek/ 17.15 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY 
Pod vedením lektora Jana Vorlíčka,
člena kapely Pararingapatam. Od 17.15
hodin začátečníci, od 19.30 pokročilí.

17. 2. /pátek/ 21.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Rock’n’roll & punk & ska mejdan. 
DJ Igorek.

18. 2. /sobota/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2012 
První kolo IV. ročníku soutěžního
festivalu amatérských kapel.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

19. 2. /neděle/ 15.00–18.00 hodin
BUDOVÁNÍ PEVNĚJŠÍCH VZTAHŮ 
Beseda a workshop s Richardem
Kanem (Velké Británie) - iniciátorem
dnes už mezinárodní kampaně Týden
partnerství. 
Pořadatelem město Jablonec n. N. 

20. 2. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ 
Aktuální dění na zimní obloze, návody
na pozorování zajímavých úkazů. Poté
pozorování planety Jupiter.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

22. 2. /středa/ 19.30 hodin
ROLWALING 
Do vzdáleného nepálského údolí, které
si ještě zachovalo původní styl života, vás
zavede cestovatelka Radka Tkáčiková.

23. 2. /čtvrtek/ 20.00 hodin
T ROGERS BLUES BAND (HUN) 
Šestičlenný maďarský band s hravou,
veselou hudbou vycházející z chicag-
ského blues s příměsí funku, rocku
a maďarského temperamentu.

24. 2. /pátek/ 20.00 hodin
HUSH + STAND UP + JOHN SILVER 
Bigbeat z Jablonce a Smržovky.

25. 2. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Tradiční videoparty Petra Vobořila.

26. 2. /neděle/ 16.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVÁLEK
V maskách, s tancem, soutěžemi. 
Pro děti od 2 let.

27. 2. /pondělí/ 19.00 hodin
TOULKY JABLONECKOU
HISTORIÍ
Téma: Jablonecké ulice, jejich vznik
a názvy. Od těch úplně prvních. 
Uvádí Václav Vostřák.

29. 2. /středa/ 20.00 hodin
JIŘÍ ČERNÝ
Hovory na Rampě a rockování se
známým hudebním publicistou.

■ Rodinné centrum
Magnet
www.pritazlivost.com
774 801 087, Petříkova Iveta Naila

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
pondělí–čtvrtek 7.30–16.00 hodin
pátek 7.30–15.30 hodin
Více info: 731 317 887

AKTIVITY V SÁLE
Cvičení pro těhotné – středa 18.00 hodin
Cvičení pro kojence (3–12 měsíců) 
– středa a pátek 10.00 hodin 
Cvičení pro děti (1–4 roky) 
– středa 11.00 hodin
Masáž dětí a kojenců 
– (objednávky: 728 400 700)
Power joga 
– pondělí 19.30 hodin
Tanec s miminky (miminka 0–9 měsíců)
– úterý 10.00 hodin 
Joga – středa 16.30 hodin
Zumba – středa 19.00 hodin
Orientální tance 
(TRIBAL, PERSIE, CIKÁNSKÉ)
– pondělí 16.00 a 17.15 hodin, ženy dle
pokročilosti
– čtvrtek 15.00 hodin dívky; 16.15
a 17.15 hodin ženy dle pokročilosti 
NOVÉ KURZY VYPSÁNY
– pondělí 18.30 hodin

OSTATNÍ AKTIVITY
FYZIOTERAPIE, MASÁŽE 
– Marek Bohdálek, obj. 728 400 700
KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE 
– Ing. Jitka Landovská
INDIVIDUÁLNÍ RODINNÉ 
KONSTELACE
KINEZIOLOGIE „ONE BRAIN“
obj. 737 770 936
REIKI – Ing. Romana Hollmannová
obj. 720 129 927

■ Dům 
česko-německého 
porozumění 
www.dumrynovice.org
středa – sobota 14.00–17.00 hodin

23. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
POMNÍČKY JIZERSKÝCH HOR
Nově rozšířená výstava o. s. Patron.
Výstava potrvá do 17. března.

KONVERZAČNÍ NĚMČINA
každý čtvrtek 17.00–18.30 hodin
Informace na telefonu 732 551 425

Black Stone Raiders v Klubu Na Rampě

Hvězdná sestava Black Stone Raiders vystoupí 11. února
v Klubu Na Rampě! 
Jedni z nejlepších světových hráčů na své nástroje představí
zcela nový projekt, který vznikl díky vzájemnému hudebnímu
souznění všech členů kapely. 
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■ Mateřské 
centrum Jablíčko
www.jablicko.estranky.cz
jablickomc@seznam.cz

1. 2. /pondělí/ 17.30 hodin
S ÚCTOU A V DOBRÉM III.
Jak odolat křiku a vzteku dětí, více web

7. 2. /úterý/ 10.00 hodin
PŘÍKRMY
Ochutnávka a nové informace.

9. 2. /čtvrtek/ 16.00 hodin
SCHŮZE AKTIVŮ
Pro všechny, kteří nám chtějí podat po-
mocnou ruku a blíže se seznámit a po-
dílet se na chodu centra.

13.–19. 2. 
TÝDEN PARTNERSTVÍ
13. 2. /pondělí/ 10.00 hodin
POHÁDKOVÉ VZTAHY I.
Kouzelná babička čte pohádky za
doprovodu mistra harmonikáře.

14. 2. /úterý/ 10.00 hodin
JAK NA PARTNERSKÝ VZTAH
Přednáší uznávaný psycholog
p. Schovanec.

16. 2. /čtvrtek/ 10.00 hodin
POHÁDKOVÉ VZTAHY II.
Kouzelná babička čte pohádky za do-
provodu mistra harmonikáře. 

16. 2. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VALENTÝNSKÁ LÁSKYPLNÁ
DÍLNA PRO VŠECHNY
Skleničky na horké nápoje – pískování,
gravírování, malování spojené s ochut-
návkou zamilovaných čajů, výroba
přáníček.

17. 2. /pátek/ 10.00 hodin
POHÁDKOVÉ VZTAHY III.
Kouzelná babička čte pohádky za
doprovodu mistra harmonikáře.

18. 2. /sobota/ 15.00 hodin
VALENTÝNSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
Program určený pro celou rodinu;
vstup pouze v maskách; velká hra
o štěstí; dětská diskotéka a spousta
dalšího!

18. 2. /sobota/ 19.00 hodin
PYŽAMOVÁ DĚTSKÁ PARTY
Dobrodružná noc strávená v MC 
– pouze pro děti pro děti účastníků
Salza night ZDARMA

20. 2. /pondělí/ 10.00 hodin
SUNAR
Rady a informace pro těhotné
a maminky malých dětí.

21. 2. /úterý/ 16.00 hodin
MASOPUSTNÍ VESELICE
Masopustní průvod městem
v maskách, hry, harmonikář.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

23. 2. /čtvrtek/ 10.00 hodin
SEBAMED
Rady a informace o dětech i pro děti.

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

3. 2. /pátek/ 20.00 hodin
CZAJOVNA SOUDSYSTEM
reggae-dub-dancehall

10. 2. /úterý/ 20.00 hodin
D’n’B Area 
Dj Matroxx and friends, Bizzare 
a speciální host z Prahy
– Dj C.N.B – (drumnbass.cz)

11. 2. /sobota/
WAKE UP
Hip Hop night
Dj Australan
Dj Zak

17. 2. /pátek/
15. NAROZENINY KLUBU d-EppL
Djs Babe-Ln/Lathis
Loop station
DaRoot – experimentalcabaret

24. 2. /pátek/
TiNG (USA / FR)
www.tingband.com, Dancehall /
Reggae / Drum n Bass / Swingrock.

25. 2. /sobota/
HELLROCK
Unborned Lycanthropy – death-metal,
Želenice (okr. Most), Pikodeath –
thrash-grind core, Liberec / Zittau,
V.A.R. – thrash-bigbeat, Liberec,
Hegesh punk-rock / Jablonec nad
Nisou.

■ Klub WOKO
www.klubwoko.cz

3. 2. /pátek/ 20.00 hodin
HEAVY DUBSTEP ELECTRO BASS
NIGHT
Dubstep párty s polskými hosty, SICK
PHYSICAL (bassline) / PL, 
DOGZ ROX / PL, TRASH TIME djs

10. 2. /pátek/
URBAN VIDEO DISCO
Klubové hity obrazem i zvukem,
vj Lizard, Sakul

17. 2. /pátek/ 20.00 hodin
LA FIESTA LOCA
Hip hop party, WICH + NIRONIC
(usa), urban afterparty

18. 2. /sobota/ 20.00 hodin
GASMASK NIGHT
Birthday drum’n’bass night

24. 2. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
vyhlášená drum’n’bass party, Djs:
C Phon-No Money (dvoika.troika.cz),
Gasmask, Drumshot, Soul Fragment

25. 2. /sobota/ 20.00 hodin
BIRTHDAY PARTYsHIT
dj Swift

■ Chronos
Sokolovna Paseky
Rezervace tel.: 724 746 025

4. 2. /sobota/ od 21.00 hodin
RETRO PARTY 70’90’

10. 2. /pátek/ 21.00 hodin
RETRO PARTY 70’90’

18. 2. /sobota/ 21.00 hodin
RETRO PARTY 70’90’

24. 2. /pátek/ 20.00 hodin
ROCKOTÉKA RÁDIA HEY

25. 2. /sobota/ 21.00 hodin
RETRO PARTY 70’90’

■ Obec baráčníků 
Mšeno
21. 2. /úterý/ 18.00 hodin
PŘEDNÁŠKA JIŘÍHO KOUBY 
– KLAMAL NÁS KAREL MAY
V Ochranovském sboru při ČCE
v Máchově ul. 29 se uskuteční
přednáška Jiřího Kouby: Klamal nás
Karel May? - Reálie v „americké řadě“
příběhů autora.

25. 2. /sobota/ 20.00 hodin
STAROČESKÝ BARÁČNICKÝ PLES
Obec baráčníků a folklorní soubor
Šafrán pořádají Staročeský baráčnický
ples v restauraci Střelnice. 
Hraje dechová hudba Desanka
a hudební skupina Rytma. Hosty
večera jsou folklorní soubory Furiant
z Malé Bělé a Nisanka z Jablonce.
Vstupenky u paní Škarvanové, tel. č.
607 774 470, a pana Raka, 721 653 162,
e-mail rak.jan@volny.cz.

■ Farní sbor 
Českobratrské 
církve evangelické
18.–19. 2. /sobota–neděle/ 
JSEM S TEBOU
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické, Pod Baštou 10, zve na
seminář JSEM S TEBOU „Konflikt
jako příležitost“ – Mgr. Miroslav
Erdinger a PhDr. Ivana Veltrubská. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Lidé potřebují naplnit život
smysluplnou činností
Novoroční setkání jabloneckých dobrovolní-
ků ve středu 11. ledna učinilo symbolickou
tečku za rokem 2011, který byl Radou mi-
nistrů EU vyhlášen Evropským rokem dobro-
volnictví.

Dobrovolnické činnosti se v Jablonci nejvíce
věnuje Český červený kříž, který byl také hlav-
ním iniciátorem a pořadatelem středečního set-
kání. Velkou čest tím, že přijala pozvání na be-
sedu, prokázala jabloneckým dobrovolníkům
socioložka a publicistka Jiřina Šiklová.

Diskuse s Jiřinou Šiklovou se točila i kolem
ožehavé romské otázky a hovořilo se o tématu
zneužívání sociálních dávek. „Překvapilo mě,
že přišlo hodně lidí a že je tato problematika za-
jímá. Bylo vidět, že přišli opravdu ze zájmu, ni-
kdo je nepřemlouval, nesháněli se po žádné
prezenční listině, kde by podepsali svou účast,“
řekla po skončení besedy. Dobrovolnictví vzniká
podle Šiklové z přirozené potřeby člověka být
užitečný. Lidé hledají způsob, jak naplnit svůj
volný čas, jak se začlenit do společnosti např.
v seniorském věku, kdy už nejsou pracovně ak-
tivní a dosud mají dost síly, energie a času na
to, aby někomu pomohli. „Ne všichni mohou
být zaměstnaní a proč taky, lidé potřebují najít

smysl své existence a naplnit svůj život nějakou
smysluplnou činností,“ řekla. 

V Jablonci sdružuje nejvíce dobrovolníků
Oblastní spolek Českého červeného kříže, kte-
rý také novoroční setkání pořádal. Jeho ředi-
telkou je Kateřina Havlová, která odpovídá
na otázky:

Jaké činnosti se jablonečtí dobrovolníci
nejvíce věnují? 

Mohu hovořit za Český červený kříž a tam je to
hlavně oblast dobrovolné práce s dětmi a mláde-
ží a výuce první pomoci. V letošním roce rozši-
řujeme řady a jsme zaměřeni hlavně na výcvik
členů humanitární jednotky – příprava v oblasti
první pomoci a psychosociální první pomoci.

Jak byste zhodnotila včerejší setkání?
Paní Šiklová je skutečnou osobností. Vím, že

se její odpovědi některým lidem nelíbily, ale
myslím, že byly všechny na místě. Pro to, aby-
chom se pohnuli dopředu, je nutné přijmout
minulost tak, jak je, a přestat neustále vybírat
jen to, co se nám líbí. Je nutností posílit naši ná-
rodní hrdost a přestat se stydět za to, že jsme
Češi. Takže mě osobně se toto setkání líbilo
moc a jsem ráda za poselství, které jsem si já
vzala ze slov paní Šiklové.

Jaká byla nejzajímavější otázka na besedě?
Všechny. A na všechny byly zajímavé odpově-

di. Osobně si myslím, že je důležité se ptát
a ptát se tak, aby nám bylo odpovězeno. Nej-
horší zloba a nenávist z lidu vychází z pomluv
a nepochopených odpovědí. Takže výzva všem:
Ptejte se a vyžadujte odpovědi přímo od lidí, kte-
rých se témata týkají, protože nejhorší je se vzte-
kat nad tím, co „povídala jedna paní“… (mh)

Jablonecké setkání s Jiřinou Šiklovou

Jiřina Šiklová s místostarostou Petrem Tulpou 
Foto Radka Baloghová
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Městská hala
www.sportjablonec.cz

FLORBAL
25. 2. /sobota/ 20.00 hodin
1. FBK JABLONEC N. N. 
– USK SLAVIE ÚSTÍ N. L.
Druhá liga mužů, centrkurt

26. 2. /neděle/ 20.00 hodin
1. FBK JABLONEC N. N. 
– FBC TBC 68 ÚSTÍ N. L.
Druhá liga mužů, centrkurt

FOTBAL
4. 2. /sobota/ 9.00 hodin
TURNAJ V KOPANÉ MLADŠÍCH
PŘÍPRAVEK
FK Jablonec, o. s., pořádá na centrkurtu
halový fotbalový turnaj přípravek.

HÁZENÁ
25. 2. /sobota/ 16.00 hodin
TJ ELEKTROPRAGA JABLONEC 
– LOKO LOUNY
Druhá liga mladšího dorostu,
centrkurt

25. 2. /sobota/ 18.00 hodin
TJ ELEKTROPRAGA JABLONEC 
– BANÍK MOST
Druhá liga mužů, centrkurt

VOLEJBAL
4. 2. /sobota/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
- TJ TANVALD
Krajský přebor žen, kurt č. 4

5. 2. /sobota/ 10.00 hodin
TURNAJ DÍVEK
TJ Bižuterie Jablonec n. N. pořádá
volejbalový turnaj dívek, kurt č. 4

11. 2. /sobota/ 10.00 hodin
TJ JABLONEX JABLONEC N. N. 
– TJ ROKYTNICE
Krajský přebor žen, dvojzápas, kurt č.4

12. 2. /neděle/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– TJ ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, dvojzápas, kurt č. 4

18. 2. /sobota/ 10.00 a 14.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC 
– SK MALÁ SKÁLA
Druhá volejbalová liga mužů, kurt č. 4

19. 2. /neděle/ 10.00 hodin
TURNAJ DÍVEK
TJ Bižuterie Jablonec n. N. pořádá
volejbalový turnaj dívek, kurt č. 1

19. 2. /neděle/ 10.00 hodin
TURNAJ DÍVEK
Krajský volejbalový svaz pořádá
volejbalový turnaj dívek, kurt č. 2 a č. 3

19. 2. /neděle/ 9.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– TJ JABLONEX JABLONEC N. N.
Krajský přebor žen, dvojzápas, kurt č. 4

25. 2. /sobota/ 10.00 a 14.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– NETOLICE
Druhá volejbalová liga mužů, kurt č. 4

Atletická hala Na Střelnici
1. 2. /středa/ 16.30 hodin 
4. HALOVÁ STŘEDA
Program: 60 m, 150 m, 300 m, 800 m,
60 m př., výška, dálka, 3 000 m chůze,
trojboj elévové. Pořádá atletický oddíl
TJ LIAZ Jablonec

3. 2. /pátek/ 10.00 hodin
HALOVÝ VÍCEBOJ ŽACTVA
Pořádá AC Liberec

4. 2. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE
MUŽŮ, ŽEN, DOROSTU
A DOROSTENEK
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec a LKAS

8. 2. /středa/ 16.30 hodin
5. HALOVÁ STŘEDA
Program: 60 m, 200 m, 400 m, 800 m,
1500 m, 60 m př., tyč, dálka, trojskok,
koule. Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec

15. 2. /středa/ 16.30 hodin
6. HALOVÁ STŘEDA
Program: 60 m, 150 m, 300 m, 600 m,
60 m př., tyč, dálka, koule. Pořádá
atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec

18. 2. /sobota/ 10.00 hodin
MEMORIÁL KARLA LÍBALA
V BĚHU NA 3000 M
Pořádá Sdružení přátel atletiky
a atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec

19. 2. /neděle/ 10.00 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE
MLADŠÍHO ŽACTVA
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec a LKAS

22. 2. /středa/ 16:30 hodin
7. HALOVÁ STŘEDA
Program: 60 m, 150 m, 300 m, 1 500 m,
60 m př., výška, tyč, dálka, koule.
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec

25. 2. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LIBERECKÉHO KRAJE
STARŠÍHO A MLADŠÍHO DOROSTU
Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec a LKAS
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

29. 2. /středa/ 16.30 hodin
8. HALOVÁ STŘEDA
Program: 60 m, 100 m, 200 m, 600
m elévové, 800 m, 60 m př., výška, tyč,
dálka. Pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec

3. 3. /sobota/ 14.00 hodin
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ
1. den, pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec a ČAS

4. 3. /neděle/ 9.30 hodin
HALOVÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ
2. den, pořádá atletický oddíl TJ LIAZ
Jablonec a ČAS

TJ SOKOL Jablonec n. N.
www.jablonec.org/sokol/
Sokolovna, Fügnerova 5

27. 2.–1. 3. /pondělí–čtvrtek/
JARNÍ PRÁZDNINY V SOKOLOVNĚ
Každodenní program:
Dívky a chlapci (7–14 let)
9.00–10.30 hodin: gymnastika, stolní
tenis
10.30–12.30 hodin: florbal, hry
Předškoláci (2–6 let)
9.30–10.30 hodin: hry, cvičení s rodiči
Dospělí včetně seniorů
9.30–10.30 hodin: zdravotní cvičení
10.30–12.30 hodin: stolní tenis
Přihlášky do 27. 2. v sokolovně, infor-
mace na tel. 728 761 563.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Sportovní hala SOŠOŘ 
Jablonec
(Podhorská ulice)

BASKETBAL
19. 2. /neděle/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– SOKOL NOVÁ PAKA
Liga starších žákyň

25. 2. /sobota/ 15.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– BAK PLZEŇ
Druhá liga ženy

25. 2. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin 
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– BSK JIČÍN
Oblastní přebor mladších žákyň U12

26. 2. /neděle/ 10.00 hodin
TJ BIŽUTERIE JABLONEC N. N. 
– BCM K.V. SOKOLOV
Druhá liga ženy

STŘELECTVÍ
18. 2. /sobota/ 9.00 hodin
GRAND PRIX JABLONEC 
NAD NISOU
24. ročník mezinárodního závodu ve
střelbě ze vzduchové pušky vstoje.
Akci pořádá SSKM LOYD v hale
v Podhorské ulici. Součástí Grand Prix
je soutěž o pohár starosty města
Jablonce n. N. Ing. Petra Beitla.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Lyžařský areál Břízky
11.–12. 2. /sobota–neděle/ 
JUNIOR CUP 2012
Ski Klub Jablonec n. N. pořádá
v lyžařském areálu Břízky závody
v běhu na lyžích s mezinárodní účastí.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

17.–19. 2. /pátek–neděle/
MISTROVSTVÍ ČESKÉ
REPUBLIKY ŽÁKŮ
Závod pořádá Ski Klub Jablonec n. N.
v lyžařském areálu Břízky
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Biatlonový areál Břízky
4.–5. 2. /sobota–neděle/
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD
OLYMPIJSKÝCH NADĚJÍ
V BIATLONU
Pořádá OV Biatlon. 
Sobota 4. 2. rychlostní závod (start
v 10.00 hodin), neděle 5. 2. závod s hro-
madným startem (start v 9.30 hodin)
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

25.–26. 2. /sobota–neděle/
MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU
ŽACTVA
Pořádá OV Biatlon. Sobota 25. 2. rych-
lostní závod klasickou technikou (start
13.00 hodin), neděle 26.2. závod s hro-
madným startem volnou technikou
(start 10.00 hodin).
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Chance arena Jablonec
4. 3. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– SK DYNAMO ČESKÉ BUDĚJOVICE
Gambrinus liga, 19. kolo.

Městský zimní stadion
4. 2. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC N. N. 
– HC BANÍK MOST
Druhá liga mužů, 33. kolo.

11. 2. /sobota/ 18.00 hodin
HC VLCI JABLONEC N. N. 
– HC DĚČÍN
Druhá liga mužů, 35. kolo.

Sauna Bižuterie
Sauna Bižuterie je pro veřejnost
v provozu takto:
Úterý a čtvrtek ženy 12.00–20.00 hodin
Středa a pátek muži 12.00–20.00 hodin
Informace a případná rezervace
Jiří Bartoš, mobil: 602 833 522

Fotbalový areál Břízky
XIX. ROČNÍK ZIMNÍHO
FOTBALOVÉHO TURNAJE
O POHÁR PŘEDSEDY OFS
JABLONEC

4. 2. /sobota/ 
10.00 hodin FK BAUMIT dorost 
– Semily, 
12.15 hodin Lučany – Vratislavice,
14.30 hodin Frýdlant – Pěnčín

5. 2. /neděle/ 
10.00 hodin Jiskra Mšeno B
– Sedmihorky, 
12.15 hodin Jiskra Mšeno A – Desná

8. 2. /středa/ 
18.00 hodin Pěnčín – Semily

11. 2. /sobota/ 
10.00 hodin Sedmihorky – FK BAUMIT,
12.15 hodin Vratislavice – Frýdlant,
14.30 hodin Pěnčín – Mšeno B

12. 2. /neděle/ 
12.15 hodin Semily – Mšeno A

15. 2. /středa/
18.00 hodin Vratislavice – Desná

18. 2. /sobota/ 
10.00 hodin FK BAUMIT dorost – Pěnčín,
12.15 hodin Mšeno A – Sedmihorky,
14.30 hodin Lučany – Frýdlant

19. 2. /neděle/ 
12.15 hodin Mšeno B – Vratislavice

22. 2. /středa/ 
18.00 hodin Frýdlant – Mšeno A

25. 2. /sobota/ 
10.00 hodin Vratislavice – FK BAUMIT
dorost, 
12.15 hodin Pěnčín – Mšeno A, 
14.30 hodin Frýdlant – Mšeno B

26. 2. /neděle/ 
10.00 hodin Semily – Lučany, 
12.15 hodin Sedmihorky – Desná

29.2. /středa/
18.00 hodin Mšeno B – FK BAUMIT
dorost

3. 3. /sobota/ 
10.00 hodin FK BAUMIT dorost –
Frýdlant, 
14.30 hodin Mšeno A – Vratislavice

4. 3. /neděle/ 
12.15 hodin Lučany – Mšeno B

Turnaj pořádá TJ Jiskra Mšeno
Jablonec ve spolupráci s OFS Jablonec

V atletické hale na Střelnici začal seriál halových střed. Foto Václav Novotný
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Letošního triumfu si Stanislav Řezáč váží nejvíce,
neboť vyhrál poprvé od doby, kdy je bedřichovský zá-
vod zařazen do seriálu dálkových běhů Worldloppet
FIS Marathon cup. „Myslel jsem, že už nevyhraji, že
se mi to nikdy nepovede. Dojezdy v Bedřichově jsou
velmi rychlé a ve sprintu jsem na soupeře neměl.
Získal jsem hodně druhých a třetích míst, ale na zla-
to se mi nedařilo dosáhnout, až letos,“ radoval se vy-
soký lyžař, který se na dálkové běhy specializuje
a patří v nich mezi nejlepší na světě. 

Vítězství v letošním ročníku J50 řadí Řezáč mezi
nejvýznamnější ve své kariéře. „Letos zde byla dobrá
konkurence a od doby, kdy byla J50 zařazena do seri-
álu Worldloppet, se mi vyhrát nepodařilo, takže velmi
cenné vítězství,“ pravil Řezáč.

Závod přitom nezačal pro Řezáče dobře, neboť se na
konci rovinky dostal do pressu a upadl. „Na konci ro-
vinky mě skřípl jeden norský závodník, je to tam úzké
a v naší vlně jelo hodně lidí. Pád byl dost nepříjemný,
především jsem se bál abych nezlomil lyži nebo hůl-
ku. Tu náhradní jsem měl připravenou až na 3. km.
Naštěstí vše dopadlo dobře. Ani moc jsem neztratil
a špičku jsem dojel velmi brzo,“ pochvaloval si staže-
ní ztráty Řezáč. 

Podmínky letošní Jizerské 50 byly krajně nepřízni-
vé, mlha a čerstvý sníh závodníkům boj ztěžovaly. „Na
trati byly nepříjemné momenty, trochu jsem riskoval,
když jsem se rozhodl jet závod soupaž, ale nakonec
vše dopadlo dobře. Nikdy totiž nevíte, jak trať vypadá,
zda se budou bořit hůlky, což ubírá mnoho sil.
Naštěstí se tak nedělo. Také jsem předpokládal, že po-
jedu střední stopou, která tam ráno byla, ale nakonec
byla skútry rozjetá a nedalo se po ní jet. Risk mi

ovšem vyšel. Asi 3 km před cílem jsem zkusil ujet, vi-
děl jsem, že se vzdaluju a říkal jsem si, že to nepustím
a podařilo se,“ vzpomíná lyžař.

Osmatřicetiletý běžec po závodech regeneruje mno-
hem déle, než tomu bylo v letech minulých. Každý rok
je znát a únava odchází pomalu. „Já jsem v těchto le-
tech unavený snad pořád a v sezoně se zregenerovat
snad ani nedá. Jedině na jaře. Mám roky a k tomu dva
kluky a moc času doma na nabírání sil není. Nemohu
si jít lehnout, kdy chci, ani na soustředění si člověk
moc neodpočine, i když musím přiznat, že tam mohu
odpočívat víc než doma. Když se závod vydaří a vy-
hraju, z únavy se vzpamatuji lépe. Po J50 to nebylo
ani tak hrozné. Sice chumelilo, ale bylo poměrně tep-
lo, lepší než jet za slunečného počasí v mínus pěta-
dvaceti,“ konstatoval Řezáč.

Předposlední lednový víkend obsadil dálkový běžec
Stanislav Řezáč těsně druhé místo v Dolomiten laufu,
v běhu na 42 km klasickou technikou v tyrolském
Obertilliachu. Ve finiši ho předstihl pouze Jerry
Ahrlin, švédský závodník norské stáje Xtra Personell
a vítěz loňského FIS Marathon Cup. Stanislav Řezáč
29. ledna absolvoval druhý podnik Ski Classics, legen-
dární italskou Marcialongu, závod v běhu na 70 km.
V pondělí 30. ledna přijal trojnásobného vítěze Jizer-
ské 50 Stanislava Řezáče, starosta města Jablonce Petr
Beitl ve své pracovně, kde mu osobně pogratuloval
k jeho úspěchu. Jablonecký lyžař se se při té příleži-
tosti podepsal do Kroniky města. (Jiří Endler)

Stanislav Řezáč
■ Tvář měsíce února

Trojnásobný vítěz J50 
Skvělého úspěchu dosáhl na 45. ročníku lyžařské Jizerské 50 jablonecký rodák
Stanislav Řezáč. Dálkový běžec navázal na úspěchy z let 2000 a 2001, 
ve kterých dálkový závod napříč Jizerskými horami rovněž vyhrál.

■ Došlo do redakce
Vážená redakce, ráda bych Vaším
prostřednictvím poděkovala starší
paní (nevím, jak se jmenuje), kte-
rá mi 16. 1. 2012 v 6.55 hodin po-
mohla postavit se na nohy na za-
stávce MHD u „Divadla“ poté, co
řidič autobusu č. 12 přehlédl, že
opouštím výstupní prostor, zaví-
rající se dveře mne srazily na
chodník a řidič odjel. Ještě jednou
děkuji ochotné ženě, která vystou-
pila z dalšího autobusového spoje,
který vzápětí přijel na zastávku
u divadla a pomohla mi postavit
se na nohy. Byla jsem otřesena
a v dané chvíli jsem nebyla ani
schopna za nezištnou pomoc ne-
známé paní poděkovat, činím tak
tedy prostřednictvím Jablonecké-
ho měsíčníku.

Spoustová Libuše, 
sedmaosmdesátiletá rodačka

z Jablonce

■Klíč k hudbě 2012
Občanské sdružení Kultura pro
všechny Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje 1. ročník oceňování hu-
debně zaměřených učitelů cenou
„KLÍČ K HUDBĚ“. Návrh na ve-
řejné ocenění učitele podává kaž-
dé dítě, člen sboru, žák, student,
vzdělávající se hudebně ve měs-
tech Jablonci nad Nisou a Liberci
(ZUŠ, soukromé hudební školy,
dětské pěvecké sbory, základní
školy, střední školy). Vítěze za
Jablonecko a Liberecko jmenuje
anketní komise na základě sečtení
zaslaných hlasů. Místa k odevzdá-
vání anketních lístků: Info-
centrum Jablonec nad Nisou,
Eurocentrum Jablonec nad Nisou,
ZUŠ Jablonec nad Nisou, Info-
centrum Liberec a ZUŠ Liberec.
Další informace na tel. č.: 724 550
536 (Václav Samek)

Ocenění budou vítězům předá-
na na slavnostním koncertu
„Hvězdy a hvězdičky“ 21. 4. 2012
v 18.00 hodin v Eurocentru v Jab-
lonci nad Nisou.

ANKETNÍ LÍSTEK
k nominaci učitelů hudby 

na ocenění „KLÍČ K HUDBĚ“

Nominovaný(á): 
jméno, příjmení, titul 

……………………………………….

……………………………………….

název školy, sboru (město): 

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

Navrhovatel (žák–žákyně): 
jméno, příjmení, škola (město):

……………………………………….

……………………………………….Foto Jan Krása

Foto Jan Krása
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Kurzy výpočetní 
techniky začínají

Pro velký zájem ze strany senio-
rů pořádá Centrum sociálních slu-
žeb Jablonec nad Nisou, p. o., od
14. 2. 2012 nadstavbový vzdělávací
kurz výpočetní techniky zaměřený
na zpracování digitální fotografie.
Kurz je v rozsahu 20 hodin a cena
za kurz je 700 Kč. Informace
u Markéty Jeníčkové, tel.: 774 722
942 nebo na webových stránkách
www.centrumjablonec.cz.

Co nabízí Centrum
sociálních služeb

Informace, vzdělávání, výlety
a zájezdy, pohybové aktivity, ce-
lodenní klub

Centrum sociálních služeb si
pro rok 2012 připravilo zajímavý
a pestrý program. Pro velký ohlas
budou otevřeny kurzy počítačové
gramotnosti pro začátečníky a mír-
ně pokročilé a jako novinku nabízí
nadstavbový placený kurz, který
bude zaměřen na zpracování digi-
tální fotografie. Pokračovat budou
i kurzy trénování paměti a pohybo-
vé aktivity. Pro nové zájemce bude

zahájen 1. semestr 2. ročníku Aka-
demie seniorů. Únorový program
ve Spolkovém domě nově nabízí
šibřinkové páteční hudební odpo-
ledne s Jizerským triem, vernisáž
fotografií „Přírodou Třeboňska,“
a pokračovat bude i podzimní
Akademie seniorů, a to 2. semest-
rem. Zájemci o všechny aktivity
potvrdí účast u Markéty Jeníčkové,
specialisty pro volnočasové aktivi-
ty, tel.: 774 722 942, e-mail: marketa.
jenickova@centrumjablonec.cz. Pod-
robnější informace také naleznete
na www.centrumjablonec.cz.

Spolkovým domem 
zněla hudba
a smích

Silvestr před Silvestrem, tak se
jmenovalo odpoledne v pátek 30.
prosince 2011. Centrum sociálních
služeb, p. o., připravilo pro senior-
skou veřejnost silvestrovskou zá-
bavu. A že to zábava byla vskutku
velkolepá. Hrálo se, tančilo a zpíva-
lo ve velkém sále v přízemí i v tom
malém v prvním poschodí. Celý
dům svátečně voněl a byl vyzdo-
ben barevnými girlandami. „Připra-
vili jsme 178 míst u stolů v sálech

a na chodbách, k dispozici byla
i kavárna Floriánka,“ vysvětluje
Markéta Jeníčková z CSS. „Snažili
jsme se pro seniory vytvořit takové
prostředí, aby se jim tady líbilo,“
dodává specialistka na volnočaso-
vé aktivity. A to se rozhodně po-
vedlo. „Moc se nám tu líbilo, krás-
ná výzdoba, pěkně hráli, zatanco-
vali jsme si,“ pochvalovali si Kou-
delkovi s paní Hrabalovou u stolu
ve foyer prvního patra. „Je dobře,
že pro nás tohle dělají, když je člo-
věk sám, může přijít sem a je mu
tady fajn,“ rozpovídali se ochotně.
„Chodím sem každou středu,“ při-
dala se tichá paní Šlejová. „My
jsme tu jako doma,“ smáli se man-
želé Kundrátovi. Bylo vidět, že je
jim ve Spolkovém domě opravdu
dobře. 

Vzpomínka 
na letní aktivitu 
Když se ptáte, v čem tkví klubo-
vá činnost seniorů, odpovíme, že
ve vícero aktivitách. 

Kromě posezení v hloučku u dob-
ré kávy a zákusku, kromě hraní
stolních her, malých dílniček
u tvořivé aktivity, máme také rádi
pohyb. Ten spočívá ve společném
relaxačním cvičení a hlavně v se-
zoně v pobytu na zahradě. Od do-

by oplocení našeho pozemku asi
před čtyřmi lety nám byla umož-
něna práce na zahradě. A tehdy se
uplatnil zájem několika „zasvě-
cenců.“ 
Rozvinula se činnost péče o tráv-
ník, a to od jara do podzimu, udr-
žování a výsadba keřů, založení
květinových záhonků a v nepo-
slední řadě i bylinkové zahrádky.
Vysazené růže nám činí potěšení
pro oko již delší dobu. Letničky se
v průběhu sezony mění, údržba
záhonů je naše pohybová relaxace

i radost. Proto není divu, že obyva-
telům se na zahrádce líbí, navíc si
kromě potěšení z květinové krásy
a vysedávání pod slunečníkem ta-
ké rádi zahrají pétanque. 
V současné době naše zahrádka
odpočívá. Uložili jsme záhony, ke-
ře i květiny k zimnímu spánku,
aby nám na jaře rozkvetly v celé
své kráse a my se znovu mohli o to
potěšení postarat.

DPS B. Němcové – Věra Tesařová,
vedoucí Klubu seniorů Boženka

■ Z bloku seniorů
Klub seniorů DPS Novoveská
Při Domě s pečovatelskou službou
v Novoveské ulici působí už prak-
ticky od samého zahájení jeho čin-
nosti Klub seniorů. Členové klubu
se schází čtyři dny v týdnu na pra-
videlných aktivitách, jako je hraní
společenských her, luštění kvízů
a rébusů, oslavy jubileí. Založili ta-
ké pěvecký sbor Senior a navíc
každé pondělí šijí členky klubu pa-
nenky, které rozdávají nemocným
dětem. Jejich panenky udělaly už
radost dětem hospitalizovaným na
dětském oddělení nemocnice v Jab-
lonci n. N., Liberci, Turnově, v mo-
tolské nemocnici v Praze a z něko-
lika jejich panenek se těšily i děti
v africké Keni.

Klub seniorů Kokonín
Klub seniorů aktivně působí také
v Kokoníně. Členové se scházejí
každou středu v kulturním domě
k přátelskému popovídání, společ-
ně slaví jubilea, povídají si o aktu-
álním dění a sdílejí svoje radosti
i starosti.

■ Programy klubů
KJS – Klub jabloneckých
seniorů
7. 2. /úterý/ 10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – Spolkový dům

14. 2. /úterý/ 10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – Spolkový dům

21. 2. /úterý/ 13.30 hodin 
Beseda s T. Pospíšilem, sbormist-
rem DPS Iuventus, Gaude! – Spol-
kový dům

28. 2. /úterý/ 10.00 hodin 
Cvičení s Hankou – Spolkový dům

28. 2. /úterý/ 13.00 hodin 
Výtvarný klub – Výroba ozdobných
zápichů, technika kašírování, Spol-
kový dům

Svaz důchodců
1. 2. /středa/ – Posezení u kávy

8. 2. /středa/ – Vycházka

15. 2. /středa/ – Maškarní zábava
s hudbou

22. 2. /středa/ – Beseda s Václavem
Vostřákem

29. 2. /středa/ – Měření krevního
tlaku

Dia-club senior
17. 2. /pátek/ 15.00 hodin – Spol-
kový dům– Prezentace potravino-
vých doplňků pro diabetiky s pro-
mítáním a odborným výkladem

Splnil se nám sen
Advent je obdobím setkávání
s přáteli a známými, časem roz-
jímání a vzpomínání. Nejinak
tomu bylo i v prosinci, kdy se zá-
stupci vedení města sešli, tak ja-
ko každým rokem, s uživateli
jabloneckých domů s pečovatel-
skou službou.

Při této příležitosti dostali nemalý
dárek senioři DPS v ulici Palac-
kého. Centrum sociálních služeb
pro ně připravilo a kompletně vy-
bavilo, za finančního přispění
města a Krajského úřadu Libe-
reckého kraje, zbrusu novou klu-
bovnu, kde se nyní mohou scházet
ke svým aktivitám a se svými přá-
teli v příjemném komorním pro-
středí. 
Jak sdělila s radostí v hlase Lid-
mila Hamříková, vedoucí klubu
seniorů DPS Palackého: „Splnil se
nám sen a dostali jsme k Ježíšku
tento nádherný prostor, jsme
všichni nadšeni, moc se nám tady
líbí, děkujeme a budeme sem vel-
mi rádi chodit.“

■ Aktivní věk

„My můžeme všechno, něco jen s vaší pomocí.“

Senior plus

Klub seniorů Kokonín Foto Archiv CSS

Starosta Petr Beitl s paní Lidmilou Hamříkovou v klubovně seniorů DPS Palackého
Foto Miroslav Gorčík

Silvestr před Silvestrem. Foto Archiv CSS
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Okrskáři jablonecké městské policie po-
kračují s výlepem etiket, které upozorňují
občany, aby důsledně zamykali svá obydlí.
S výlepem započali v závěru minulého roku.
„Chceme vyzvat Jablonečany, aby důsledně
dbali na zamykání vchodů, protože tak
chrání svůj majetek, zabrání vstupu cizích
osob a bezdomovců, výrazně sníží riziko
krádeží,“ řekl ředitel MP Luboš Raisner.
Přednostně bude výlep realizován na objek-
tech ve vlastnictví města, po dohodě s maji-
teli soukromých domů či zástupci družstev
také na ostatních objektech.

Nálepky upozorňují nezvané návštěvníky, že
obyvatelé nemají zájem například o koupi
nějakého zboží, nic neprodávají a vybízejí
k prokázání totožnosti návštěvníků. Eliminovat

by měly především nezákonné podomní prodeje
a návštěvy různých podvodníků. Druhá část eti-
kety vylepená na vnitřní straně bytových dveří
pak připomene majitelům, že cizím lidem by
neměli otevírat v žádném případě, a obsahuje
i všechna tísňová čísla IZS i zlaté senior linky.

Etikety jsou pro další zájemce zdarma k dis-
pozici v budově městské policie, Hasičská
983/3 Jablonec nad Nisou na dispečinku nebo
na Oddělení analytiky a prevence kriminality.
Pro zájemce, které okrskáři MP nestačí navští-
vit osobně, je možnost opatřit si všechny etike-
ty v budově Městské policie Jablonec nad Nisou
na adrese Hasičská 983/3 na dispečinku MP ne-
bo na Odd. analytiky a prevence kriminality.
Veškerý dostupný materiál je pro občany města
zdarma a je hrazen z prostředků městské po-
licie.

Lubomír Bartoš okrskářem
na Proseči 

Od 1. února je otevřeno nové kontaktní místo
okrskáře jablonecké městské policie v budově
České pošty v Proseči (Prosečská 45).

Prosečský okrskář, strážník Lubomír Bartoš,
je zde občanům k dispozici každou středu od 14.00
do 16.00 hodin. Tel.: 725 059 313, 483 312 331,
e-mail: okrsek.prosec@mestojablonec.cz.

Etikety městské policie vyzývají: Zamykejte!

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

4. února 1912, č. 27, strana 4
Tragická smrt našeho krajana – zlatokopa.

Do Liberce dorazil dopis z Aljašky, kterým se
oznamuje případným příbuzným smrt Eduarda
Ehrlicha. Ten opustil před rokem město Doug-
las, aby se s kamarády vypravil za zlatem do ne-
hostinných krajů Britské Kolumbie. 18. ledna t. r.
obdržel komisař prospektorů depeši, že se v osa-
mělém srubu nachází nemocný stařec Eduard
Ehrlich bez jakékoliv péče. Komisař vypravil
záchrannou výpravu s potravinami a léky. Psí
spřežení urazilo 200 km v mrazu až 40 stupňů
za 3 dny, ale bylo pozdě. Pátrání ukázalo, že
zemřelý byl bratrem Dr. Roberta Ehrlicha z Vesce.

6. února 1912, č. 28, strana 1
Paříž – smrt parašutisty. Krejčí Franz Reichelt

chtěl včera vyzkoušet svůj parašutistický
kostým skokem z prvního patra Eiffelovy věže.
Zabudovaný mechanismus ale selhal. Reichelt
si zlomil páteř a obě nohy, byl na místě mrtvý.
Zjistilo se, že policie povolila jen pokus s figurí-
nou navlečenou do kostýmu. Vynálezce však
byl tak přesvědčen o funkčnosti svého padáku,
že neuposlechl varování přátel a přes silný vítr
podnikl seskok sám.

10. února 1912, č. 32, strana 5
Stávka sklářských dělníků v Hraničné. 22 děl-

níků a 5 brusičů benglí firmy Agnes Stumpfe
vstoupilo do stávky. Požadují zvýšení platu
o 5 %. Se stejným cílem stávkuje 6 brusičů fir-
my Ignaz Streit v Bedřichově.

13. února 1912, č. 34, strana 3
Nová emise stokorunových bankovek se objeví

v nejbližší době. Má nahradit nynější bankovky,
mezi nimiž se nachází příliš mnoho padělků.

13. února 1912, č. 34, strana 4
Dezinfekční aparát do telefonu. V poslední

době se množí nebezpečí nákazy tuberkulózou
a krčními nemocemi bacily, které se hromadí
v telefonních přístrojích. Vídeňská firma
Schreiter vynalezla speciální trychtýř, který se
připojí k mluvítku a samočinně suchou cestou
provádí jeho dezinfekci. 

13. února 1912, č. 32, strana 4
Jak má dáma správně vystoupit z tramvaje?

To je stálé téma nářků, protože mnoho žen to
neumí. Jedna německá firma to řeší tak, že na
plošině ve směru výstupu umístí zrcadlo tak,
aby se ženy otočily správným směrem. Prů-
vodčí se ale shodli v tom, že se ženy a dívky si-
ce v zrcadle upraví, pak se ale stejně otočí špat-
ným směrem a upadnou! Navíc tím ještě zdržu-
jí vystupování.

14. února 1912, č. 35, strana 4
Pomsta žebráka. Nepříjemnou návštěvu měl

minulou neděli jeden exportér v Nádražní ulici.
Odmítl dát žebrákovi almužnu, protože nepů-
sobil důvěryhodně. Drzý žebrák na něj pokři-
koval ještě na schodech šťavnaté nadávky.
Později se zjistilo, že si vzal s sebou zimník
v ceně 110 K a tomu ještě nový kartáč na šaty!

15. února 1912, č. 36, strana 3
Proti celibátu poštovních úřednic vystoupila

ve vídeňském parlamentu deputace vedená
slečnou Baronovou. 6 619 poštovních úřednic
z celého Rakouska protestuje proti zákazu vstu-
pování do manželství – odporuje to duchu do-
by. Výbor státních zaměstnanců je ujistil, že je
v protestu podporuje.

17. února 1912, č. 38, strana 5
Před soudním dvorem krajského soudu se

zodpovídal sedlářský učeň z Tanvaldu-Šum-
burku z krádeže. U obchodníka Macháčka
ukradl zboží v hodnotě 80 K. Dále se pokusil
o vloupání do kinematografu pana Otty Feixe.
Dostal 3 měsíce žaláře. 

25. února 1912, č. 45, str. 3
Ztracený pasažér. U soudu se projednávala ža-

loba fiakristy Franze Tosta proti panu R. H. z Dol-
ního Maxova. Událo se to takto: v noci okolo
třetí ráno požadoval neznámý podnapilý muž
o svezení saněmi do Lučan. Tam ale žádal po-
kračování do Dolního Maxova, protože je una-
ven. Nedaleko cíle se kočí otočil a zjistil, že jsou
sáně prázdné. Zmizela i deka, v níž byl pasažér
zabalen. Fiakrista nahlásil příhodu policii a ta
pana R. H. vypátrala. Obžalovaný vypověděl, že
byl té noci silně opilý, že v saních usnul a pro-
budil se vleže na silnici. Po saních ani potuchy.
Škodu ale fiakristovi uhradil. Tost připustil, že
R.H. na hrbolaté zmrzlé cestě mohl ze saní vy-
padnout. R. H. byl zproštěn viny.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Na jaře roku 1912 byla zahájena výstavba trati do
Horního Hanychova. Již 11. října téhož roku se usku-
tečnila technicko-policejní zkouška. O pět dní poz-
ději byla trať zprovozněna. Největší stoupání činilo
75 promile. Foto archiv Graphis
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Ahoj děti, 
děkuji vám za karnevalové obrázky. Je z nich poznat, že na maš-
karních plesech zažíváte spoustu legrace! Malování pro březnové
číslo Jabloneckého měsíčníku si určitě také pěkně užijete. Vybral
jsem vaše oblíbené téma: Zvířátka. Děti a zvířátka bývají totiž velcí
kamarádi, často ti nejlepší. Někdo má rád pejsky, jiný kočičky a ně-
kdo třeba žirafy. Pro nás skřítky jsou žirafy přece jen trochu dlouhé,
a tak se raději honíme s veverkami. Vy, děti, kreslete, malujte, tvořte...
Už se moc těším na nové obrázky!
Váš Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Chystáme se na karneval“
Zuzanka Fialová, 6 let, MŠ Slunečnice, Slunečná 9
Ivanka Nigrinová, 4,5 let, MŠ Slunečnice, Slunečná 9
Kačenka Krykorková, 6 let, MŠ Mšeňáček, Josefa Hory 31
Odměnu dětem předá místostarosta města Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Kamarádi zvířátka“ očekáváme
do pátku 10. února 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!

Příští téma: Kamarádi zvířátka. K malování si můžete zazpívat písničku Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra „Máme rádi zvířata“.

Kačenka Krykorková

Zuzanka Fialová 

Ivanka Nigrinová
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ž e l e z á ř s t v í
M A G O N A

Vážení zákazníci, upozorňujeme Vás tímto 
na přemístění naší provozovny. 

Od 1. 2. nás najdete 
na nové adrese: Îelivského 1a

(vedle čerpací stanice Shell).

tel.: 483 302 536, mobil: 774 410 500 
fax: 483 305 761

e-mail: leos.richter@seznam.cz

www.magona.cz

ž e l e z á ř s t v í
M A G O N A

Nabídka prostor pro volnočasové aktivity 

KULTURNÍ DŮM 

KOKONÍN 
možnost pravidelného pronájmu 

velký sál 100 m2 / malý sál 40 m2

Kontakt: 
Ondřej Bašus, 774 225 527, 483 711 334  

o.basus@eurocentrumjablonec.cz 

Pro velký úspěch na vánočních trzích
nabízíme přímý prodej 
v podnikové prodejně

Možnost výkupu zlata a stříbra

Firma Milan Jiříček
Výrobce stříbrných+zlatých šperků

a snubních prstenů

Jablonec n. N.-Vrkoslavice
Krkonošská 7

po–pá 8–15 hod., dále dle dohody
tel. 483 722 201, 775 060 055

Liberec, Moskevská 22
po–pá 9–18, so 9–12 hod.
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• Autoservis, pneuservis, prodej náhr. dílÛ, 
ãi‰tûní interiérÛ a exteriérÛ vozidel, 

odtah vozidel, autopÛjãovna.
• Opravy osobních, dodávkov˘ch, off road 

a mal˘ch nákladních automobilÛ. 
• Zdarma uskladnûní va‰ich pneu.

• Rychloservis, zaji‰tûní STK, 
mechanické opravy vozidel, opravy v˘fukÛ, 

v˘mûny provozních kapalin, 
zimní asistence – startování, rozmrazování.

• ZapÛjãení náhradního vozidla, 
odvoz do místa bydli‰tû. 

––––––––––––––––––––––––––––––
Nová Ves nad Nisou 456, na koneãné mûstského 
autobusu odboãte na Luãany, po 80 m je ná‰ servis.

servis@autocentrumnisa.cz
tel. 602 404 826, 607 489 882
Nyní zavádûcí cena 250,–/hod. 

Autocentrum Nisa s.r.o.

www.autocentrumnisa.cz

www.ck-net.czwww.ck-net.cz

AKCE únor –duben
• Na přístrojovou lymfatickou

masáž (lymfoven). 
• Podpora detoxikace těla. 

• Před každou kúrou manuální 
uvolnění lymf. uzlin.

• 10 kúr po 50 min. za 1 300 Kč
• Dále nabízím poradenství 

v oblasti zdravého životního stylu.

Tel. 606 753 053
Lipová 7, Jablonec n. N.

www.ganesa.me.cz

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

Místo PRÁVĚ
pro VAŠI 
reklamu

•
Od 1. 2. 2012 změna při zadávání inzerce v Jabloneckém měsíčníku:

kontaktní osoba Markéta Hozová
•

e-mail: hozova@mestojablonec.cz 
Tel.: 483 357 193, mobil: 775 371 889 

Radnice –> 2. patro –> 213
Mírové náměstí 19, 466 01 Jablonec nad Nisou

Kožní 
a estetická 
soukromá 
ordinace 
MUDr. Hana Sluková

Nabízíme:

• ošetření přístrojem Alma lasers Accent XL
(redukce vrásek v obličeji, dekoltu a krku,

korekce jizev u akne, redukce strií) 

• neinvazivní liposukce • injekční lipolýza 

• aplikace botulotoxinu 
(odstranění vrásek, snížení pocení)

• výplňové materiály pomocí 
kyseliny hyaluronové 

Veškeré estetické zákroky po objednání.

Liberecká 15 • 466 01 Jablonec n. N. 
tel.: 483 313 920, 607 649 722  

E-mail: ordinace@koznislukova.cz 
www.koznislukova.cz

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

★ JAZYKOVÉ KURZY – mÛÏete se hlásit na kurzy od února       
NOVù I SOBOTNÍ A NEDùLNÍ KURZY!!! – v˘uka zamûfiena na komunikaci
a praktick˘ jazyk, profesionální a trpûliví lektofii, ovûfien˘ systém v˘uky. 

★ POâÍTAâE – NOVù INTENZIVNÍ JEDNO A DVOUDENNÍ KURZY UÎ OD ÚNORA!!! 
Windows (7. a 9. 2.), Internet (18. 2.), Webové stránky 1 (21. a 22. 2.),
Word 1 (25. 2.) 
Rekvalifikace, intenzivní i víkendové

★ KURZ ÚâETNICTVÍ – rekvalifikace od 3. 3., soboty 8.00–13.00 hodin
★ KURZ DA≈OVÉ EVIDENCE – rekvalifikace 10. 2.–30. 3., pátek 15.30–19.45 hodin
★ REKVALIFIKAâNÍ KURZY

ZÁPIS DO 
KURZÒ 

20 let zku‰eností, akreditace, v˘borní lektofii, seriózní jednání

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

sádrokartonáfiské práce
Josef Vybíral, tel.: 777 858 743

STUDIO IVETA
nabízí: permanentní make-up, kosmetic. sluÏby,

tetování obrázkÛ, na v‰e dárkové poukazy.
Podhorská 3, Jbc, tel.: 602 172 122

JABLONEC N. N. – PRONÁJMY
hledám dlouhodob˘ pronájem bytu 3+1

na ÎiÏkovû vrchu a blízkém okolí. Voln˘ od bfiezna.
tel.: 732 633 593, 734 728 739

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

DVE¤E A ZÁRUBNù HYBNER
Levnûji neÏ jinde. Kvalitní LEVNÉ vnitfiní,

vchodové i BEZPEâNOSTNÍ dvefie.
Stavební pouzdra pro posuvné dvefie.

Sleva 30 % na dvefie Sapeli.
Akãní ceny na dvefie, kování i na montáÏ.

PROFI v˘fiez kovov˘ch zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!

Kvalitní levná âESKÁ okna dfievo i plast i HLINÍK.
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

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-strechy.cz

STUDIO O¤Í·EK
uÏ jsme otevfieli a stále probíhá zápis

do pfied‰koliãky, hudebních kurzÛ Yamaha
a ostatních aktivit, nepravidelné hlídání,

volná herniãka, pofiádání rodinn˘ch oslav.
Více na www.studioorisek.cz

Jiráskova 16

TANEâNÍ KURZY – PODZIM 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

ÚâETNÍ SLUÎBY JN – âLEN SVAZU ÚâETNÍCH
nabízí zpracování a vedení

– podvojného úãetnictví, daÀové evidence
– personální a mzdové agendy
– daÀov˘ch pfiiznání (tvrzení)

Úãetnictví zpracovávají certifikované úãetní,
spolupracujeme s daÀ. poradcem a auditorem.

budova Repropacku, Zlatá 10-12, Jablonec n. N.
tel.: 739 080 921

e-mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz

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

konzultace s mechanikem, poctivost, záruky,
kompletní opravy, kvalitní znaãkové díly

(ATE, BOSCH, SACHS, VALEO...) za SUPER CENY,
diagnostika ¤J, spolupráce s poji‰Èovnami

sledujte rÛzné akce na:
www.autoservismokosin.cz

tel: 483 313 977, 604 242 111
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

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
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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

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

Poliklinika I

POâÍTAâOVù ¤ÍZENÁ 
LYMFODRENÁÎ 

vã. manuálního uvolnûní uzlin
V‰e provádí odbornû a zdravotnû vy‰kolen˘ personál!!

DÁREK PRO PRVNÍCH 50 KLIENTÒ 
60 MIN. LYMFODRENÁÎE ZDARMA!! 

(nutno se pfiedem objednat!!!)
Permanentky zakoupené v mûsících LEDEN–B¤EZEN 2012 budou slosovány o dárek: 

POUKAZ V HODNOTù 5.000,– Kã (lze vyuÏít na lymfodrenáÏ a vibraãní plo‰inu Dream Healther)
BliÏ‰í informace a objednávky termínÛ:

– osobnû v Energy studiu Jablonec (4. patro, Poliklinika I) – telefonicky na: 777 799 228
www.energystudiojablonec.cz, www.medsix.cz 

Po‰tovní 2428/8, 4. patro, Jablonec nad Nisou

NOVINKA

NABÍZÍME EXTERNÍ ZPRACOVÁNÍ:

• ÚâETNICTVÍ
• DA≈OVÉ EVIDENCE
• MZDOVÉ EVIDENCE
• P¤IZNÁNÍ (tvrzení) K DANÍM

• zastupování na úfiadech
• moÏnost vyzvedávání dokladÛ

ve Va‰í firmû

Na‰e sdruÏení je poji‰tûné:
„poji‰tûní profesní odpovûdnosti“

www.ucetnictvi-komplet.cz

Bc. Sedláková Gabriela
603 233 148

Studená Monika
604 868 451

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

Akãní nabídky

Nej‰ir‰í nabídka HD programÛ 

Satelitní TV pfiíjem – akãní sety,

licencované satelitní pfiijímaãe. Odborná instalace.

Dispeãink tel.: 775 850 850

Podrobné info na www.horakelektro.cz

Pfieladûní – Aktivace programÛ

Dobíjení kreditu SkyLink, CSLink

Služba EURONICS ZÁRUKA 40 měsíců 
je poskytována u těchto kategorií zboží:

Televizory ★ Ledničky a mrazničky ★
Pračky, sušičky a jejich kombinace ★ Sporáky ★

Myčky na nádobí ★ Vestavné spotřebiče z těchto kategorií 


