
jabloneckýL I S T O P A D  2 0 1 2

měsíčník

R A D N I Č N Í  Z P R A V O D A J  P R O  O B Č A N Y  J A B L O N C E  N A D  N I S O U

www.mestojablonec.cz, mujablonec@mestojablonec.cz 

Z obsahu
Aktuální téma
Jubileum městské 
policie 2
Informace z radnice 
Situace s teplárenstvím 3
Informace z města 
Do magistrátu 
po novém schodišti 4
Aktuality
Kruháč nabízí bezpečí 5
Zprávy z města 
Stavbu štoly prověří
soudní znalec 6
Ze statutárního města
V Boccacciu se bude 
bádat 7
Aktuálně 
Zprávy 
ze zastupitelstva 8
Kulturní a sportovní
přehled 9–12
Tvář měsíce 
Karel Bobek – dvacet 
let strážníkem MP 14
Život seniorů 
Jablíčkové posvícení 15
Mimořádná příloha
Zimní údržba 
v Jablonci n. N. I–IV

Štola – myslíme na budoucnost
Velkým tématem nejen v regionálních médiích je

budování jablonecké protipovodňové štoly. Stavba
štoly je jednoznačně největší stavební akcí ve měs-
tě a jako taková vzbuzuje řadu ohlasů a emocí.
Odpůrci argumentují tím, že v Jablonci nikdy po-
vodeň nebyla. Byla a hned několikrát. Právě povodně
v letech 1888, 1890 a především 1897 vedly k za-
kládání vodních družstev a budování systému pře-
hrad v Jizerských horách. Ani tento systém by však
nedokázal zachytit přívalové deště, které způsobily
povodeň na Frýdlantsku v roce 2010. Hustota zá-
stavby kolem koryta Mšenského potoka, Lužické
a Bílé Nisy je naprosto jiná než na počátku dvacá-
tého století, kdy byla přehrada projektována. A prá-
vě v zástavbě se tvoří při bleskové povodni hráze
z trosek a následně vznikají povodňové vlny, které
mají devastující účinky. Ani v Chrastavě, v Hrádku
nad Nisou či ve Frýdlantu si nikdo nemyslel, že by
se jich povodeň někdy mohla týkat. Přesto tam voda
způsobila nedozírné škody, s jejichž náhradou se
města a obce vypořádávají dodnes. Přál bych vám
slyšet starosty těchto měst, když spolu diskutujeme
kontroverzní reakce obyvatel našeho města.

Před dvěma lety stálo jablonecké zastupitelstvo
před otázkou, zda nabídku na výstavbu tohoto díla
přijme. Zda přijme dílo, které bude chránit nás,
naše děti, vnuky a pravnuky. Bez nároku na jedi-
nou korunu z městského rozpočtu. Zda využije
šanci, kterou naše město na rozdíl od mnoha ji-
ných má, šanci na jednoduché technické proti-
povodňové opatření, které nebezpečí povodňových

škod a ohrožení lidských životů minimalizuje nebo
úplně vyloučí. Zastupitelstvo tuto šanci přijalo a já
podepisuji, že to bylo správné rozhodnutí. 

Na druhou stranu chápu, že vám jako občanům
města stavba štoly moc radosti nenadělá. Stejně
jako okolo každé stavby je i tady prach, hluk a do-
pravní omezení. Navíc tuto stavbu doprovází chvění
v důsledku odstřelů a odstřely samotné. Bez od-
střelů, odborně trhacích prací, by ale štolu prorá-
želi dvakrát tak dlouho, navíc hluk by byl větší a tr-
valý. Přišli bychom o dvě, možná o tři letní sezony
na přehradě, takhle se už příští rok hladina pře-
hrady vrátí tam, kde jsme ji zvyklí mít, a stavba
zmizí.

Ti z vás, kteří se cítí být stavbou štoly poškozeni,
mají možnost se obrátit na právní oddělení radnice
o právní radu, eventuálně pomoc. Do konce měsíce
listopadu také budeme mít k dispozici posudek
nezávislého soudního znalce v oboru trhacích pra-
cí, kterého jsme jako město najali, aby posoudil
vliv a účinky stavby na okolní zástavbu. Zhotovitel
je připraven všechny škody, které prokazatelně
vznikly stavbou štoly, uhradit.

Těm, které tato problematika skutečně zajímá,
doporučuji příslušnou sekci na webových strán-
kách města nebo třeba knížku Jizerskohorské pře-
hrady od Ladislava Žáka. 

Děkuji za trpělivost, za pochopení, které většina
z vás má, a přeji pěkný a klidný podzim.

Petr Beitl, 
primátor města

Ilustrační foto Miroslav Gorčík

Opravené schodiště bude 
slavnostně otevřeno 8. listopadu. 

Foto Miroslav Gorčík
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V současné době je ředitelem Městské policie
Jablonec nad Nisou Luboš Raisner. Za dvacet
let své existence prodělala MP výrazné změny.
„Naše pravomoce byly v prvopočátcích velmi
omezené. V kompetenci toho bylo skutečně má-
lo, ale postupně se naše pravomoce mění, což je
dáno úpravami zákonů,“ říká ředitel MP Luboš
Raisner.

Zřejmě největší změny jsou v oprávněních
strážníků a jsou patrné například v dopravě.
„Nejprve jsme nemohli zastavit každé vozidlo,
dnes ano, pokud řidič nebo spolujezdec spáchá
přestupek. Následně jsme mohli měřit rychlost,
ale jen v případě, když jsme veřejnost informo-
vali dopravními značkami, dnes opět rychlost
měřit můžeme bez varování. Některé dopravní
přestupky neřešíme na místě (v blokovém říze-
ní), ale předáváme je k vyřízení přestupkové ko-
misi nebo Policii ČR. Vozidla můžeme zastavo-
vat například i když spolujezdec nemá zapnutý
bezpečnostní pás. Jsme oprávněni provádět
kontrolu, zda řidiči nejezdí pod vlivem návyko-
vých látek a další,“ informuje Miloslav Lejsek,
referent oddělní prevence kriminality a vzdělá-
vání.

Velký krok udělala také technika, kterou mají
jablonečtí městští strážníci k dispozici. „Na za-
čátku jsme měli analogové vysílačky, dnes máme
digitální. Kamery jsme neměli žádné, pak se
jich instalovalo ve městě devět. Dnes je Jablo-
nec monitorován z 31 kamerových bodů a má-
me 42 kamer. Prioritně sledujeme vytipované
lokality města, příjezdy a odjezdy, okrajové čás-
ti i centrum a samozřejmě i velká sídliště jako
Mšeno, Žižkův Vrch, část Kokonína,“ prozrazu-
je lokality, které jsou pod drobnohledem ka-
mer, Raisner. Strážníci začínali na starém počí-
tači s textovým programem T602, poté přešli na
program Derik (informační systém evidující
přestupky a události) a v současné době použí-
vají špičkový software Memphis. „K dispozici
máme také osm malých přenosných počítačů
(PDA) s on line přístupem do registrů odcize-
ných vozidel, psů a dalších,“ pochvaluje si ředi-
tel jablonecké MP.

Zbrojní průkaz má každý
V začátcích městské policie měli všichni

strážníci zbraň na tzv. společný zbrojní průkaz.
Postupem času si zbrojní průkaz musel udělat
každý strážník. „Každý má za zbraň a její pou-
žití mnohem větší zodpovědnost,“ tvrdí Lejsek.

Ústroj i vozy mají jednotné prvky
Také ústroj městských strážníků prošla vel-

kými změnami. Nejprve měli strážníci bílé ko-
šile a kožené bundy. Dnes mají moderní softs-
hellové bundy a uniformy. „Ústroj má reflexní
a jednotící prvky. Dříve to nebylo definováno,
ale vzhledem k vážnosti MP a jednotnosti napříč
městy byla ústroj upravena zákonem. Podle něj
musíme mít na čepici šachovnici, jednotný je
znak a odznak městské policie, přesné značení
je určeno také u vozidel. Ta mají moderní re-
flexní prvky, jasné označení městské policie.
Vývojem prošel i maják, který je moderní, zá-
bleskový, diodový. Vše bylo sjednoceno proto,
aby nedocházelo k používání falešné identity,“
upozorňuje Raisner.

Městská polici dříve řešila pouze přestupky
v rámci veřejného pořádku, občanského souži-
tí a dopravy, nyní se zaměřuje i na prevenci kri-
minality. „Prevenci jsme dělali pouze okrajově,
ale po změně zákona se na ní výrazně podílí-
me. Pořádáme přednášky ve všech typech škol-
ských zařízení, děláme besedy pro seniory a tě-
lesně postižené spoluobčany. Pořádáme různé
prezentační a propagační akce a podílíme se na
dalších akcích města,“ říká Lejsek, který má pre-
venci kriminality u MP v Jablonci na starosti.

Strážníky chrání osobní kamery
Nelehký úkol mají často strážníci při svých

zásazích. Aby byli co nejlépe chráněni před
bezdůvodným nařčením z neadekvátního zá-
kroku, používají osobní kamery, které zásah
natočí. „To je pro nás velká pomoc. Můžeme
použít jednak osobní kamery, ale také ze zá-
kroku pořizovat audio nebo videozáznamy, kte-
ré nám pomohou vyhodnotit, zda byl zákrok
strážníků proveden v souladu se zákonem.

Tímto chráníme především naše zaměstnan-
ce,“ pochvaluje si techniku ředitel. Zatímco dří-
ve mohli strážníci v rámci donucovacích pro-
středků používat pouze běžné obušky, později
k nim přibyly i jiné úderné prostředky např. te-
leskopické obušky. „Můžeme také používat elek-
trický zneschopňující prostředek. Ten však v Jab-
lonci v rámci ochrany zdraví nepoužíváme,“
upozorňuje Raisner.

Občané volají často tísňovou linku 156 
Zatímco po sametové revoluci nebrali občané

městské strážníky příliš vážně, dnes je lidé žá-
dají o pomoc častěji než státní policii. „Lidé vo-
lají mnohem častěji na číslo 156 než tomu bylo
dříve. Čím si to vysvětlujeme? Mají pocit, že
k nim přijedeme dříve a včas i snáze jejich pro-
blém vyřešíme,“ probírá důvody, proč se obča-
né obrací na městskou policii Lejsek. Část
oznámemí ale kvůli kompetencím následně
předáváme Policii ČR. Ne vždy jsou volání dů-
ležitá a množí se i kuriózní případy. „Například
nám nedávno telefonoval muž s dotazem, jak se
zapíná pračka,“ zmiňuje jeden z úsměvných
hovorů za poslední dobu Lejsek. Nejčastěji
však volají lidé kvůli zvířatům v nouzi, zraně-
ným osobám, domácímu násilí, rušení nočního
klidu, veřejnému pohoršení a podobně. „Neko-
nečným příběhem jsou bezdomovci,“ tvrdí ře-
ditel MP Raisner a pokračuje: „Asistujeme také
při otvírání bytů, kdy si majitel zabouchne dveře,
nebo nám volají lidé, kteří se starají o nemo-
houcí pacienty a nemají sílu je zvednout a oto-
čit. I takové případy jezdíme řešit a snažíme se
spoluobčanům pomoci. Řešíme různé dopravní
přestupky. Zkrátka je mnoho problémů, se kte-
rými se na nás Jablonečané obrací.“ 

O tom, že mají strážníci plné ruce práce,
svědčí i statistické údaje. V roce 2011 řešila jab-
lonecká MP 18 200 přestupků, což je v průmě-
ru 50 prohřešků denně. V roce 2010 evidovali
strážnici 17 990 přestupků a v roce 2009 „jen“
16 600 prohřešků.

Zatímco v minulosti mohli strážníci zasaho-
vat pouze v katastru města, v rámci veřejno-
právní smlouvy mohou zasahovat i v jiných ob-
cích v rámci kraje. 

Pro to, aby strážníci vykonávali své povolání
v souladu s předpisy, absolvují během roku ně-
kolik školení. „Jednou za rok se každý strážník
účastní prověrky fyzické zdatnosti, dvakrát za
rok absolvuje střelbu, čtyřikrát do roka kurz se-
beobranné taktiky. Mimo to všichni strážníci
procházejí zdravotními a hasičskými kurzy,
jsou školeni od pracovníků státní policie jak
postupovat v případě domácího násilí, absolvu-
jí profesní školení, seznamujeme je se změna-
mi zákonů a podobně,“ zakončil hovor ředitel
MP Luboš Raisner.

Jiří Endler

Městská policie oslavila 
dvacáté narozeniny
O pořádek ve městě se již dvacet let starají strážníci Městské policie Jablonec n. N. 
Mezi nejdéle sloužící, kteří jsou v pracovním poměru po celou dobu trvání městské
policie (MP), patří Karel Bobek, Karel Kováč, Pavel Matouš a Josef Kop. 
Za dvacet let se na postu ředitele MP vystřídalo devět mužů a 126 strážníků a strážnic.
Městská policie se dvakrát stěhovala. Poprvé v roce 1997 do Kamenné 11, kde sídlila 
do roku 2011. Druhé velké a zatím definitivní stěhování se uskutečnilo v lednu 2011. 
Nyní má sbor 50 strážníků, z nichž je 7 okrskářů, kteří slouží na sedmi služebnách
v Jablonci. Vrchním velitelem je vždy primátor města. 

Městská policie v Jablonci nad Nisou byla
zřízena 1. září 1992. První služebna měla síd-
lo v jediné místnosti vedle vchodu do budovy
radnice, a to v místech, kde se dnes nachází
informační centrum. Městská policie tehdy čí-
tala 16 strážníků a jedno služební vozidlo. 

Současný policejní tým se skládá z 50 stráž-
níků a dalších civilních pracovníků. K dispo-
zici má 5 vozidel s reflexním polepem a mo-
derní techniku – například operační systém,
radary, vysílačky, osobní kamery a obstarává
42 kamer městského kamerového dohlížecího
systému. 

Kromě ochrany veřejného pořádku v centru
města a dalších sedmi okrscích v Jablonci se
intenzivně zabývá také preventivní a vzdělá-
vací činností a spravuje dětské dopravní hřiš-
tě. Městská policie sídlí v moderním objektu,
který město s významným přispěním finanč-
ních prostředků z fondů Evropské unie pře-
stavělo z původní. 
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Privatizace bytového fondu města Jablo-
nec nad Nisou byla zahájena v roce 1993
a stále pokračuje. „Nyní vlastníme 1213 by-
tů,“ říká náměstek primátora Miloš Vele
a dodává: „Nutno podotknout, že po uvede-
né privatizaci dodnes zbyly neprodané byto-
vé jednotky a my jsme součástí vzniklých
společenství vlastníků.“

Také proto město vytipovalo několik objektů,
které jsou určené k prodeji. „Budeme privati-
zovat jednotlivé byty (B), a poté objekty jako
celky (C),“ tvrdí Vele. 

Zastupitelstvo města schválilo snížení počtu
městských bytů o 360. „Důvody pro snížení jsou
tři. Město má v majetku dosud velký počet bytů,
které se mu nedaří obsazovat, v průměru má-
me cca 60 volných bytů. Další, co se dlouhodo-
bě nedaří, je o byty se starat, investovat do nich
a zlepšovat kvalitu. Třetím důvodem je, že ob-
čané mají o koupi bytů zájem a chtějí převzít

odpovědnost za jejich údržbu. Což se potvrdilo
mimo jiné i při setkání s nimi,“ informuje dále
náměstek primátora.

A jak se bude při prodeji jabloneckých bytů
postupovat? Město nejprve musí nechat vypra-
covat znalecké posudky na prodávaný majetek.
„Na listopadovém zastupitelstvu budeme schva-
lovat kalkulační vzorec pro tvorbu ceny bytů.
Potom na webových stránkách města zveřejní-
me modelové ceny pro jednotlivé velikosti bytů.
Dále musíme vyhotovit prohlášení vlastníka,
což je institut, který rozdělí jednotlivé domy na
bytové jednotky. Po tomto je možné zaslat ná-
jemníkům bytů cenové nabídky,“ vysvětluje po-
stup při prodeji městských bytů Vele. 

V prvním kole bude umožněna současným
nájemcům koupě bytu, a to formou družstva.
Město bude tuto variantu preferovat právě pro-
to, aby mu nezůstaly ony zmiňované neprodané
byty. „Budu navrhovat, aby finance z prodeje
tohoto majetku byly výhradně použity k údržbě

zbylého bytového fondu a infrastruktury města
(komunikace, chodníky, veřejné osvětlení).
Není možné tuto částku používat ke spotřebě
města, tak jak tomu bylo v minulosti,“ důrazně
upozorňuje náměstek Miloš Vele.

Privatizované byty kategorie B adresně:
Budovatelů 10, Čelakovského 3, Liberecká 50,
Liberecká 52, Mládí 15, Mozartova 23, Na Vý-
šině 15, Palackého 32, Podskalí 17, Proseč 191,
Růžová 3a, Sadová 13, SNP 30, Střelecká 11,
Střelecká 9, Liberecká 23, Liberecká 25, Libe-
recká 27, Liberecká 29, Na Vršku 10, Na Vršku 16,
Palackého 40, Palackého 42, Pasecká 15, Pod-
horská 16a, Podhorská 18, Skelná 12, Pobřežní
19, Pobřežní 21, Podzimní 54.

Privatizované byty kategorie C adresně:
Jarní 21, Kokonín–autoškola, Na Roli 19, Palacké-
ho 16, Podhorská 116, Podhorská 122, Podhor-
ská 150, Pražská 38, Pražská 40, Gen. Mrázka 10,
Nákladní 1/Pražská 48, Proseč 176, Růžová 9,
Soukenná 15, V Aleji 6, Zelené údolí 3. (end)

Město připravuje k privatizaci 360 bytů

Situace s teplárenstvím v Jablonci nad Ni-
sou má naději na vyřešení. Město odsouhla-
silo záměr společnost JTR, která provozuje
teplárnu a celý rozvodný systém ve městě,
odkoupit. Celá transakce má stát 75 milionů
a mělo by k ní dojít ještě do konce tohoto roku.
O rozhovor jsme požádali primátora Petra
Beitla.

Pane primátore, co máte v plánu dál, když
se podaří převzít kontrolu nad společností
JTR? Jste připraveni snížit cenu tepla
v Jablonci? 

Po převzetí společnosti plánujeme rozpuštění
zisku JTR do ceny tepla, což povede ke snížení
jednotkových cen. Další úspory vidím i ve změ-
ně řízení společnosti. Abychom dosáhli výraz-
ného snížení ceny za teplo, nestačí jen získat
většinový akciový podíl, je nutné přistoupit
k technickému řešení celé soustavy centrálního
zásobování teplem (CZT). Už když jsme začali
hovořit o převzetí společnosti, bylo nám jasné,
že musíme vědět, co se dá se soustavou dále dě-
lat. U firmy ENVIROS, s. r. o., jsme zadali zpra-
cování návrhů variant technického řešení. Tato
poradenská společnost se již v minulosti podí-
lela na vyhotovení územní energetické koncep-
ce a je s problematikou v Jablonci seznámena.
Soustava CZT v Jablonci trpí nejen velkými
ztrátami, ale i odpojováním odběratelů, což
ohrožuje její technické fungování. Pro laika se
nabízí relativně snadné pasivní řešení – nechat
soustavu samovolně rozpadnout. To ale není
možné. Jednak ne každý má možnost si pořídit
vlastní kotel a jednak ve městě již není kapacit-
ně dostačující nízkotlaký rozvod plynu. 

Ale řešení, které máte vy, počítá s plynem
jako se zdrojem energie také. Uvažovali jste
i o alternativních způsobech vytápění?

Ano, ale pro naše řešení je potřeba plyn ve
středotlakých sítích a ty dokážeme za přijatel-
ných podmínek dostat do uzlových míst, kde
plánujeme blokové kotelny. Alternativní způso-
by vytápění nic neřeší, protože narazíme na
předpisy o ochraně ovzduší (uhlí), omezenou
dostupnost (biomasu) nebo na vysoké ceny jak
technologií, tak provozních nákladů (elektrická
energie, solární energie, tepelná čerpadla).

Jaké jsou tedy varianty řešení?
Jsou celkem tři. Základní varianta využívá

stávajících horkovodů a předpokládá částečný

rozpad soustavy na 9 centrálních kotelen vybu-
dovaných v existujících výměníkových stani-
cích, na které budou napojeni odběratelé v je-
jich blízkosti. Pro ostatní odběratele bude zříze-
no 11 tzv. objektových kotelen.

Další dvě varianty pracují s jinými počty
centrálních a objektových kotelen. Tyto varian-
ty nabízejí operativní řešení vzhledem k počtu
odběratelů a možnostem plynových přípojek.
Technicky jsou složitější, a proto i dražší. Pro
pořádek je uvedu také.

Varianta 2 počítá s úplnou decentralizací sou-
časné soustavy na jednotlivé domovní kotelny.
Centrální zdroj by byl vybudovaný pouze ve
středu města, abychom zabránili překročení
imisních limitů prachu a oxidu dusíku. V tom-
to případě by vzniklo 195 domovních kotelen
a 4 blokové kotelny v centru.

Varianta 3 je takovým kompromisem obou
předchozích řešení. V této variantě je navrženo
7 centrálních kotelen ve stávajících výměnících,
dalších 11 kotelen blokových pro ty odběratele,
kteří nejsou v blízkosti centrálních kotelen. Pak
je tu oblast Mšena, kde by došlo k úplnému roz-
padu sítě a vzniku 75 malých domovních kote-
len. Tato varianta by byla asi organizačně nej-
komplikovanější, vyžaduje totiž značnou míru

pochopení a spolupráce od občanů a výrazně
by ovlivnila dopravu ve městě. 

Náklady na modernizaci celého systému jsou
dle studie řádově 450–650 milionů korun – dle
ceny přívodů plynu a použitých technologií vy-
tápění. Tato částka by měla být hrazena dílem
z dotací a dílem z úvěru. Příprava a financová-
ní projektu by měly probíhat v rámci a. s. JTR,
mimo rozpočet města.

Jak dlouho by realizace zmíněných řešení
trvala a kolik by pak za teplo Jablonečané
zaplatili?

K realizaci všech tří variant, které jsem uvedl,
by mělo dojít ve zhruba tříletém období po pře-
vzetí společnosti. Plánované ceny za teplo jsou
ve všech variantách odvozené od ceny tech-
nického řešení a ani v jedné ze tří variant ne-
počítají se ziskem pro město. Není naším cílem
generovat zisk. Cena za teplo v 1. variantě cent-
rálních a blokových kotelen, která se jeví jako
nejschůdnější, by byla 555 Kč s DPH. Cena za
teplo ve variantě domovních kotelen a centrál-
ního vytápění středu města se pohybuje kolem
600 korun. Třetí varianta, která je kompromi-
sem prvních dvou a zároveň má specifické ře-
šení pro obyvatele Mšena, kalkuluje GJ za cca
580 korun.

V jaké fázi je proces odkupu většinového
podílu akcií teď? 

Ve společnosti JTR, a. s., nyní dochází k po-
souzení ekonomického stavu společnosti, tzv.
procesu Due Diligence. Dosud byla společnost
vždy prověřována jen z účetního hlediska pro-
střednictvím auditora. Komplexní zpráva o eko-
nomickém a právním stavu nikdy pro město
zpracována nebyla. Máme již k dispozici dílčí
výstupy z tohoto šetření a se stavem společnos-
ti se seznamujeme. Současně pracujeme na
nejdůležitějším dokumentu, kterým je smlouva
o prodeji akcií. Nepříznivá zpráva přišla z od-
dělení veřejných zakázek. Do výběrového říze-
ní o poskytnutí 100milionového úvěru na ná-
kup většinového podílu se přihlásil pouze jeden
zájemce a dle nového zákona jsme toto řízení
museli zrušit. V současné době je vypsáno nové
řízení a intenzivně komunikujeme s potencio-
nálními partnery. Celý tento proces je mimo-
řádně složitý a náročný, především s ohledem
na možná rizika, ale pokud chceme udržet ře-
šení ve svých rukou, musíme touto trnitou ces-
tou projít. (mh)

Tři varianty řešení zásobování teplem
„K realizaci některé ze tří variant by
mělo dojít v zhruba tříletém období
po převzetí společnosti. Plánované
ceny za teplo jsou ve všech varian-
tách odvozené od ceny technického
řešení a ani v jedné ze tří variant ne-
počítají se ziskem pro město. Není na-
ším cílem generovat zisk.“

Foto Petr Vitvar
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Oprava pěší zóny a schodiště před jablo-
neckou radnicí stála 14 518 451,94 korun.
Z toho statutární město Jablonec nad Nisou
zaplatilo „pouze“ 4 618 451,91 korun. Zbý-
vající částku 9 900 000 pokryla mimořádná
dotace z ministerstva. 

Oprava pěší zóny ukončena
Poslední říjnový den skončila oprava pěší

zóny, která byla zahájena 15. června letošního
roku. Cena opravy se vyšplhala na částku
6 093 221,24 Kč včetně DPH. „První etapa se
uskutečnila již loni, a to v ulici Lidická od bu-
dovy soudu až na Dolní náměstí. Zbývající část
města byla opravena letos,“ říká náměstek pri-
mátora Miloš Vele. V rámci oprav pěší zóny se
měnily popraskané žulové desky, jejichž stav
ohrožoval bezpečnou chůzi a komplikoval zim-
ní údržbu. „Popraskané desky jsou nahrazová-
ny kostkami z liberecké žuly a osazeny do be-
tonového lože,“ vysvětlil opravu Vele. 

Do magistrátu po novém schodišti
Rozsáhlou opravou prošlo v letním období

také schodiště před magistrátem statutárního
města.

Oprava byla zahájena 2. července, dokončení
je plánováno na 7. listopadu. O den později pak
bude schodiště slavnostně otevřeno. Celkové ná-
klady včetně víceprací vyšly na 8 425 230,70 Kč
vč. DPH. „Nutno upozornit, že schody přímo
před vstupem do radnice patří k budově a ne-
jsou součástí stavby schodiště, proto nebyly do
opravy zahrnuty,“ upozorňuje náměstek pri-
mátora Miloš Vele. Po provedení demontáže by-
lo zjištěno, že část schodiště byla v havarijním
stavu. „To jsme zjistili po odkrytí kamenných
prvků. Nosná železobetonová konstrukce byla
dožilá a poškozená solí používanou na zimní
údržbu. Místy byla konstrukce silná pouze 1 cm
a hrozilo propadnutí celého schodiště. Proto byla
konstrukce vybourána a zastropení ze železo-
betonu bylo provedeno nově,“ sdělil Vele. 

Při opravě schodů vznikly nepředpokládané
vícepráce, neboť před zahájením stavby nebyly

použity sondy, a to z důvodu zajištění vstupu do
budovy. „Vzniklé vícenáklady jsou zapříčiněné
například navýšením kubatur betonu, množ-
stvím armatury a nových kamenných desek,
úpravou povrchu kamene pískováním, počtu
schodišťových stupňů a výměrem obecně a vel-
kými cenovými rozdíly nových kamenných
prvků oproti zadávací dokumentaci. Vícepráce
byly potvrzené projektantem a autorským do-
zorem,“ informoval náměstek.

Vzhledem ke komplikovanosti stavby byl na
místě neustále přítomen stavební dozor a řešil
vše aktuálně za pomocí autorského dozoru. 

V současné době probíhají dokončovací prá-
ce. Pískování je prováděno tak, aby se po výmě-
ně nových prvků za staré sjednotila povrchová
struktura kamene a jeho barevnost. U starých
kamenných prvků byla dále odstraněna zoxido-
vaná vrstva. „Tato technologie byla konzultována
a odsouhlasena NPÚ na místo původního otrys-
kání vodou, které nebylo doporučeno,“ vysvět-
luje Vele.

Při opravě schodiště byly zachovány staré žu-
lové stupně, ty, které ale nebylo možno při opra-
vě znovu použít, byly nahrazeny novými. Vše se
událo za dozoru orgánu státní památkové péče
a zástupce národního památkového ústavu.
„Zástupce památkové péče přesně označil, kte-
ré kamenné prvky jsou natolik poškozené, že
mohou být vyměněné. Původních prvků muse-
lo být zachováno co nejvíce,“ pravil Vele. První
a poslední nástupní stupně schodiště jsou ba-
revně odlišeny z důvodů bezpečnosti. Použita
zde byla žula v odstínu šedé až tmavě šedé
s jemnější texturou.

Oprava schodiště s sebou přinesla i změnu
technologie zimní údržby schodiště v prostoru
před radnicí. „Není možné nadále používat po-
sypovou sůl. Proto bude zimní údržba provádě-
na více mechanicky a ručně, prostor čištění bu-
de omezen na úzký koridor a místo posypové
soli bude používán materiál zn. Ekogrit na bázi
páleného jílu,“ vysvětluje novou metodu údrž-
by před vstupem do radnice Vele. (end)

Střed města prošel rozsáhlou rekonstrukcí

Nemocnice uvítá nové 
dobrovolníky 

V mnoha zemích je běžné, že se lidé aktiv-
ně zapojují do řešení problémů a potřeb své
obce nebo města. Poskytování dobrovolnické
pomoci a přítomnost dobrovolníků v nemoc-
nicích nebo sociálních zařízeních tam niko-
ho nepřivádí v údiv a bývá otázkou spole-
čenské prestiže. 

U nás je stále ještě nová myšlenka vnést do
nemocnic více lidského kontaktu a zájmu vypl-
nit volný čas pacientů. Dobrovolníci mohou
v nemocnici vykonávat rozmanité činnosti
a přinést konkrétní pomoc tomu, kdo ji potře-
buje. Na oplátku poskytuje dobrovolníkovi tato
činnost pocit smysluplnosti. 

V jablonecké nemocnici pomáhají dobrovol-
níci již od roku 2003. Od té doby prošlo nemoc-
nicí více než 30 dobrovolníků. Někteří z nich
pomáhali pacientům i několik let, například
paní Holubová vykonává dobrovolnickou čin-
nost od samého počátku až dodnes. „V součas-
né době do nemocnice za pacienty dochází pět
dobrovolníků. Potkat se s nimi můžete na oddě-
lení interny, centra doléčování a rehabilitace,
chirurgie a dětském oddělení,“ vysvětlila koor-
dinátorka dobrovolníků jablonecké nemocnice
Jaroslava Novotná. Tito lidé přicházejí do ne-
mocnice ve svém volném čase a bez nároku na
jakékoli finanční ohodnocení se věnují pacien-
tům, zejména dlouhodobě nemocným. Snaží se

vyplnit jejich volný čas, zpříjemnit jim dlouhou
dobu pobytu na lůžku či pomoci při některých
činnostech. V nemocnici je dostatek prostoru
pro zájemce o dobrovolnickou činnost. Mnozí
zájemci však pracovat vůbec nezačnou. 

Budoucí dobrovolník si totiž musí předem
položit několik otázek, které mu usnadní roz-
hodnutí, kde a komu chce pomáhat: 

Proč chci pracovat jako dobrovolník a co
od této činnosti očekávám? 

Kolik času ze svého volna budu moci věnovat
dobrovolné pomoci? Bude se jednat o pravidel-
nou činnost, či jednorázovou výpomoc? Nezá-
leží na počtu hodin, ale na tom, jak ten čas strá-
víme. 

Jaké dovednosti a zkušenosti mám a které
mohu při této práci využít? Není potřeba,
aby dobrovolník vynikal v nějaké činnosti,
ale aby měl zájem, o který se chce podělit
a který mu přináší radost. 

V jaké oblasti či konkrétní činnosti bych chtěl
pomoci? Každý, kdo se bude chtít dobrovolnic-
tví věnovat, bude mít jinou představu o své po-
moci, o využití svého času a energie. Někdo
bude chtít pracovat se skupinou, jiný s jednotliv-
cem. Někoho může lákat pomoc při vytváření
volnočasových aktivit např. hrou nebo luštěním
křížovek, jiného pomoc při manuální činnosti.
Dobrovolník tráví s pacientem čas jako společ-
ník u lůžka, může pacienta doprovodit na vy-
šetření či do parku. 

Dobrovolníkem se může stát člověk, který chce
být užitečný, prospěšný a má chuť a možnosti
pomáhat. Zájemci mohou kontaktovat koor-
dinátorku dobrovolníků v jablonecké nemocnici
Jaroslavu Novotnou, tel.: 605 173 481, e-mail:
dobrovolnik@nemjbc.cz. (r)

Krizový štáb je připraven 
na mimořádné situace

V říjnu se konala za řízení primátora pra-
videlná odborná příprava členů krizového
štábu Jablonce nad Nisou a starostů obcí
v rozšířené působnosti. 

Seminář, který připravilo oddělení krizového
řízení magistrátu, každoročně navazuje na jar-
ní odbornou přípravu povodňových komisí.
Úkolem bylo zopakovat zákonné povinnosti ob-
cí a starostů při přípravě na mimořádné udá-
losti a řešení krizových situací, projednat při-
pravenost opatření k ochraně obyvatelstva tj.
varování, vyrozumění, zajištění evakuace a nou-
zového přežití za krizových situací a dále úro-
veň součinnosti složek IZS při řešení možných
událostí. 

„Krizové orgány města Jablonec nad Nisou
i okolních obcí jsou personálně, odborně i ma-
teriálně připravené k řešení možných mimo-
řádných událostí, krizových situací a základní
úkoly ochrany obyvatelstva jsou zabezpečen,“
konstatoval Jiří Vaníček. (r)

Foto Miroslav Gorčík
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■ Naši jubilanti
v listopadu
94 let
Milada Krejcarová 

93 let
Marie Černíková, Anna Jeníková,
Věra Švandová 

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

90 let
Vlasta Horáková, Lidmila Medková,
Mária Zajacová, Irena Zavoralová 

85 let
Doktorová A., Fridrichová V.,
Kolářová H., Kordová M.,
Novotná E., Pohořelá S.,
Söllnerová A., Šolínová J. 

80 let
Farská Z., Fialová M., Lásková L.,
Marková M., Menšíková V.,
Prýmková E., Sedláková M.,
Sládková M., Splítek J.,
Strnadová A., Šikola M., Tomeš O.,
Votrubcová J.

75 let
Baumannová D., Čarný V., Feix H.,
Finkousová B., Fischerová H.,
Charvátová E., Jakšová B.,
Kohoutková S., Kubcová L.,
Marek B., Marek B., Navrátilová V.,
Pytlíková D., Ron K., Roubal J.,
Sajbtová V., Srbová N., Staňková B.,
Stracke K., Šimek S., Škoda E.,
Štěpánková L., Vargová J.,
Weisová J.

70 let
Bártlová V., Dvořáková D.,
Fischerová R., Havrdová M.,
Hilleová M., Janouch V., Ježek V.,
Jurásek V., Kamensky H.,
Klozová J., Kobrová V., Koťátko L.,
Kyselová E., Malecký V.,
Malíková E., Martetschlägerová K.,
Meisl L., Micke G., Novotná H.,
Paldusová J., Pekařová J.,
Poláček K., Pozdníčková E.,
Raimová I., Schleyová I., Sirůček M.,
Soukupová E., Stejskal J.,
Stoklasová E., Stránský V., Štefán J.,
Třešňák L., Wejnar M.,
Zapadlíková O.

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).

Turistické 
informační centrum
se stěhuje
Turisté si naposledy pro informace
mohou na radnici dojít v sobotu
3. listopadu 2012. V době od 5. do
25. listopadu bude turistické infor-
mační centrum zavřené z důvodů
inventury, stěhování a finálních
příprav v nově zrekonstruovaném
objektu bývalé fary v Kostelní uli-
ci. Turisty a návštěvníky přivítá
opět 26. listopadu 2012 ve 13.00
hodin, kdy se bude konat slavnost-
ní otevření budoucího Domu man-
želů Jany a Josefa V. Scheybalových.
Pro návštěvníky je od 29. 10. do
3. 11. připraven Šťastný týden
s 20% slevou na vybrané zboží.

(end)

Modernizace je 
nutná
Více jak šest milionů korun letos
přispělo město na obnovu zdravot-
nické techniky jablonecké nemoc-
nici. Například na oddělení ARO
mají nový plicní ventilátor v půl-
milionové hodnotě, gastroentero-
logické pracoviště získalo dvě en-
doskopické věže za 1,2 milionu,
JIP chirurgického oddělení má osm
speciálních lůžek za 1,4 milionu
a vozový park se rozšířil o jednu
sanitu za 1,1 milionu korun. Ne-
mocnice investuje do modernizace
techniky každý rok milionové
částky z vlastního rozpočtu, od
sponzorů, z dotačních titulů a prá-
vě i od svého zřizovatele, jímž je
město Jablonec. (jn)

Hledání nového 
maskota soutěží 
první pomoci
Oblastní spolek Českého červené-
ho kříže Jablonec nad Nisou spo-
lečně se Střediskem volného času
Vikýř a za podpory statutárního
města Jablonec nad Nisou vyhla-
šují soutěž „Hledáme nového mas-
kota soutěží první pomoci“.
Český červený kříž hledá nového
maskota s pomocí dětí do 15 let,
které se mohou zapojit do soutěže.
Jednotlivé práce by měly obsaho-
vat obrázek se jménem maskota
a jeho krátkým popisem: jaké má
vlastnosti, komu pomáhá a jaké
má zvláštní schopnosti. S textem
mohou menším dětem pomoci ro-
diče. Každá práce musí být ozna-
čena jménem, věkem a kontaktem
na tvůrce nebo jeho rodiče. Obrázky
je možné odevzdávat do 30. 11. 2012
ve Vikýři nebo v kanceláři Českého
červeného kříže ve Spolkovém do-
mě. Slavnostní vyhlášení výsledků
soutěže a vyhlášení nového mas-
kota se uskuteční v prosinci. Nejlep-
ší obrázky budou odměněny. (kh)

Stavební ruch 
v nemocnici
Nemocnice Jablonec, p. o., plánuje
ještě letos větší stavební úpravy
v chirurgické ambulanci. „Počítáme
s rozšířením jejích prostor, výmě-
nou podlahových krytin a osvětle-
ní, úpravami převlékacích kabinek
pro pacienty a celkovou moderni-
zací vybavení,“ říká vedoucí pro-
vozního odboru Daniel Maděra.

V tomto roce se už nemocnici po-
dařilo zrekonstruovat jednu část
chirurgického lůžkového odděle-
ní, vymalovat všechny pokoje
a položit nové linoleum. Podobnou
rekonstrukcí v létě prošlo také od-
dělení Centra doléčování a rehabi-
litace. „Několik dnů bylo kvůli
stavbě zavřené také oddělení ARO,
kde se měnily rozvody medicinál-
ních plynů a prostory pro izolaci
jednoho pacienta byly přebudova-
né na dva izolační pokoje,“ dopl-
ňuje tisková mluvčí nemocnice
Petra Hybnerová a dodává, že tou-
to přestavbou ARO získalo jedno
lůžko, takže jich má nyní šest. (jn)

Vítání dětí 
sobota 6. 10. 2012
Tereza Baráková, Lukáš Hasenkopf,
Natálie Lejsková, Lukáš Brodský,
Anežka Miháliková, Oskar Bivoj
Štembera, Emilie Šindlerová, Lau-
ra Svobodová, Amálie Dědečková,
Jakub Hošek, Adam Machačný,
David Mlejnek, Tereza Haklová,
Martin Staněk, Gabriela Horáková,
Johana Hájková, Anežka Randá-
ková, Ota Vokurka, Emma Žitková,
Jan Dojiva, Kristýna Kopecká, Jan
Havránek, Jakub Brynych, Adéla
Drdová, Lukáš Jurík, Nela Karafiá-
tová, Matěj Šelbický, Tadeáš Havel,
Laura Čepelíková, Tadeáš Vácha,
Štěpán Schaab, Samuel Végh, Mar-
tin Bartoň, Ema Elen Šikolová, Da-
niel Opočenský, Vojtěch Jindříšek,
Juraj Bene, David Kubina, Hana
Michnová, Jakub Chlum, Denisa
Stará, Lukáš Hartl, Lukáš Habr,
Bára Scholzová, Vendula Chudo-
melová, Kateřina Kurasíková, Na-
tálie Bímová, Matyáš Formáček.

Kruháč nabízí bezpečí
Diakonie Českobratrské církve evangelické
provozuje v Jablonci nad Nisou sociální
službu – Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež „Kruháč“. To se nachází ve zre-
konstruovaném objektu v ulici 5. května
u kruhového objezdu U Zeleného stromu.
Je určeno dětem a mladým lidem ve věku
6–26 let z regionu Jablonec nad Nisou,
Tanvald a Železný Brod, kteří se ocitají
v obtížné životní situaci. Úspěchem je hoj-
ná návštěvnost klubu, do Kruháče přijde
každý den cca 30–40 klientů. Výjimkou ne-
jsou ani dny, kdy návštěvnost přesahuje 60
dětí a mládeže. Během dne otevřených dve-
ří, který se v Jablonci uskutečnil v rámci
Týdne sociálních služeb, navštívil zařízení primátor stautárního města Jablonce nad Nisou Petr
Beitl, kterého děti neváhaly zapojit do svých volnočasových aktivit.

Vzpomínkové 
setkání
V pátek 16. listopadu od 10.00 ho-
din se uskuteční vzpomínkové set-
kání u pomníku v ulici Generála
Mrázka při příležitosti 17. listopa-
du – Dne boje za svobodu a demo-
kracii. Setkání se bude konat za
přítomnosti představitelů města,
zástupců Českého svazu bojovníků

za svobodu, Konfederace politic-
kých vězňů a dalších hostů. (mš)

Rozsvícení 
vánočního stromu
První adventní neděli 2. prosince
se na Mírovém náměstí rozzáří vá-
noční strom. Program začíná od
17.00 hodin vystoupením dětského
pěveckého sboru Iuventus, gaude!

a rozezněním mobilní zvonohry.
Odpoledne od 13 hodin si můžete
zvonohru prohlédnout. Carillonér
pro vás zahraje vždy v celou ná-
sledující hodinu vánoční skladbu.
Pouze v tuto neděli bude pod stro-
mem umístěna vánoční poštovní
schránka.
Současně bude tento den v kostele
svaté Anny od 15 hodin zahájena vý-
stava s vánoční tematikou pod ná-
zvem Betlémy včera a dnes. (mš)

Vítání dětí Foto Zdeňka Vokatá

Foto Markéta Hozová



(6)

jablonecký měsíčník / listopad 2012 zprávy z města 

Bývalá fara č. p. 1 v Kostelní ulici předsta-
vuje společně s kostelem sv. Anny jednu
z nejstarších a nejvýznamnějších stavebních
památek města a také neopominutelnou do-
minantu původního centra. Její přeměna
byla jednou ze stavebně nejnáročnějších ak-
cí. Úspěšně skončila a její výsledek bude mo-
ci od 26. listopadu vidět i veřejnost.

Faru od druhé poloviny 60. let minulého sto-
letí obývali manželé Scheybalovi, kteří patřili
k nejvýznamnějším osobnostem města. Svůj ži-
vot zasvětili národopisu, památkové péči, regio-
nální historii, vědeckým a uměleckým oborům.
Zanechali po sobě mimořádně cenný soubor
sbírkových předmětů a archiválií se vztahem
k městu i Jablonecku. Jejich hlavním přáním
bylo, aby tyto sbírky sloužily v Jablonci veřej-
nému zájmu. Jelikož po smrti Jany Scheyba-
lové nebyl dědic, ani závěť, připadl veškerý ma-

jetek manželů státu a spravoval jej Úřad pro za-
stupování státu ve věcech majetkových v České
Lípě. A tak jablonečtí zastupitelé zmocnili v ro-
ce 2008 náměstka Petra Vobořila, tehdy místo-

starostu, k jednání o budoucnosti nemovité kul-
turní památky. „Původně zastupitelé schválili
záměr faru od státu odkoupit a zřídit zde mu-
zeum manželů Scheybalových. Po dlouhém
jednání se však podařilo budovu ze státního
majetku bezúplatně převést na město,“ vysvět-
luje Vobořil. 

Vznikl projekt Transformace fary č. p. 1 v Jab-
lonci nad Nisou na Dům Jany a Josefa V. Schey-
balových, který splnil podmínky operačního
programu NUTS II Severovýchod, a začala ná-
ročná přestavba pod vedením zkušeného archi-
tekta Libora Sommera. Ta skončila v říjnu.

Slavnostní otevření Domu Jany a Josefa V. Schey-
balových je naplánované na 26. listopadu. „Dům
bude sloužit občanům města i turistům. V pří-
zemí bude turistické informační centrum,
v prvním patře Městská galerie MY a v podkro-
ví Památník Jany a Josefa V. Scheybalových,“
uzavírá ředitel JKIC, o. p. s. Roman Král. (jn)

Konec listopadu přivítá fara v novém

Stavbu štoly prověří soudní znalec
Protipovodňová štola v Jablonci stále vzbu-

zuje zájem médií a informace, které se objevují
na veřejnosti, mohou řadu lidí znepokojovat.
Podněty občanů se zabývali i zastupitelé na
svém zářijovém zasedání a uložili primátoro-
vi zajistit kontrolní činnost prostřednictvím
koordinační skupiny zřízené městem. 

Koordinační skupina 
„Jedná se o významnou stavbu na území

města, jež má velký společenský dopad z hle-
diska ochrany životů a majetku obyvatel města
před povodněmi. Uvědomujeme si, že takto vel-
ká stavba život lidí ve městě ovlivní, i proto
jsme zřídili koordinační skupinu, která pracuje
v jejich zájmu,“ říká ke zřízení koordinační
skupiny primátor města Petr Beitl.

Koordinační skupina byla zřízena 1. 10. 2012.
Na 10. října bylo primátorem svoláno jednání
s dotčenými úřady. Kromě koordinační skupi-
ny, kterou tvoří pracovníci magistrátu města, se
schůzky zúčastnili zástupci investora – Povodí
Labe, s. p., zhotovitele – sdružení firem Metro-
stav – Syner, zástupce Krajského úřadu Libe-
reckého kraje (KÚLK), který stavbu protipo-
vodňové štoly povoloval, a zástupců Obvodního
báňského úřadu pro území krajů Libereckého
a Vysočina (OBÚ). Přizváni byli též vedoucí sta-
vebního úřadu magistrátu a vedoucí odboru
stavebního a životního prostředí, do jejichž ges-
ce spadá státní památková péče. 

Z jednání vyplynulo, že KÚLK provádí pravi-
delné kontrolní prohlídky a z pohledu krajské-
ho stavebního úřadu zatím nedošlo k porušení
podmínek stavby. 

Zástupci obvodního báňského úřadu potvrdi-
li, že jednotlivé činnosti v souvislosti s trhacími
pracemi probíhají dle platné legislativy. Trhací
práce jsou v souladu s normovanými hod-
notami a jsou vyhodnocovány soudním znal-
cem v oboru trhacích prací. 

Kontinuální měření účinků trhacích prací
provádí také Povodí Labe, s. p. Zhotovitel –
sdružení firem postupuje podle povolení sta-
vebního a báňského úřadu, povinné periodické
kontroly neshledaly závady a v ochranném
pásmu nedošlo k poškození objektů.

Trhací práce probíhají ve 12hodinových cyk-
lech v době od 6 do 22 hodin. Dle sdělení zho-
tovitele je snaha provádět trhací práce kolem
sedmé hodiny ranní a druhý odstřel stihnout do
21. hodiny. Po odstřelu je potřeba rubaninu od-
těžit, prostor vyčistit, zajistit primárním ostě-
ním, které je tvořeno ocelovou výztuží a stříka-

ným betonem, dále znovu horninu navrtat
a připravit nálože pro další odstřel. Tato činnost
trvá zhruba 12 hodin.

Zápis z jednání koordinační skupiny je zve-
řejněn na webu města v sekci Protipovodňová
štola/aktuální zprávy. V této sekci jsou také
uvedeny další informace. 

Ochranné pásmo určil soudní znalec
V letech 2008-2009, tedy necelé 4 roky před

zahájením vlastní stavby, byly provedeny ve
4 zkušebních vrtech 4 zkušební odstřely, na zá-
kladě kterých byly zpracované technologické
postupy stavby a soudním znalcem bylo vyme-
zeno ochranné pásmo – zóna, kde by mohlo do-
jít v důsledku odstřelů k negativním vlivům na
objekty (hovoří se také o poklesové kotlině).
V této zóně byla provedena pasportizace (doku-
mentace stavu) objektů. Nejprve tzv. nultý pa-
sport, který dokumentuje stav objektů (budovy,
studny, garáže…), a to před zahájením jakých-
koli prací. Zahrnuje fotodokumentaci a detailní
popis stavu. K další pasportizaci došlo těsně
před zahájením stavby a pasport objektů bude
proveden také po ukončení stavebních prací. 

Kontrola se provádí kontinuálně
i během stavby 
V průběhu stavby probíhá monitoring ve

dvou fázích. „Povinností zhotovitele je provádět
kontinuální měření účinků odstřelu nad kaž-
dou čelbou obou štol. Z těchto měření se dá od-
vodit, jak se účinek chová v bližším či vzdále-
nějším okolí,“ vysvětluje Ing. Vlk z Metrostavu.
Všechna měření vyhodnocuje soudní znalec.
Seismografy jsou na základě podnětů občanů
krátkodobě – na dobu cca 10 dnů – umisťovány
i do objektů, jejichž vlastníci či uživatelé vzná-
šejí k průběhu stavby připomínky za účelem
ověření situace. Překročení stanovených norem
nebylo zjištěno. 

Podněty občanů
Koordinační skupina shromáždila podněty

občanů, které byly adresovány všem dotčeným
– městu, krajskému úřadu, investorovi i zhoto-
viteli. K 22. 10. je v databázi podnětů evidováno
42 připomínek k průběhu stavby. 16 podnětů se
týká hluku, prašnosti a chvění. 12 podnětů upo-
zorňuje na poškození objektu vlivem staveb-
ních prací mimo ochranné pásmo (poklesovou
kotlinu) – u 8 se vliv stavby nepotvrdil, ostatní
objekty jsou sledovány. Na poškození objektů
v ochranném pásmu (poklesové kotlině) bylo
podáno 12 podnětů, u 5 z nich se vliv stavby ne-

potvrdil, ostatní objekty jsou sledovány. Kom-
pletní seznam podnětů a jejich řešení je zveřej-
něn na webových stránkách města v sekci Proti-
povodňová štola.

Praskání domů se nepotvrdilo, 
znečištění vody ano
V souvislosti se stavbou došlo ke znečištění Bí-

lé Nisy v Pasekách, které bylo způsobeno špatně
vyčištěnou odkalovací vanou. Na místě zasaho-
vali hasiči, policie a vodoprávní úřad za účasti
zhotovitele stavby a místní organizace Českého
rybářského svazu. Byla přijata opatření, aby se po-
dobná situace již neopakovala a zhotovitel stav-
by se podílí na odstranění způsobených škod. 

Město objednalo nezávislého soudního
znalce
Nezávislý soudní znalec v oboru trhacích

prací RNDr. Bohumil Svoboda, CSc. bude od
29. října posuzovat vliv trhacích a ražebních
prací ve městě. Zaměří se zejména na památ-
kově chráněné objekty – Háskovu vilu, vilu Dr.
Schmelowského, rodinný dům v ulici Palacké-
ho a rodinný dům v ulici Průběžná. Dalším
úkolem pro soudního znalce bude zajistit kon-
trolní měření v místech probíhajících trhacích
prací a komplexní posouzení vlivu na objekty
v ochranném pásmu stavby. Soudní znalec také
posoudí, zda ochranné pásmo bylo správně vy-
mezeno a zda jsou optimální používané tech-
nologie výstavby. „Stanovisko soudního znalce
budeme znát zhruba do konce listopadu a pod-
le jeho vyjádření zvolíme další postup,“ říká
primátor města Petr Beitl. „Na základě rozhod-
nutí zastupitelstva je město připraveno pro-
střednictvím oddělení právního a veřejných za-
kázek zajistit právní poradenství pro občany
dotčené stavbou,“ dodává primátor.

Ukončení trhacích prací
Zhotovitel počítá s ukončením trhacích prací

na objektu SO 02 (Pasecká štola) do konce li-
stopadu. Nová přívodní štola (SO 05) by měla
být vyražena do konce ledna. Během vánočních
svátků a na Nový rok bude stavba přerušena. 

Aktuální stav
Na štole označené SO 02 v Jabloneckých Pa-

sekách je vyraženo 545 metrů. Při ražbě nové
odpadní štoly vedoucí od loděnice k soutoku
Lužické a Bílé Nisy U Brandlu (SO 05) stavbaři
postoupili o 453 metrů od výustního objektu
nedaleko soutoku a o 225 metrů z druhého
konce od přehrady Mšeno. (mh)

Foto Radka Baloghová 
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Nakládání s odpadem je hračka
Jablonec nad Nisou se dlouhodobě potýká

s odkládáním velkoobjemového odpadu.
Černé skládky se z okrajových částí přesu-
nuly přímo do města. Vznikají zejména
u stanovišť na separovaný odpad. Jen od
ledna do září tohoto roku bylo pracovníky
určenými na veřejně prospěšné práce a svo-
zové služby uklizeno téměř 160 t velkoobje-
mového odpadu za 313 tisíc. 

Kam s velkoobjemovým odpadem?
Po městě jsou dvakrát ročně přistavovány

kontejnery na velkoobjemový odpad. Krom toho
má každý občan, který má uzavřenou smlouvu
na nádobu na odpad, možnost odevzdat zdar-
ma až 150 kg (v roce 2013 až 200 kg) velkoob-
jemového odpadu či bioodpadu ročně na pře-
kladišti v Proseči nebo na sběrném místě v ul.
Dalešická v Kokoníně. Na stejných místech při-
jímají bezplatně i 8 ks pneumatik z osobních
automobilů ročně. 

Provozní doba je nově prodloužena každý
čtvrtek do 17.00 hodin. Pracovní doba na pře-
kladišti Proseč je ve všední dny od 7.00 do 14.30
a ve čtvrtek je prodloužena do 17.00, v sobotu
od 9.00 do 13.00 hodin. 

A co nebezpečný odpad a elektroodpad?
Stará elektrozařízení (televize, pračky, led-

ničky aj.) a nebezpečné odpady lze bezplatně
odevzdat na sběrném dvoře ve Smetanově ulici
každý všední den od 8.00 do 17.00 hodin. I tento
odpad lze odevzdat při mobilním svozu 3 × ročně.

Kam patří stavební odpad a demoliční suť?
Stavební odpad ani suť v žádném případě ne-

patří do kontejnerů na směsný komunální od-
pad. Pokud svozová firma zjistí, že kontejnery
nebo nádoby obsahují stavební odpad, neprove-

de vývoz. Suť je možné za poplatek odevzdat na
překladišti Proseč. 

K čemu slouží ohrádky u kontejnerových
stání?
Ohrádky jsou určeny pouze pro pytle na se-

parovaný odpad. Nepatří sem žádné další dru-
hy odpadů (pneumatiky, nábytek apod.)! 

Všímejte si a informujte se.
I přes fotopasti instalované u některých stano-

višť jako prevence před nelegálním odkládáním
odpadu není možné zaznamenat ani zamezit
vzniku dalších černých skládek. Jablonečané,
všímejte si svého okolí a v případě, že zazna-
menáte nelegální činnost, oznamte ji buď na
městskou policii, nebo na Magistrát města
Jablonec nad Nisou. Záleží jen na nás, jak bude
naše město vypadat!

Podrobné informace k nakládání s odpady ve
městě lze najít v obecně závazné vyhlášce č. 5
z roku 2012, dále na webových stránkách
města http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-
prostredi/odpady/. Základní informace o odpa-
dech a kontakty na sběrné dvory najdete na stra-
ně 18 tohoto čísla Jabloneckého měsíčníku. (mh)

V Boccacciu se nyní bude bádat 
V bývalé známé vinárně Boccaccio v sute-

rénu radnice probíhá nyní čilý stavební
ruch. Do konce roku tu má totiž být nový
moderní archiv stavebního úřadu s badatel-
nou pro veřejnost.

V půlce září si staveniště převzala odborná
firma, která vzešla z výběrového řízení na rea-
lizaci vestavby archivu stavebního úřadu do su-
terénu radnice. „Firma nejprve musela zakrýt
všechny kamenné prvky uvnitř i vně budovy,
např. kamenná schodiště i před vchodem do
bývalé restaurace, aby v průběhu stavebních
prací či navážení materiálu nedošlo k jejich po-
škození,“ říká vedoucí oddělení investiční vý-
stavby David Pokorný. 

Nový archiv vznikne v bývalé restauraci
Boccaccio podle návrhu architekta M. Rösslera.
„Stavební úřad tak získá moderní a kvalitní
prostory pro trvalé ukládání papírových doku-
mentů, nikoli digitalizovaných projektů,“ vy-
světluje náměstek primátora Petr Vobořil, který
má na starosti rozvoj města, a dodává: „Jeho
součástí bude také badatelna, kam bude vstu-
povat veřejnost. Architekti navrhli do jejího in-
teriéru prvky svým výtvarným pojetím kores-
pondující s historickým interiérem radnice.“
Současný archiv je k ukládání dokumentů ne-
vhodný. Nevyhovuje svým vybavením, dispo-
zičním uspořádáním, omezenou přístupností
z jiných prostor radnice a neposkytuje ani
vhodné prostředí pro uchovávání papírových
dokumentů. „Vybudování nového archivu je
dlouhodobým záměrem úřadu,“ konstatuje
Vobořil.

Budoucí archiv stavebního úřadu navazuje
na vnitřní schodiště v severozápadním nároží
radnice. Přístup do archivu bude možný také
z výtahu, který usnadní přesun archiválií a za-
jistí jeho bezbariérovost. Archivační místnost
bude vybavená moderními regály, jejichž seg-
menty budou pojíždět na kolejničkách. Tento
způsob umožní manipulaci a snadný přístup
k jednotlivým archiváliím, a to vše za maxi-
málního využití prostoru. Personál archivu bu-
de mít k dispozici nejen vlastní pracoviště, ale
i zázemí. Pro veřejnost vznikne badatelna. 

Součástí projektu bylo nejprve drobné bourá-
ní, nyní se staví příčky, stěny a podlahy získají
nové povrchy, upravovaly se rozvody elektrické
energie, vody a kanalizace. Do archivu se zave-
de požární a zabezpečovací signalizace, vnitřní
rozhlas, telefon a datová síť. „Důležitou součás-
tí nového archivu je vzduchotechnika, která vy-
tvoří stabilní prostředí vhodné pro skladování
papírové dokumentace,“ připomíná Pokorný.

Náklady na stavební úpravy jsou vyčíslené na
5,027 milionu korun. Další necelé dva miliony
korun si vyžádá vybavení regály a nábytkem.
Celou rekonstrukci hradí odbor rozvoje ze své-
ho rozpočtu. Stavební úřad začne nové míst-
nosti využívat na začátku příštího roku. 

(jn)

Do Senátu PČR zvolen Jaroslav Zeman
Historicky prvním senátorem Občanské

demokratické strany v Senátu Parlamentu
České republiky za Obvod 35 se stal starosta
Albrechtic a majitel firmy Detoa Jaroslav
Zeman, který získal 63,62 %. Ve druhém kole
porazil Zeman svého soka Stanislava Eich-
lera (ČSSD), jenž získal 36,37 % hlasů voličů. 

V prvním kole získal Jaroslav Zeman
21,41 %, druhý skončil dosavadní hejtman
Libereckého kraje Stanislav Eichler, který zís-

kal od voličů 15,54 % hlasů. Třetí místo v boji
o senátní křeslo získal v prvním kole kandidát
KSČM František Pešek. Pomyslnou čtvrtou
příčku obsadila Soňa Paukrtová (TOP 09), která
post obhajovala potřetí a letos poprvé se jí ob-
hajoba nezdařila. Bývalá senátorka získala
11,73 % hlasů. Hned za ní s 11,43 % hlasů skon-
čil kandidát KDU-ČSL Michael Vraný. Na
šestém místě stanul ředitel jabloneckého diva-
dla Pavel Žur (NBPLK) s 10,72 % hlasů. Za ním
pak skončil nezávislý kandidát Josef Hausmann,

jenž získal 9,85 %. Další pořadí: Stanislav
Pěnička (PSS), 3,19 %, Miroslav Matěcha
(SPOZ) 2,44 % a František Vízek (NÁR. SOC.)
0,95 %. Volební účast v senátních volbách v na-
šem obvodě byla 37,07 % oprávněných voličů.

Zeman je v pořadí třetím senátorem v Obvo-
du 35 (Jablonecko – Semilsko). V roce 1996 byl
na čtyři roky zvolen František Vízek, kterého
v roce 2000 vystřídala Soňa Paukrtová, jež
působila v roli senátorky dvě volební období.

(end)

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová
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■ Stalo se...

Nezaměstnanost v září stoupla
O dvě desetiny procenta stoupla
v září míra nezaměstnanosti
v okrese Jablonec v porovnání se
stejným obdobím srpna letošního
roku. O práci se ucházelo 4 214 li-
dí, kteří usilovali o 306 volných
pracovních míst. O jedno volné
pracovní místo se ucházelo 13,8
uchazečů. (end)

Krajské volby vyhráli 
Starostové pro Liberecký kraj
Porážkou dosud vládnoucí ČSSD
skončily volby do zastupitelstva Li-
bereckého kraje. Vítězem voleb se
stala strana Starostové pro Libe-
recký kraj, které dalo hlas 22,21 %
voličů.
Vítězná strana, jejímž lídrem byl
Martin Půta, získala 13 křesel.
Druhé místo obsadila KSČM, kte-
rá získala 10 křesel (17,88 % hla-
sů), stejný počet mandátů v kraji
získala strana Změna pro Libe-
recký kraj (16,86 % hlasů), ČSSD
skončila čtvrtá s 13,05 % hlasů
a v zastupitelstvu bude sedět 7 čle-
nů. Pět křesel a 9,26 % hlasů zís-
kala ODS. Ostatní strany nepře-
kročily 5 % hranici. 
Volební účast v Libereckém kraji
činila 38,55 % oprávněných voličů.
Jablonec má v krajském zastupi-
telstvu následující zástupce: Petr
Tulpa (SPLK), František Pešek
(KSČM) a Petr Beitl (ODS).

(end)

Kino Radnice oslavilo 80 let
Významné jubileum oslavilo jab-
lonecké kino Radnice v pondělí
29. října, kdy se uskuteční slav-
nostní večer u příležitosti výročí
80 let od zahájení promítání. Pro
diváky bylo připraveno historické
okénko, ve kterém o vývoji kin
v Jablonci vyprávěl historik Lu-
děk H. Havel. 
Poté následovala zajímavá filmo-
vá projekce. „Diváci mimo jiné
zhlédli krátký němý film Cesta na
měsíc od Georgese Mélièse a po
něm mnoha filmovými cenami
ověnčený báječný dobrodružný
snímek ve 3D – Hugo a jeho velký
objev v režii Martina Scorsese,
který má s naším předfilmem
hodně společného – velkou lásku
ke kinematografii,“ sdělila vedou-
cí kin Naďa Hetešová.

Uzávěrka Projektu 
Jablonec nad Nisou 2013
Kulturní a sportovní subjekty, kte-
ré se chtějí ucházet o podporu
z Projektu Jablonec nad Nisou
2013, musí podat svou žádost do
středy 7. listopadu 2012. 
Žádosti na vyplněných formulá-
řích je možno doručit buď osobně
na adresu: kancelář Eurocentra
Jablonec nad Nisou, s. r. o., Jirás-
kova 7, 466 01 Jablonec nad Ni-
sou, nebo na e-mailovou adresu:
i.bendova@eurocentrumjablonec.cz.
Další informace: Iva Bendová, tel.
483 712 505, 777 747 187.

Zajímavosti ze zastupitelstva
IPRM pomůže zkvalitnit bydlení dalších 
nájemníků
Trojici žádostí na regeneraci bytových domů

v rámci IPRM Žižkův Vrch a okolí schválili jablo-
nečtí zastupitelé. 

Žádosti dostalo oddělení dotací jabloneckého ma-
gistrátu na počátku září. V říjnu je projednala hodnotící
komise a všechny překročily šedesátibodovou mini-
mální hranici, řídící výbor je pak doporučil zastupite-
lům ke schválení. „Ve dvou případech chtějí žadatelé
zmodernizovat výtahy, třetí projekt řeší rekonstrukci
zdroje tepla,“ konstatoval náměstek Petr Vobořil. 

Pátou kontinuální výzvu na regeneraci bytových
domů s alokací 36 milionů korun město vyhlásilo
1. dubna, jakmile vše odsouhlasilo Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR (MMR). 

Žádost na výstavbu plynové kotelny a s tím souvisejí-
cím odpojením od CZT byla první, která byla v rámci
IPRM podána. MMR striktně odmítlo, že by ji mohlo
město nepřijmout, pokud splnila veškeré náležitosti
výzvy. „Kdyby tak zastupitelé učinili, bylo by to rozhod-
nutí diskriminující,“ vysvětlil náměstek primátora. Tři
zastupitelé ohlásili střet zájmů a o projektu nehlasovali. 

Změnou územního plánu k novému parkovišti
Zastupitelé jednali o 68. změně územního plánu

a schválili ji. Důvodem k ní je zásadní nedostatek
parkovacích míst ve Mšeně v blízkosti Základní
školy v Arbesově ulici. 

„Nová parkovací plocha pro zhruba dvacet aut by
schválením změny územního plánu mohla vzniknout
v ulici Pobřežní,“ vysvětluje náměstek primátora Petr
Vobořil, který má na starosti rozvoj města. Do této
chvíle bylo vytipované území součástí areálu základ-
ní školy.

Ke schválení změnu doporučil také Výbor pro územ-
ní plánování a strategii rozvoje města.

Pohledávky z počátku minulého století
Město odepíše pohledávky v hodnotě necelých

čtyř milionů korun vzniklých neplacením nájmů
od ledna roku 1900. Důvodem odpisu je jejich ne-
vymahatelnost nebo ekonomická nevýhodnost.

Veškeré pohledávky po předchozích správcích byto-
vého fondu města po 1. lednu 2011 spravuje oddělení
správy bytových domů. S nimi se pracuje standardně
a pohledávky vymáhá oddělení právní a veřejných za-
kázek. V současné době jich eviduje 600. „Oddělení se
zabývalo veškerou účetní evidencí pohledávek od led-
na 1900 do 1. 1. 2011. Pohledávky jsme protřídili, pře-
zkoumali a zpracovali databázi,“ vysvětluje vedoucí
oddělení Jiří Kučera a dodává, že pohledávky z ní, kte-

ré nebyly z hlediska zákonných lhůt promlčené a jsou
k dispozici listinné důkazy i další relevantní podkla-
dy, jsou a budou vymáhány standardní cestou.

Ostatní pohledávky budou nyní se souhlasem za-
stupitelů odepsány, a to pro jejich nevymahatelnost,
nebo proto, že náklady na vymáhání by byly neúměr-
ně vysoké vzhledem k jejich výši. Odepsané pohle-
dávky dosahují výše 3,9 milionu korun.

Kontrolní výbor se podle svého předsedy Františka
Peška zabýval pohledávkami za nájemným od podzi-
mu loňského roku. „Od určitého data se pouze výji-
mečně vyskytne pohledávka, která není vymáhána
běžným způsobem,“ podotýká.

Fond na úpravy a rekonstrukce nemovitostí
Zastupitelstvo schválilo také zveřejnění informa-

cí o půjčkách z Fondu na zlepšení úrovně bydlení
pro rok 2012/2013 (FZÚB) na opravy nebo rekon-
strukce nemovitostí na území města.

Půjčka z fondu je určena fyzickým či právnickým
osobám, jež mají ve vlastnictví bytový nebo rodinný
dům na území statutárního města Jablonec nad
Nisou. To poskytuje půjčky z fondu pouze jednou za
kalendářní rok, informace o druzích poskytovaných
půjček jsou na www.mestojablonec.cz (modul životní
situace – finance – půjčky z FZÚB), součástí je i for-
mulář žádosti o půjčku, který je k dispozici také na
vnitřním informačním středisku magistrátu. Řádně
vyplněné žádosti na závazném formuláři doložené
přílohami je nutné odevzdat nejpozději do čtvrtka 28.
února 2013 do 12.00 hodin na radnici, odbor ekono-
miky – oddělení rozpočtu, kancelář č. 110, Dana Ja-
noušková, telefon 483 357 238. Po tomto termínu ne-
bude možné nic opravit nebo přijímat další žádosti.
Finanční výbor je vyhodnotí všechny najednou
a předloží zastupitelům ke schválení. O výsledku pak
všechny žadatele magistrát bezprostředně vyrozumí
a vybrané vyzve k uzavření smlouvy o půjčce.

JTR, a. s.
Mimořádná rada města schválila 25. října nové

zadávací podmínky k nadlimitní zakázce „Poskyt-
nutí dlouhodobého bankovního úvěru na koupi
akciového podílu ve spol. Jablonecká teplárenská
a realitní, a. s.“ a vypsání nového výběrového řízení. 

Do výběrového řízení na poskytnutí stomilionového
úvěru vyhlášeného v srpnu se přihlásil jen jeden zá-
jemce, a tak dle zákona o veřejných zakázkách muse-
lo být zrušeno. Pro nové jsou zadávací podmínky
upravené. „Připustili jsme možnost ručení akciemi
JTR a možnost přesměrování platebního styku do vý-
še 20 % obratu společnosti přes bankovní dům, který
výběrové řízení vyhraje,“ říká náměstek primátora
Miloš Vele.

(jn)

Foto Radka Baloghová
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice
a kino Junior 

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (2D)
19.00 /J/ KAREL REISZ, TEN

FILMOVÝ ŽIVOT
20.00 /R/ SKYFALL

2. 11. /pátek/
17.30 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D)
18.00 /J/ VÍLA
20.00 /R/ SKYFALL
20.00 /J/ YUMA
23.00 /R/ SINISTER

3. 11. /sobota/
15.00 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D)
17.30 /R/ SINISTER
18.00 /J/ VÍLA
20.00 /R/ SKYFALL
20.00 /J/ YUMA

4. 11. /neděle/
15.00 /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE (3D)
16.30 /J/ MIKEŠ VYPRÁVÍ POHÁDKU
17.30 /R/ VE STÍNU
18.00 /J/ YUMA
20.00 /R/ SKYFALL

5. 11. /pondělí/
17.30 /R/ 96 HODIN: ODPLATA
20.00 /R/ SINISTER

6. 11. /úterý/
17.30 /R/ 96 HODIN: ODPLATA
20.00 /R/ DVA NULA + delegace tvůrců

7. 11. /středa/
17.30 /R/ POSEL
19.00 /J/ iSHORTS – IRSKÉ KRAŤASY
20.00 /R/ SINISTER

8. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ POSEL
19.00 /J/ BOJOVNICE
20.00 /R/ SKYFALL

9. 11. /pátek/
17.30 /R/ VE STÍNU
18.00 /J/ LURDY
20.00 /R/ QUEEN – Hungarian

Rhapsody Live In Budapest ’86
20.00 /J/ MAZEL
22.30 /R/ SINISTER

10. 11. /sobota/
16.00! /R/ HOTEL TRANSYLVÁNIE (3D)
18.00 /J/ LURDY
18.45!/R/ BOUŘE

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ MAZEL

11. 11. /neděle/
15.00 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D)
16.30 /J/ BUDULÍNEK
17.00! /R/ SKYFALL
18.00 /J/ MAZEL
20.00 /R/ SINISTER

12. 11. /pondělí/
17.30 /R/ 7 DNÍ HŘÍCHŮ
20.00 /R/ LOOPER

13. 11. /úterý/
17.30 /R/ 7 DNÍ HŘÍCHŮ
20.00 /R/ SKYFALL

14. 11. /středa/
17.30 /R/ 7 DNÍ HŘÍCHŮ
19.00 /J/ URBANIZED
21.15 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 1. část
00.01 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. část
Půlnoční premiéra

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

ROZBŘESK – 2. část
Půlnoční premiéra

17.00! /R/ TWILIGHT SÁGA:
ROZBŘESK – 2. část

19.00 /J/ GEORGE HARRISON:
LIVING IN THE MATERIAL
WORLD

19.45!/R/ VEČER S KYLIÁNEM,
INDEREM A WALERSKIM
Přímý přenos z NDT

16. 11. /pátek/
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. část
18.00 /J/ OBČAN K.
20.00 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. část
20.00 /J/ OBCHOD PRO SEBEVRAHY
22.30 /R/ SINISTER

17. 11. /sobota/
14.00 /R/ MALUJEME PRO

SKŘÍTKA PASTELKU
Uzavřená projekce!

17.30 /R/ ZVONILKA: TAJEMSTVÍ
KŘÍDEL (2D)

18.00 /J/ OBCHOD PRO SEBEVRAHY
20.00 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. část
20.00 /J/ OBČAN K.
22.30 /R/ SINISTER

18. 11. /neděle/
15.00 /R/ ZVONILKA: TAJEMSTVÍ

KŘÍDEL (3D)
16.30 /J/ ČERTOVSKÉ A HASTR-

MANSKÉ POHÁDKY
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. část
18.00 /J/ OBCHOD PRO SEBEVRAHY
20.00 /R/ SAMSARA

19. 11. /pondělí/
17.30 /R/ ZÁBLESKY CHLADNÉ

NEDĚLE
20.00 /R/ SKYFALL

20. 11. /úterý/
17.30 /R/ ZÁBLESKY CHLADNÉ

NEDĚLE
20.00 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. část

21. 11. /středa/
15.00 /R/ DRUHÁ ŠANCE

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. část
20.00 /R/ LED ZEPPELIN – Live in

London 2007

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

ROZBŘESK – 2. část
19.00 /J/ DOBRÉ SRDCE
20.00 /R/ ATLAS MRAKŮ

23. 11. /pátek/
17.30 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D)
17.30 /J/ NEDOTKNUTELNÍ
20.00 /R/ NÁVRAT DO SILENT

HILL (3D)
20.00 /J/ V TEMNOTĚ
22.15 /R/ ATLAS MRAKŮ

24. 11. /sobota/
15.00 /R/ RAUBÍŘ RALF (3D)
17.30 /R/ TWILIGHT SÁGA:

ROZBŘESK – 2. část
17.30 /J/ NEDOTKNUTELNÍ
20.00 /R/ ATLAS MRAKŮ
20.00 /J/ V TEMNOTĚ
23.00 /R/ NÁVRAT DO SILENT

HILL (3D)

25. 11. /neděle/
13.30 /R/ RAUBÍŘ RALF (3D)
15.45 /R/ FARAONOVA DCERA

Přímý přenos Bolšoj baletu
16.30 /J/ KRTEK A VÍKEND
18.00 /J/ V TEMNOTĚ
20.00 /R/ ATLAS MRAKŮ

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

ROZBŘESK – 2. část
20.00 /R/ SKYFALL

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

ROZBŘESK – 2. část
20.00 /R/ ATLAS MRAKŮ

28. 11. /středa/
17.30 /R/ SVATBA MEZI CITRÓNY
20.00 /R/ NÁVRAT DO SILENT

HILL (3D)

29. 11. /čtvrtek/
17.30 /R/ SVATBA MEZI CITRÓNY
19.00 /J/ BÍLÁ STUHA
20.00 /R/ ATLAS MRAKŮ

30. 11. /pátek/
17.30 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D)
18.00 /J/ OBCHOD PRO SEBEVRAHY
20.00 /R/ THE DOORS – Live at the

Bowl ’68
20.00 /J/ SUPERCLÁSICO
22.15 /R/ NÁVRAT DO SILENT

HILL (3D)

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

1. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
BEDŘICH SMETANA: 
THE GREATEST HITS
Divadlo ABC Praha.
Hrají a zpívají: P. Juřica, L. Pernetová,
S. Milková a další. Komický muzikál
pro činoherce. Skupina DA.

3. 11. /sobota/ 17.00 hodin
HVĚZDY NAD JEŠTĚDEM
Finálový večer soutěže o nejlepšího
zpěváka regionu. 

7. 11. /středa/ 19.00 hodin
KONCERT VYBRANÝCH ÚČASTNÍKŮ 
Burzy mladých zpěváků 2012: 

Marta Reichelová – soprán, 
Dominika Kopecká – mezzosoprán, 
Jiří M. Procházka – baryton. Skupina H.

10. 11. /sobota/ 18.00 hodin
SPOLEČNĚ NEJEN NA JEVIŠTI
X. ročník komponovaného večera,
v němž se na jevišti divadla společně
představí handicapovaní a zdraví
umělci. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012
za finanční podpory statutárního
města Jablonec n. N. a Ministerstva
kultury ČR.

11. 11. /neděle/ 15.00 hodin
JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD
Divadelní společnost Julie Jurištové.
Skupina RD.

12. 11. /pondělí/ 19.00 hodin
JÁ, FRANCOIS VILLON
Divadlo Na Jezerce Praha.
Hrají: M. Písařík, P. Vraspírová,
P. Kostka, P. Vacek a další. 
Komorní muzikál. Skupina DB.

13. 11. /úterý/ 19.00 hodin
BOLERO
Jihočeské divadlo Č. Budějovice. 
Baletní večer. Komponovaný baletní
večer složený z choreografií Attily
Egerháziho a Mária Radačovského.
Skupina ND.

20. 11. /úterý/ 19.00 hodin
DR. JEKYLL & MR. HYDE
Městské divadlo M. Boleslav. 
Skupina DS.

21. 11. /středa/ 19.00 hodin
HANA ZAGOROVÁ a BOOM!BAND
Host: Petr Rezek

27. 11. /úterý/ 19.00 hodin
DRUHÝ BŘEH
Studio Dva Praha.
Hrají: T. Gübelová, Z. Bydžovská,
E. Holubová a V. Javorský. Skupina ND. 
Přeložené představení z 25. 9.

28. 11. /středa/ 19.00 hodin
INFLAGRANTI & PEPA VOJTEK
Vánoční turné.

30. 11. /pátek/ 19.00 hodin
FOLKOVÁ CISKOTÉKA – ZPÍVÁNÍ
S DALIBOREM
„V českém znění“ Frýdštejn. Folková

diskotéka. Vystoupení žáků a bývalých
účastníků let 1992–2012.

VÝSTAVA
2.–29. 11.
VLADIMÍRA DVOŘÁKOVÁ 
– „BLÍZKÁ SETKÁNÍ“
Makrofotografie. 
Vernisáž 2. 11. od 17.00 hodin.
Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz
Kostel otevřen každé úterý a sobotu
vždy od 10.00 do 16.00 hodin.
Od 14. 11. 2012 kostel uzavřen.

VÝSTAVA
4. 10.–13. 11. 2012
JIŘÍ BÍM – BARVA DŘEVO KÁMEN
Průřez tvorbou jabloneckého malíře
a sochaře.

■ Kostel Povýšení 
sv. Kříže
nám. B. Němcové, Jablonec n. N.

4. 11. /neděle/ 17.00 hodin
TIBETSKÉ MÍSY, ALIKVÓTNÍ ZPĚV
Koncert a dílna. František Horváth
a hosté. Kdo může, tak misku s sebou.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

Legendární koncerty na filmovém plátně

Kino Radnice uvede v listopadu digitálně remasterované unikátní
záznamy koncertů tří legendárních kapel, vždy od 20.00 hodin: 
Pátek 9. 11. QUEEN (Hungarian Rhapsody Live In Budapest ’86). 
Středa 21. 11. LED ZEPPELIN (Live in London 2007). 
Pátek 30. 11. THE DOORS (Live at the Bowl ’68).
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

3. 11. /sobota/ 19.00 hodin
TANEČNÍ ŠKOLA DAM: ZAHRADA
Celovečerní představení inspirované
obrazem H. Bosche. Pořádá Taneční
škola DaM, Jablonec n. N.

12. 11. /pondělí/ 9.00 hodin
PŘEHLED DAŇOVÝCH
A ÚČETNÍCH NOVINEK ROKU 2012
Zákon o zaměstnanosti v roce 2012.
Stručně o výhledech na rok 2013. Před-
náší Ing. Ivana Pilařová, auditor a DP.
Informace a přihlášky na tel.: 484 846
220. Pořádá Commerce Base, s. r. o.

13. 11. /úterý/ 18.30 hodin
BÁRA ŠPOTÁKOVÁ HAPPENING
TŘI SESTRY & WOHNOUT:
W3S TOUR 2012
18.30 hodin autogramiáda Báry Špotá-
kové. 20.00 hodin koncert skupin Tři
sestry & Wohnout
Exklusivní hosté: Bára Špotáková, 
DPS Skřivánek. 
Pořádá statutární město Jablonec n. N.
ve spolupráci s Eurocentrem.

16. 11. /pátek/ 19.00 hodin
DANIEL LANDA & ORCHESTR
Akustický koncert v rámci turné
Dilema pyrotechnika. 
Předprodej vstupenek v pokladně
Eurocentra a v síti Ticketportal. 
Akci pořádá 2 LANDA s. r. o.

17. 11. /sobota/ 15.00 hodin
POSVÍCENÍ V MODRÉM
29. ročník bluegrassového festivalu.
Vystoupí: Modrotisk, Blanket, Candy
Floss (SK), Grassroad, Handl a 4Band. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

18. 11. /neděle/ 14.00 hodin
TÁBORANKA
Tradiční taneční odpoledne
s dechovým orchestrem pro seniory.

21. 11. /středa/ 9.00 hodin, kino Junior
ELIŠČINY POHÁDKY
Představení pro děti od 3 let v podání
divadla Já to jsem.

23. 11. /pátek/ 20.00 hodin
KRUCIPÜSK
Koncert na turné k zbrusu novému albu.
Host: L’Ru.

24. 11. /sobota/ 14.00 hodin
O JIZERSKOU SOVU
22. ročník celostátní hudební soutěže
pro děti a mládež. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

25. 11. /neděle/ 10.30 hodin
MAJDA S FRANTIŠKEM
NA CESTÁCH
Licenční pořad České televize pro děti.
Pořádá Pragokoncert Bohemia, s. r. o.

27. 11. /úterý/ 16.30 hodin 
JABLONECKÁ PÍSNIČKA 
Přehlídka dětských písní v podání nej-
menších zpěváčků předškolního věku.
V komponovaném pořadu vystoupí:
finalisté Jablonecké písničky, DPS
Skřivánek, taneční studio Image,
dramaťáček a tanečníci z MŠ Mšeňáček. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

28. 11. /středa/ 9.00 a 10.30 hodin 
KOCOUR V BOTÁCH 
Představení Taneční školy DaM pro děti.

30. 11. /pátek/ 20.00 hodin 
…A JEŠTĚ TROCHU SWINGU 
Orchestr Rudy Janovského hraje
nejhezčí taneční melodie 30.–60. let
minulého století.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

2. 12. /neděle/ 17.00 hodin
Mírové náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Doprovodná vystoupení: Pražská mo-
bilní zvonohra, Iuventus, gaude!
Pořádá statutární město Jablonec n. N.
ve spolupráci s Eurocentrem.

VÝSTAVA:
7. 11. 2012–7. 1. 2013 /pondělí–pátek/
8.00–20.00 hodin
OČIMA FOTOKLUBU NEKRAS
Výstava jabloneckého fotoklubu.
Vernisáž: středa 7. 11. od 17.00 hodin
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

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

5. 11. /pondělí/ 10.00 hodin
JAN VÁCLAV HUGO VOŘÍŠEK
O hudbě s Věrou Štrynclovou

6. 11. /úterý/ 14.00 hodin
OMÁN
Pravidelné promítání

6. 11. /úterý/ 17.00 hodin
PŘÍBĚHY SUPERNOV
Astronomické okénko Martina
Gembece

8. 11. /čtvrtek/ 17.00 hodin
IRISDIAGNOSTIKA aneb
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
Oko je oknem do duše. Přednáška
a beseda s Lucií Krákorovou.

13. 11. /úterý/ 17.00 hodin
VÝLETNÍ CÍL: VÝCHODNÍ ČECHY
Cestopisný pořad Lubora Laciny

20. 11. /úterý/ 14.00 hodin
DOBRODRUŽNÁ PÁTRÁNÍ 
V MINULOSTI – TAJEMSTVÍ 
AMERIKY
Pravidelné promítání

20. 11. /úterý/ 17.00 hodin
KŘÍDLEM HOLUBÍM, VRANÍ
NOHOU
Komponovaný pořad veršů a hudby.
Recituje autorka Olga Novotná; 
hudba Ivo Sedláček. 

28. 11. /středa/ 16.30 hodin
MILOŠ URBAN
Autorský večer (nejen) nad knižní
novinkou Praga piccola

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ:
I MALÝMI VĚCMI SE NAPOMÁHÁ
VELKÝM (motto: HORATIUS)
Soutěž je vyhlášena k Týdnu knihoven
– 12. ročník. 
Pro žáky I. a II. stupně ZŠ, studenty SŠ
a odborných učilišť. Pohádky, básničky,
úvahy, povídky atd. Uzávěrka v pátek
16. listopadu 2012. 
Informace D. Foltýnová, 
tel: 603 991 505, 484 846 353. 
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

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

VÝSTAVA:
„STOPY VE TMĚ“
V prostoru schodiště se představuje
fotoklub Balvan se svými fotografiemi
„pro náročného diváka“. 

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

2. 11. /pátek/ 16.00–20.00 hodin
MOZAIKA
Skleněná dílnička s výrobou
vánočních dárečků. Lektoři:
L. Bednárová, V. Košková, 
cena 350,– Kč. Přihlášky S. Příhonská.

2. 11. /pátek/ 16.00 hodin
SCRAQBOOKOVÉ TVOŘENÍ –
KALENDÁŘE
Vlastnoruční výroba kalendářů z fotek
nejbližších na rok 2013.

3. 11. /sobota/ 9.00 hodin
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2012
5. ročník krajského kola pěvecké
soutěže, koná se za finanční podpory
KÚ LK, informace S. Příhonská.

3. 11. /sobota/ 14.00 hodin
KYTAROVÁ STRUNA 2012
5. ročník hudební soutěže pro malé
i velké kytaristy, v přestávce host Jan
Blahynka. Akce se koná ve spolupráci
s agenturou Aleny Vítové a za finanční
podpory KÚ v klubu WOKO, přihlášky
S. Příhonská.

6. 11. /úterý/ 15.00–17.00 hodin
TURNAJ VE STOLNÍM FOTBÁLKU
Přihlášky do 5. 11., 
informace A. Tauchmanová.

7. 11. /středa/ 10.00–12.00 hodin
3 S – SPOLEK SVĚŽÍCH SENIORŮ – 
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
Cvičení na míčích, uvolňovací cviky
a příjemné protažení těla pro všechny
seniory. Přihlášky do 5. 11., cena 20,– Kč,
informace A. Tauchmanová.

9.–11. 11. /pátek–neděle/
VÍKENDOVÝ POBYT NA CHATĚ
KITTY
Relax, zábava, hry a další pestrý
program pro celou rodinu, přihlášky
M. Šípková.

10. 11. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
VÝROBA PTAČÍCH BUDEK
Tvoření budek pro ptáčky na zimní
období, určeno pro malé i velké.
Přihlášky do 8. 11., 
informace A. Tauchmanová.

11. 11. /neděle/ 
SEVERNÍ VÍTR 
Festival amatérských hudebních,
divadelních a sportovních skupin,
spolků, oddílů.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

14. 11. /středa/ 10.00 hodin
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE
Odpočinkové hodinky, o děti se vám
postaráme. Přihlášky do 12. 11.
Informace A. Tauchmanová.

15. 11. /čtvrtek/ 16.00 
SATURDAY’S CLUB
Klub pro mladé, kteří si sami určují
program.

15. 11. /čtvrtek/ 16.30 hodin
BUBENÍCI
Zápis do kroužku bubnování, informace
S. Příhonská.

16.–17. 11. /pátek–sobota/ 
18.00–10.00 hodin
NOC SE ŠMOULÍKY
Zábavný večer s pohádkovými posta-
vami ve Vikýři pro děti od 4 do 8 let. 

17. 11. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
VÁNOČNÍ OZDOBY 
Dílnička netradičních vánočních
ozdob ze skla, korálků, slámy.

19.–22. 11. /pondělí–čtvrtek/
EVROPSKÝ TÝDEN MLÁDEŽE
Prezentace organizací, agentur,
tematické večery, vzdělávací programy
pro školy, netradiční hry.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

21. 11. /středa/
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE
Odpočinkové hodinky, o děti se vám
postaráme. Přihlášky do 12. 11.
Informace A. Tauchmanová.

23. 11. /pátek/ 12.30 hodin
SETKÁNÍ S LOUTKOU 
Edukační zážitková dílna s loutkou
a materiálem určená dětem se
speciálními potřebami. Informace
I. Literová, přihlášky do 19. 11.

23. 11. /pátek/ 16.00 hodin
SCRAQBOOKOVÉ TVOŘENÍ –
KALENDÁŘE
Vlastnoruční výroba kalendářů.

24. 11. /sobota/ 14.00 hodin
TVOŘIVÁ DÍLNIČKA 
– výroba tradičních vánočních ozdob. 

26. 11. /pondělí/ 13.00 hodin
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ MĚSTSKÉHO
PARLAMENTU MLÁDĚŽE
Hodnocení činnosti, stanovení dalších
plánů.

28. 11. /středa/ 10.00 hodin
3 S – SPOLEK SVĚŽÍCH SENIORŮ – 
VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
Cvičení na míčích, uvolňovací cviky
a příjemné protažení těla pro všechny
seniory. Přihlášky do 5. 11., cena 20,– Kč,
informace A. Tauchmanová.

29. 11. /čtvrtek/ 16.00 hodin 
SATURDAY’S CLUB
Klub pro mladé, kteří si sami určují
program.

2. 12. /neděle/ 10.00 hodin
ADVENTNÍ NEDĚLE VE VIKÝŘI
Vánoční dílničky pro malé i velké.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

3. 11. /sobota/ 16.00 hodin
IUVENTUS, GAUDE!
Charitativní koncert na podporu dia-
konie se koná v kostele Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova, Jablonec n. N.

5. 11. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ. 

21. 11. /středa/
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

Posvícení v modrém

17. 11. /sobota/ 15.00–21.00 hodin – Eurocentrum
V jabloneckém Eurocentru se uskuteční 29. ročník nejstaršího severo-
českého bluegrassového festivalu. V rámci programu vystoupí: Blan-
ket (Praha), Modrotisk (Jablonec n. N.), Handl (Jablonec n. N.), Candy
Floss (Zvolen, Slovensko), Grassroad (Praha), 4Band (Mladá Boleslav) 
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

9. 11.–7. 12.
GRAFIKA
Zdena Hušková / Roman Karpaš /
Jan Měřička / Hana Šuranská
Výstava z cyklu pořádaného ke 20 letům
Městské galerie MY připomene tvorbu
předních grafiků Jablonecka
a Liberecka. 
Vernisáž 8. 11. v 17.00 hodin.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

6.–30. 11.
GRAFIKA Z ÚSTÍ
Studenti a pedagogové z Univerzity
J. E. Purkyně
Vernisáž 6. 11.

■ 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.

Výstava
16. 11. 2012–11. 1. 2013 
VÁNOCE NA KLOPĚ
Jak se odráží symboly nejkrásnějších
svátků v roce v motivech broží?
Doprovodný program: tři prosincové
sobotní workshopy: 
Brože šité na míru, Brože vytvořené
technikou podmalby na skle a Brože
tvořené z foukaných perlí. 
Vernisáž ve čtvrtek 15. 11. v 17.00 hodin.

Muzejní program
10. 11. /sobota/ 10.00 hodin
ZVÍŘATA V MUZEU 
Ateliér, prohlídka expozice zaměřená
na vnímání zvířecích motivů –
inspirace k vlastní výtvarné tvorbě.

GALERIE BELVEDER
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad Nisou,
tel.: 483 310 947

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ
Historické šperky a doplňky ze sbírky
Waldes. 

Výstava
19. 10. 2012–4. 1. 2013
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE IX. –
VE ŠKOLE I PO ŠKOLE
Deváté pokračování regionálně-histo-
rického výstavního cyklu Otcové města
Jablonce věnované tématu školství.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

2. 11. /pátek/ 20.00 hodin
LABYRINT SVĚTA 
Výtečný Teátr Víťi Marčíka ukáže, že
i ty nejdůležitější a nejtěžší věci v životě
je možné vnímat s humorem a lehkostí.
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

3. 11. /sobota/ 20.00 hodin
OLI BROWN BAND (UK)
První a jediný koncert v ČR, lahůdka
pro každého bluesového fanouška.

6. 11. /úterý/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
Ve hře: Infračervená Karkulka aneb
Markýza andělů.

7. 11. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU PRO
KAŽDÉHO
Téma: Základní úpravy fotek ve Photo-
shopu. Pod vedením Zbyňka Cincibuse
a Honzy Strakoše (Fotoklub Balvan).

8. 11. /čtvrtek/ 19.30 hodin
DOBROVOLNICÍ VE SLUNEČNÍ
ŠKOLE 
Povídání a promítání Blanky Nedvědické
o životě Kargyaku (4 200 m n. m.).

9. 11. /pátek/ 20.00 hodin
CAPTURE THE FLAG! 
Drum and Bass Stage (sál). Tunes!
Stage (hospoda). 

10. 11. /sobota/ 20.00 hodin 
STO ZVÍŘAT
Desetičlenná ska-rocksteady kapela
s novým albem.

14. 11. /středa/ 20.00 hodin
TROSSMAN-KORINEK BAND FEAT
LORENZO THOMPSON (USA)
Maximální profesionalita, radost
z hraní, rytmická smršť a divoká show
černošského bluesového zpěváka.

16. 11. /pátek/ 20.00 hodin
ROCK’N’ROLL NIGHT
Večer nadupaný rock’n’rollem
a poctivým rockem.

17. 11. /sobota/ 20.00 hodin
JANET ROBIN & BAND (USA)
Virtuózní americkou kytaristku
a zpěvačku doprovodí čeští muzikanti.

19. 11. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Aktuální dění ve vesmíru. Informace,
rady, návody pro každého.

20. 10. /úterý/ 20.00 hodin 
RAMPA FREE PRO KAŽDOU KAPELU
I začínající si může vyzkoušet „prkna“
Rampy s dobrým ozvučením. 

21. 11. /středa/ 20.00 hodin
CRAFT 1000 MILES ADVENTURE
Promítání Honzy Kopky z 2. ročníku
extrémního nonstop závodu horama
dolama.

22. 11. /čtvrtek/ 20.00 hodin
OZVĚNY FRESH FILM FESTU 2012
Vítězné filmy z letošního MF
studentských filmů a debutů.

23. 11. /pátek/ 20.00 hodin
VÁCLAV KOUBEK
Koncert oblíbeného písničkáře
a harmonikáře. 

24. 11. /sobota / 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

28. 11. /středa/ 20.00 hodin
GARY LUKAS (USA)
Improvizace kytarového virtuóza
k sestřihu starých horrorů, sci-fi
a erotických filmů v kombinaci
s koncertem.

30. 11. /pátek/ 20.00 hodin
DISCOBALLS + PRAGUE CONSPIRACI 
Ska-punk-rockový koncert. 
Suport: Ve vývoji!
Akce Projektu Jablonec n. N. 2012

1., 15. a 29. 11. /čtvrtek/ 
17.30 a 19.30 hodin
BUBENICKÉ DÍLNY
Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.

1. 12. /sobota/ 20.00 hodin
MIDI LIDI
Bezprostředně energická elektropopová
oceňovaná kapela.

2. 12. /neděle/ 15.30 hodin
MIKULÁŠ DĚTEM 
Písničky, hrátky, nadílka. Pro děti
od 2 let. Rezervace nutná. 

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

5. 11. /pondělí/ 9.00–12.00 hodin
HÁČKOVÁNÍ ČEPIČEK
Naučíme se háčkovat čepičky pro naše
dětičky.

5. 11. /pondělí/ 10.00 hodin
FINANČNÍ GRAMOTNOST
Budoucnost dětí.

6. 11. /úterý/ 10.00 hodin
ZDRAVÉ ZOUBKY
Beseda pro děti i rodiče s pohádkou.

10. 11. /sobota/ 9.00–12.00 hodin
SPOLEČENSKÉ HRY
Pojďte vyzkoušet nové stolní hry pro
celou rodinu i jednotlivce.

12. 11. /pondělí/ 9.00–12.00 hodin
HÁČKOVÁNÍ ČEPIČEK
Naučíme se háčkovat čepičky pro naše
dětičky

13. 11. /úterý/ 10.00hodin
NA VLASTNÍ NOZE
Nebojíme se podnikat. Chcete začít
podnikat a nevíte jak, kde vzít kapitál –
přijďte.

15. 11. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VÝROBA PEJSKŮ Z PONOŽEK
Přijďte si vytvořit netradiční dárek
od srdce.

16.–17. 11. /pátek–sobota/ 
19.00–12.00 hodin
NOČNÍ SCRAPBOOKOVÁNÍ
Více informací na webu.

19. 11. /pondělí/ 9.00–12.00 hodin
HÁČKOVÁNÍ ČEPIČEK
Naučíme se háčkovat čepičky pro naše
dětičky.

24.–25. 11. /sobota–neděle/ 8.00 hodin
PEČENÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Z PERNÍKU
Oblíbený víkendový relax před Vánocemi.

27. 11. /úterý/ 10.00 hodin
ČTENÍ POHÁDEK
Spolupráce se Svazem žen – kouzelné
babičky čtou pohádky.

29. 11. /čtvrtek/ 16.00 hodin
ADVENTNÍ VĚNCE Z CHVOJÍ
Odnesete si nádhernou dekoraci. 

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

každý čtvrtek 17.15–18.45 hodin
KONVERZAČNÍ NĚMČINA
Informace na telefonu 603 555 502

29. 11.–15. 12 /čtvrtek–sobota/
ČESKO-NĚMECKÉ RODINNÉ
ALBUM
Němci, nebo Češi? To není důležité.
Společenský a rodinný život
Jablonečanů v předválečné době.

30. 11. /pátek/ 10.00 hodin
VZPOMÍNKY NA GUSTAVA
LEUTELTA
Výběr z díla a přednáška.

■ Český červený 
kříž
Jablonec n. N., Florianova ulice

3.–4. 11. /sobota–neděle/ 
8.00–18.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ
V učebně ČČK proběhne 1. část
rekvalifikačního čtyřicetihodinového
kurzu. Teoretické i praktické cvičení.
Určeno pro pedagogy i širokou
veřejnost.

6. 11. /úterý/ 9.00 hodin
ROZDÝCHEJTE S NÁMI EVIČKU
Učebna ČČK. Kurz nejen pro maminky
na mateřské. Základy první pomoci při
úrazech dětí.

10.–11. 11. /sobota–neděle/ 
8.00–18.00 hodin
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ
V učebně ČČK proběhne 2. část
rekvalifikačního čtyřicetihodinového
kurzu. Cvičení v bazénu, praktické
modelové situace, závěrečné testy
a předávání osvědčení. Určeno pro
pedagogy i širokou veřejnost.

22. 11. /čtvrtek/ 15.00 hodin
KURZ PRVNÍ POMOCI 
PRO UCHAZEČE O ŘP 

■ Oříšek 
– studio pro děti
www.studiorisek.cz, tel.: 604 945 507

Každý čtvrtek od 10.00 a 17.00 hodin
KURZ HRAVÉ JÓGY PRO DĚTI
Vhodné pro děti od 2 do 6 let. 1 lekce
80,– Kč, cena kurzu 1120,– Kč/14 lekcí.
Nutná rezervace.

Na Rampě zahraje Oli Brown

3. 11. /sobota/ 20.00 hodin – Klub Na Rampě
Podle British Blues Awards je letos v Británii Oli Brown druhý nejlepší
kytarista a nejlepší mladý talent. Jeho koncert slibuje jedinečné vy-
stoupení, které bude pro bluesového fanouška opravdovou lahůdkou.
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■ d-EppL music 
& board club
www.deppl.com

2. 11. /pátek/ 20.00 hodin
WITCH HAZARD
SoundSystem.

9. 11. /pátek/ 20.00 hodin
WAKE UP
Dj zak present Hip hop night with guest,
Dj MikeOne Czech DMC Champion
and, world DMC finalist for 2012.

16. 11. /pátek/ 20.00 hodin
KISS MY KICK vol. 1, 
SWO DJ’s & guests, BreakBeat, Electro,
MinimalTechno.

17. 11. /pátek/ 20.00 hodin
ATTACKED BY PUNX
Thalidomide (hard core Praha), Tabula
Rasa (Děčín), Scalp (JBC, iron Brod,
Branbejs, LBC), Aorta (Brandejs).

23. 11. /pátek/ 20.00 hodin
ATITUDES/ODYSEA DJS

30. 11. /pátek/ 20.00 hodin
PESS PURE ENERGY SOUND
SYSTÉM – and guest dj’s, classic
tekno party – more info at pess.cz.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

2. 11. /pátek/ 20.00 hodin
URBAN DISKO
dj Sakul.
3. 11. /sobota/ 20.00 hodin
BERUŠKY
Koncert jablonecké kapely a jejich hosta.
9. 11. /pátek/ 20.00 hodin
STREET BEAT
Urban disco párty, Woko djs.

10. 11. /sobota/ 19.00 hodin
TATABOJS
Koncet alternativní rock-electro kapely

16. 11. /pátek/ 20.00 hodin
CALICOBALL
Urban disko párty.

17. 11. /sobota/ 19.00 hodin
LA FIESTA LOCA
Hip hop párty. Majk Spirit, El.Gyus, H16.

22. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
KOMICI s. r. o.
Baviči z pořadu „Na stojáka“

23.11. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Djs: Aphrodite (UK), Drumshot,
Gasmask, Soul Fragment.

24. 11. /sobota/ 19.00 hodin
VISACÍ ZÁMEK
Koncert punkové kapely.

25. 11. /neděle/ 16.00 hodin
VESELÉ LOUTKY
Odpoledne pro rodiče s dětmi.

■ Vladimírovo 
Knihkupectví 
Serius
Mírové náměstí 11, tel. 601 581 591 
e-mail: info@serius.cz

2. 11. /pátek/ 19.00 hodin
SETKÁNÍ NAD KNIHAMI
Had světla a Dvanáctý vhled 
+ Hra na tibetské mísy

8. 11 /čtvrtek/ 17.30 hodin
CUKR NA NITKU
Setkání s autorkou Jaroslavou
Kadlasovou aneb Laskavé vzpomínání
na vaření a jídlo v šedesátých
a sedmdesátých letech.

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka

8. 11. /čtvrtek/ 18.30 hodin
„LES TROIS“
Vernisáž prací Stanislavy Matulové, 
Moniky Brunetové a Lenky Tampierové.

15. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ACOUSTIC BLUES PROJECT 
Rock&Blues vytažený ze zásuvky 
– Honza a Andy z jabloneckých 
The Blues Doctors.

17. 11. /sobota/ 
„BEAUJOLAIS EST ARRIVÉE“
Oslava loňského startu La Kavárny.

22. 11. /čtvrtek/ 19.00 hodin
MÍŠA KEROUŠOVÁ – DOMY
S TĚLY KOSTLIVCŮ
Lidské ruiny a barabizny! Poslech
pohádkových hororů v hukotu měst.
Hudební doprovod Pavel Jonák. 

30. 11.–1. 12.
DESIGN MARKET – DoGaLa!
2. ročník. Mladí návrháři a designéři
představí a nabídnou své práce, oděvy
a bytový design.

■ Studio FIT
nám. Dr. Farského 4, JBC
www.studiofit.cz

14. 11. /středa/ 17.30 hodin
PŘEDNÁŠKA O KORÁLOVÉ VODĚ
Je vhodná pro každodenní pití, posiluje
imunitu, zlepšuje stav průduškového
astmatu, žaludeční sliznice.

17. 11. /sobota/ 9.00 hodin
KURZ LÍČENÍ
Skupinový kurz pro ženy. 
Jak se jednoduše a rychle nalíčit.

25. 11. /neděle/ 9.00 hodin
DOBROČINNÝ BAZÁREK
Přijďte prodat oblečení pro dospělé, 
děti či cokoliv jiného, co vám přebývá.
Utržené peníze budou použity ke koupi
potřeb pro miminka na novorozenecké
oddělení Nemocnice Jablonec n. N.
(sobota 24. 11. od 9.00 do 12.00 hodin
– příjem věcí s cenami).

■ Centrum 28. říjen 
www.brisnitancejablonec.cz
774 801 087, Petříková Iveta Naila,
ul. 28. října 23

27. 10. /sobota/ 20.00 hodin
STARDRUM
Václav Kořínek – koncert. Hraje na
bubny, akustické a elektroakustické
nástroje vlastní výroby. Vstupné dobro-
volné.

DĚTSKÝ KLUB POHÁDKA
Hlídání dětí. 
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 18.30 hodin
Cvičení pro kojence (3–12 měsíců)
– středa 10.30 hodin
Cvičení pro děti (1–4 roky)
– středa 9.30 hodin
Tanec s miminky (miminka 0–9 měsíců)
– úterý 10.00 hodin
Jóga – středa 17.00 hodin

ORIENTÁLNÍ TANCE
(Tribal, Persie, Gipsy, Arabic,
Flamenco, Orient, Pop). 
Pondělí 16.15,17.20 a 18.25 hodin, ženy
dle pokročilosti. 
Čtvrtek 15.00 hodin dívky; 16.00
a 17.05 hodin ženy dle pokročilosti.

■ Nabídka sportovních pořadů

Městská hala
FOTBAL
18. 11. /neděle/ 9.00 hodin
TURNAJ PŘÍPRAVEK
ROČNÍK 2002 a ml.
SK Rapid Jablonec 05 pořádá halový
turnaj, centrkurt. 
Akce projektu Jablonec n. N. 2012

24. 11. /sobota/ 9.00 hodin
HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ
Pořádá FK Jablonec, o. s., centrkurt.

HÁZENÁ
17. 11. /sobota/ 17.00 hodin
ELP JABLONEC – LIBEREC
II. liga dorostu, centrkurt

17. 11. /sobota/ 19.00 hodin
ELP JABLONEC – LIBČICE
II. liga mužů, centrkurt

JUDO
3. 11. /sobota/ 8.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČR MŮŽŮ A ŽEN
Pořádá Judo klub Jablonec n. N.

MODERNÍ GYMNASTIKA
10. 11. /sobota/ 9.00 hodin
OBLASTNÍ PŘEBOR
Pořádá Sport centrum Sokol Jablonec.

11. 11. /neděle/ 9.00 hodin
JABLONECKÝ POHÁR
19. ročník, pořádá TJ Bižuterie. 
Akce projektu Jablonec n. N. 2012

VOLEJBAL
4. 11. /neděle/ 9.30 a 12.00 hodin
JABLONEX – BIŽUTERIE B
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

10. 11. /sobota/ 9.30 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – ŽELEZNÝ BROD
Krajský přebor žen, kurt č. 3

10. 11. /sobota/ 9.30 a 14.00 hodin
BIŽUTERIE B – LOKO LIBEREC
Krajský přebor žen, kurt č. 4

10. 11. /sobota/ 11.00 a 16.00 hodin
BIŽUTERIE JUN. – TU LIBEREC
Extraliga juniorek, kurt č. 4

17. 11. /sobota/ 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ
Pořádá AŠSK, kurty č. 1, 2 a 3.

17. 11. /sobota/ 9.30 hodin
JABLONEC – LOKO LIBEREC
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

18. 11. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – PVK OLYMP
Extraliga juniorek, kurt č. 4.

24. 11. /sobota/ 9.30 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – CHABOŘOVICE
II. liga muži, kurt č. 4.

24. 11. /sobota/ 9.30 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE B – MNICHOVO
HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen.

25. 11. /neděle/ 9.30 a 12.00 hodin
JABLONEX – ROKYTNICE
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

25. 11. /neděle/ 9.30 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – RUMBURK
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

Sportovní hala
Podhorská ul. 54

BASKETBAL
3. 11. /sobota/ 14.00 hodin
BIŽUTERIE - PODĚBRADY
Extraliga U 17.

3. 11. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – PODĚBRADY
II. liga žen

4. 11. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – SADSKÁ
II. liga žen

10. 11. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – PLZEŇ
Divize U15

10. 11. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – PODĚBRADY
Liga u Divize U159

11. 11. /neděle/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – ARITMA PRAHA
Divize U15

25. 11. /neděle/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – JIČÍN
KP minižákyně

Městský zimní stadion
7. 11. /středa/ 18.00 hodin
VLCI – KLATOVY
II. liga, 12. kolo

14. 11. /středa/ 18.00 hodin
VLCI – BÍLINA
II. liga, 14. kolo

24. 11. /sobota/ 18.00 hodin
VLCI – KLÁŠTEREC N. O.
II. liga, 16. kolo

28. 11. /středa/ 18.00 hodin
VLCI – MILEVSKO
II. liga, 18. kolo

Stadion Střelnice
Atletická hala
10. 11. /sobota/ 12.00 hodin
MEZINÁRODNÍ VÍCEUTKÁNÍ
ŽACTVA
TJ LIAZ pořádá v atletické hale
na Střelnici
Akce projektu Jablonec n. N. 2012

Chance aréna
11. 11. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– MLADÁ BOLESLAV
Gambrinus liga, 14. kolo

25. 11. /neděle/ 15.00 hodin
FK BAUMIT JABLONEC 
– HRADEC KRÁLOVÉ
Gambrinus liga, 16. kolo
Změna termínů ligových zápasů možná

Sportovní areál Břízky
10. 11. /sobota/ 10.15 hodin
MŠENO – LIBČANY
Divize skupina C, 14. kolo

Sportovní areál Čelakovského
12. 11. /pondělí/ 14.00 hodin
BAUMIT jun. – JIHLAVA
Juniorská liga, 16. kolo

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

17. 11. /sobota/ 
SOKOLSKÝ DEN
9.30–17.00 hodin: Sportování pro
všechny od 2 do 90 let, pětiboj pro děti
a mládež, stolní tenis, florbal, pilates,
bumbácbal, cvičení s trekovými holemi.
17.00–20.00 hodin: Sletové dozvuky.

Foto Jiří Endler
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Letos byli jmenováni tři ředitelé příspěv-
kových organizací v Jablonci, respektive dva
vedou základní školu, třetí Dům dětí a mlá-
deže Vikýř. Všem třem jsme položili tři stejné
otázky a postupně je v měsíčníku představí-
me. Druhou tváří je Mgr. Jana Mašindová,
ředitelka rýnovické ZŠ v ulici Pod Vodár-
nou. 

S jakými vizemi usedáte do ředitelského
křesla?

Tuhle školu znám takříkajíc jako své boty,
vždyť tady už spoustu let učím. Ráda bych do
dění ve škole co nejvíce zapojila i rodiče našich
žáků. S potěšením bych je viděla při organizaci
lyžařských závodů, Dne dětí, Mikulášské nebo
při zpívání ve zdejším kostele. Účast rodičů na

akcích děti těší a motivuje je k dalšímu snaže-
ní. Buduje také pocit hrdosti z toho, co právě ta
naše škola, resp. její žáci umí. A vědomí, že pat-
ří do dobré party, samozřejmě pomáhá i při vý-
uce a buduje dobré vztahy mezi učiteli, žáky
i jejich rodiči. S tím úzce souvisí také můj další
cíl, co nejvíce a co nejlépe propagovat školu,
protože na tom závisí i naše budoucnost. Naším
specifikem je, že jsme téměř venkovská škola
s menšími počty žáků ve třídách, přitom v bez-
prostřední blízkosti linek MHD, tedy s vyni-
kající dostupností. Proto můžeme nabídnout
environmentální výchovu v praxi a poskytnout
žákům skutečně individuální přístup. Jsme ta-
ké škola známá svou bezbariérovostí. Všechny
organizace, se kterými spolupracujeme, nám
vycházejí vstříc, ať už jde o bezbariérovou do-
pravu nebo o místa v divadelním sále či v Euro-
centru. Mé vize by ale zůstaly pouze vizemi bez
sehraného týmu. Udržet a dále zkvalitňovat náš
pracovní kolektiv, od jehož působení se vlastně
všechno další odvíjí, je tedy alfou i omegou mé
práce.

Co vás v novém zaměstnání nejvíce pře-
kvapilo?

Myslela jsem si, že mě tady překvapit nemů-
že nic. Ale není to tak. Zaskočilo mě to obrov-
ské množství administrativy. Musím však velmi
poděkovat předchozí ředitelce, Mgr. Ireně
Hubrtové, že mi školu předala naprosto vzorně

a pomáhá mi i nadále. Stejně tak mé díky patří
i oddělení školství jabloneckého magistrátu,
které mi též vždy vychází vstříc.

Jakou stopu chcete ve škole a v žácích ne-
chat? 

Ráda bych zavedla motivační odměny, které
by podněcovaly jednotlivé učitele, aby dělali
pro školu něco nad rámec svých povinností.
Například díky projektu jsme zařídili počítačo-
vou učebnu a jsme schopni poskytovat výuku
informatiky na velmi dobré úrovni. Ale tech-
nické vybavení rychle stárne. Je třeba hledat
nové projekty a možnosti. Nikdy si nelze říci, že
je hotovo. Stále se musíme vzdělávat a zdoko-
nalovat, abychom mohli i zítra předstoupit před
své žáky připravení. (jn)

Práce nikdy nekončí, říká Jana Mašindová

MŠ v Kokoníně slaví třicáté výročí
Mateřská školka v Kokoníně slaví třicáté

narozeniny. Letos je to právě 30 let, kdy byla
otevřena nová budova mateřské školy. 

Stavba nové školky probíhala pomalu a trva-
la několik let. Byla postavena pro kapacitu še-
desáti dětí o dvou třídách, v rámci volebního
programu Národní fronty v akci „Z“, z pro-
středků podniků Železnobrodské sklo, Auto-
brzdy, Bižuterie, JZD Mír Kokonín a Městského
národního výboru v Jablonci n. N. Nový objekt
měl tehdy hodnotu 4 250 000 korun. Mateřská
škola byla slavnostně otevřena dne 13. 9. 1982
a bylo zapsáno 57 dětí. První ředitelkou mateř-
ské školy se stala Jindra Šrejmová. Téhož roku
bylo zvoleno i Sdružení rodičů při mateřské
škole. Novou budovu mateřské školy však pro-
vázely neustálé komplikace s technickým sta-
vem. V roce 1990 byla zvolena do funkce ředi-
telky Dana Nová. Bylo to období plné změn, jak
v personálním obsazení školy, tak i v technic-
kém stavu budovy. 

Rok 1992 nebyl pro mateřskou školu radost-
ný. Nejprve došlo k havárii ve vodovodním po-
trubí a vytopení spodní části budovy. Následně
byla provedena rekonstrukce vodovodního po-
trubí v celé budově. K dalším událostem, které

ovlivnily chod mateřské školy v tomto období,
patřily změny týkající se úpravy a snižování
pracovních úvazků u personálu mateřských
škol, takzvaná optimalizace. I přes nepřízeň
osudu a veškeré úspory se podařilo zachovat
chod mateřské školy a práce s dětmi byla ra-
dostná, plná nápadů a zajímavých akcí.

Ve školním roce 1993–1994 nastoupila nová
ředitelka Jana Pilařová. Přišlo nové tvůrčí ob-
dobí mateřské školy – plánování výchovně
vzdělávacích prácí, změny v pojmenování tříd,
nové tradice školky, několikadenní výlety
a kroužek flétničky. V tomto období položila
mateřská škola i základy bližší spolupráce s ro-
dinou. Vedla svou činnost k většímu zapojení
rodičů do dění mateřské školy.

V tomto směru pokračuje a rozvíjí svou čin-
nost mateřská škola dodnes pod vedením ředi-
telky Dany Farkašové za spolupráce kolektivu
školky. Nově se zavedly aktivity jako týdenní

pobyt v přírodě, lyžařský výcvik, celoroční hra
pro rodiče a jejich děti, večerní hledání pokla-
du „Bubákov“, řádění čarodějnic, čertování na
„Mikuláše“, zábavná odpoledne pro děti a je-
jich rodiče, výlety a další. Nové hledání pestré
nabídky v činnostech přineslo spokojenost dětí
i rodičů.

Dobrý přístup a vztahy mezi rodiči a školkou
vedly k akcím, které zhodnotily i vybavení ma-
teřské školy. V roce 2004 se podařilo za vydatné
spolupráce SRPDŠ, sponzorů a Městského úřa-
du v Jablonci nad Nisou vybavit část zahrady
novým dřevěným programem od firmy Tomovy
parky.

Mateřská škola je postavena v lokalitě, ve kte-
ré je v posledních letech soustředěna nová ro-
dinná zástavba, což vede k přílivu nových dětí
do školky, jež svou kapacitou není schopna pl-
ně uspokojit rodiče předškolních dětí i přesto,
že v roce 2008 byla MŠ rozšířena o odloučené
pracoviště při zdejší ZŠ v Rychnovské ulici.
Přineslo to mateřské škole novou organizaci
práce, nové nápady, aktivní přístup i spoluprá-
ci s místní ZŠ.

Mateřská škola oslaví své 30. výročí dne 7. 12.
vánočním odpolednem při rozsvícení vánoční-
ho stromu. (end)

Akce Morana Foto archiv MŠ 

Akce Hasiči Foto archiv MŠ Mateřská školka v roce 1982 Foto archiv MŠ 

Foto Miroslav Gorčík Foto Miroslav Gorčík
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Jaký osud vás přivedl mezi jablonecké strážníky?
Řekl bych, že cesta byla klikatá, ale můj osud je

s policií spojen. Už můj pradědeček oblékal uniformu.
Bylo to ještě za Masaryka, za něhož sloužil u obecní
policie v Podláskách u Mladé Boleslavi. Sice jsem ho
znal pouze z fotek, ale obrázky pradědečka v unifor-
mě mě hodně ovlivnily. I proto jsem po práci u policie
pošilhával již před revolucí, ale vzhledem k tomu, že
moje první žena měla tetu v Jihoafrické republice, ani
jsem se o službu aktivně nezajímal. Po maturitě jsem
nastoupil do Janovských skláren, kde jsem pracoval
až do roku 1991. Tehdy jsem přijal nabídku stát se
obecním strážníkem v Janově nad Nisou. Absolvoval
jsem policejní školu a sloužil jsem v Janově až do říj-
na roku 1992. V té době se totiž zakládala městská po-
licie v Jablonci a já se přihlásil do výběrového řízení.
Uspěl jsem a stal se prakticky od začátku prvním vy-
školeným strážníkem v Jablonci s praxí.

Jaké byly začátky?
Nebyly snadné, ale vzpomínám na ně rád. V té době

zde byly čtyři směny po čtyřech strážnících plus civil-
ní operátorky střediska. 

Jak vás tehdy vnímala veřejnost?
Trochu rozporuplně. Pro lidi to bylo něco nového,

řekl bych, že i pro nás to byly „pionýrské“ začátky. V té
době v Jablonci působili tzv. černí šerifové, které jsme
na základě zákona o obecní policii nahradili. Sloužili
jsme místo nich a zákony se postupně vyvíjely. V prv-
ní řadě jsme dohlíželi na veřejný pořádek.

Čím vším jste si za dvě desítky let služby coby
strážník prošel?

Čím jsem byl, byl jsem rád, jak říkal Jan Neruda.
Začínal jsem jako strážník, postupně jsem se stal ve-
litelem směny, kterým jsem byl až do doby, než jsem
se stal vedoucím Oddělení dopravní a hlídkové služ-
by, jímž jsem čtvrtým rokem. Takže jsem část služby
trávil v terénu a jako velitel směny sledoval na kame-

rovém systému dění v Jablonci a následně koordino-
val práci strážníků ve směně.

Nyní jste vedoucím Oddělení dopravní a hlídko-
vé služby, jaká je současná náplň vaší práce.

Opět je různorodá, i když spíše administrativní.
Úkolů mám mnoho, nelze je všechny vyjmenovat. Je
to například dohled nad výkonem služby podřízených
strážníků, kontrola spisových materiálů, plánování
služeb, spolupráce s magistrátem a policií.

Dostanete se také do terénu?
Ne tak často jako dříve, ale dostanu. Je to především

při domácích utkáních jabloneckého fotbalového klu-
bu, kdy jako velitel opatření působím v součinnosti se
státní policií přímo na stadionu.

Máte v paměti i některé zákroky, které byste ra-
ději vymazal. A jsou naopak i takové, na které jste
svým způsobem hrdý?

Určitě ano. Každý v životě má hezké a ošklivé okam-
žiky. Většina na ty nepříjemné zapomene a na hezké
vzpomíná. Bohužel naše práce přináší zejména ty ne-
příjemné a mnohé z hlavy člověk nevyžene, i když se
o to snaží. Jedná se zejména o vraždy, ke kterým se

při našem povolání dostaneme. Ne že bychom je pří-
mo vyšetřovali, ale stává se, že jsme na místě jako
první. 

Těch pěkných věcí, které si člověk rád připomene, je
víc. Moje nejhezčí vzpomínka se týká záchrany živo-
ta jednoho pána, jehož se nám podařilo spolu s další-
mi dvěma kolegy udržet při životě. Stalo se to před ně-
kolika lety v Kostelní ulici před tamní restaurací. Jeli
jsme okolo a na zemi ležel muž. Lidé, co chodili oko-
lo, ho překračovali a obcházeli v domnění, že muž je
opilý. Okamžitě jsme zastavili a šli jsme zjistit, o co
jde. Poznali jsme, že muž zkolaboval a spolu s kole-
gou jsme ho resuscitovali až do příjezdu záchranky,
která si ho následně převzala. Lékař nám sdělil, že
muž je po několikanásobném bypassu. Zřejmě mu
selhal přístroj na podporu srdeční činnosti a nebýt na-
ší víc jak šestiminutové resuscitace patrně by selhání
srdce nepřežil. Na ty okamžiky nezapomenu.

Dvacet let u policie, služby denní, noční, víken-
dy, svátky, co na to rodina?

Každé povolání má své, my jsme stejně jako zdra-
votníci, hasiči, záchranáři v činnosti pořád. Prostě to
tak je a mám štěstí, že moje druhá žena je tolerantní.
Možná i proto, že její tatínek dodnes pracuje u státní
policie a byla na toto povolání zvyklá.

Zbývá čas také na koníčky?
Musí. V minulosti jsem aktivně hrál fotbal za Janov,

později za neregistrované. V současné době hraji
rekreačně volejbal. Ale největším koníčkem je rodina,
mám dvě malé děti, dceru 9 a kluka 7. Kromě nich
mám ještě tři děti z prvního manželství a ve druhém
jsem vyženil dceru.  

V této souvislosti mě napadá, že naše rodina je s po-
licií osudově spojená, neboť právě nejstarší dcera si
vzala švýcarského policistu. Spokojená rodina je pro
mě moc důležitá, žena je tolerantní a moc si ji za
všechno vážím.

(end)

Karel Bobek  
■ Tvář měsíce listopadu

S policií jsem osudově spojen
Sedmačtyřicetiletý Karel Bobek je jedním ze čtyř nejdéle sloužících strážníků
Městské policie Jablonec nad Nisou. Vedoucí Oddělení dopravní a hlídkové služby
je strážníkem již dvacet let.

■ Krátké zprávy
Úřad přátelský rodině
Novou službu pro své občany
v rámci prorodinné politiky při-
pravilo statutární město Jablonec
nad Nisou. „Rodiče, kteří si potřebu-
jí vyřídit své záležitosti na magist-
rátu, mohou využít hlídání dětí
v MC Jablíčko zdarma,“ říká ná-
městek primátora Petr Tulpa, do
jehož resortu prorodinná politika
patří. MC Jablíčko, které sídlí ve
Spolkovém domě, nabízí hlídání
dětí za 60 Kč na hodinu každý den
od 9 do 12 hodin, výjimečně po do-
mluvě déle. Pro návštěvníky ma-
gistrátu pak bude hodina hlídání
bezplatná. „V MC Jablíčko si vy-
zvednete kartičku a úředník ma-
gistrátu vám ji potvrdí. Po předlo-
žení potvrzené kartičky, nebudete
první hodinu hlídání platit,“ vy-
světluje Simona Hušková, koordi-
nátorka komunitního plánování
a prorodinné politiky. Více na webu
www.jabloneckarodina.cz. (red)

Hospicová poradna v provozu
Po Liberci, České Lípě a Turnově
zahájila 1. října 2012 provoz ho-
spicová Poradna Zdislava také
v Jablonci nad Nisou. Pravidelně
každý čtvrtek od 14 do 17 hodin
nabízí bezplatně psychologickou
a sociální pomoc lidem, kteří se o-
citli v obtížné životní situaci, kdy
pečují o nevyléčitelně nemocného
nebo se pro tuto péči rozhodují.
Poradna je určena také těm, kteří
se vyrovnávají se ztrátou blízkého
člověka. Poradna je k dispozici na
adrese: Spolkový dům Jablonec
nad Nisou, Emilie Floriánové
1736/8, 466 01 Jablonec n. N. (2.
patro). Kontakt: tel.: 730 182 713,
iva.matejovska@hospiczdislavy.cz,
www.hospiczdislavy.cz (end)

Změna jízdních řádů
Od pondělí 22. října se v Jablonci
n. N. změnily jízdní řády linek
MHD č. 1, 4 a 7. Ke změně linek č.
1 a č. 7 došlo z důvodu zlepšení
přestupní návaznosti na ostatní
spoje. K úpravě jízdního řádu lin-
ky č. 4 bylo přistoupeno na zákla-
dě podnětů od cestujících. 
Linka č. 1: Spoj 115 – nově ze za-
stávky Ostrý Roh směr Pražská od-
jezd o 10 min později v 0.04 hodin.
Linka č. 4: Spoj 75 - ze zastávky
Rýnovice, průmyslová zóna směr
autobusové nádraží odjezd o 3 min
později ve 22.08 hodin. 
Linka č. 7: Spoj 68 – ze zastávky
Lázně směrem do zastávky Ostrý
Roh odjezd o 10 min později ve
23.53 hodin. (end)

Rekonstruovaná sauna 
otevřena veřejnosti
Sport Jablonec, s. r. o., otevřel nově
zrekonstruovanou saunu v objek-
tu bývalé sauny Bižuterie. Součas-
ná kapacita činí 54 osob a je otev-
řeno denně kromě pondělí od
12.00 do 21.00 hodin. „Ke spokoje-
nému pobytu jsou připraveny
zbrusu nové šatny a vstupní vesti-
bul, sprchy, infrakabina, lehárna,
zchlazovací bazén a samozřejmě
zlatý hřeb podniku – potírna s vý-
hledem ven a dostatečnou kapaci-
tou pro všechny milovníky sauno-
vání,“ říká Milan Matura, jednatel
společnosti. (end)
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Co nabízí Centrum 
sociálních služeb 

Informace, vzdělávání, výlety, zá-
jezdy, společenské a pohybové akti-
vity, celodenní klub a prostory pro
setkávání seniorů

Také s blížící se zimou je pro se-
niory připravený stále nabitý a pest-
rý program. Máte chuť hýbat se
a nesedět doma s rukama založe-
nýma v klíně? Přijďte si se svými
vrstevníky zahrát kuželky, šipky,
pétanque, choďte na zdravotní
a relaxační cvičení s Hankou, do
bazénu nebo na výlety, při kterých
využijete turistické hole. Nově je
pro vás připraven i minigolf. Chce-
te se vzdělávat? Přihlaste se do kur-
zu ICT pro začátečníky nebo mír-
ně pokročilé nebo se zaměřením
na zpracování digitální fotografie.
Trénujte svoji paměť, zúčastněte
se besed se zajímavými lidmi nebo
Akademie seniorů. Baví vás ruční
práce nebo rádi tančíte? Navštivte
kroužek šikovných rukou, naučíte
se novým a zajímavým technikám

nebo si přijďte zazpívat a zatanco-
vat s Jizerským triem. Zajímáte se
o tradice? Zúčastněte se setkání,
kde se probírají témata z oblasti
historie. A zahálet nebudou ani se-
nioři v domech zvláštního určení.
Jednou týdně cvičí za odborného
vedení cvičitelky – seniorky, tré-
nují a posilují paměť a v listopadu
se podívají prostřednictvím DVD
projekce do Řecka. 

Jablonecké 
jablíčkové posvícení

Ve čtvrtek 4. října se celým Spol-
kovým domem linula vůně jablek,
která lákala na Jablonecké jablíč-
kové posvícení. Všechny přítomné
přivítal a společně s nimi strávil
odpoledne náměstek primátora
Petr Tulpa. V rámci projektu „Ba-
bičko, dědo, pojďme spolu ven“
a Týdne seniorů uspořádalo město
společně s MC Jablíčko a Centrem
sociálních služeb první ročník po-
svícení. Odpolední program vyvr-
cholil vyhlášením výsledků soutě-

že o nejoriginálnější, nejchutnější
a nejhezčí výrobek. 

První cenu za nejoriginálnější
výrobek si odnesla Alena Těhní-
ková, za nejchutnější výrobek
Marie Machová, recept je umístěn
na webových stránkách CSS a ce-
nu za nejhezčí výrobek získala
Jana Popelová. 

Posezení 
s cimbálovkou

Na nedělní odpoledne, poslední
den jabloneckého Týdne seniorů
a v rámci pro-rodinné politiky, při-
pravilo město Jablonec nad Nisou
pro seniory dárek v podobě akce
Posezení s cimbálovkou. Pozvání
na tuto akci přijala cimbálovka
Josefa Marečka z Uherského Hra-
diště. Odpoledne zahájili primátor
města Petr Beitl a náměstek primá-
tora Petr Tulpa, kteří přivítali
všechny přítomné zájemce o cim-
bálovou muziku, zvláště pak se-
niory z Frýdlantu, Liberce a Baut-
zenu. 

■ Informace
z Centra sociálních
služeb

– v recepci Spolkového domu
jsou připraveny nejenom pro se-
niory, ale i pro veřejnost, každý
všední den od 8.00 do 18.00 hodin
pomůcky k hraní golfu – půjčují
se zdarma

– každý všední den je od 8.00 do
18.00 hodin otevřena klubovna se-
niorů, která je vybavena dvěma
počítači s připojenou tiskárnou
a internetem

– senioři mohou od pondělí do
pátku od 8.00 do 18.00 hodin, po
předchozím objednání, hrát šipky
nebo cvičit ve cvičebně

– CSS poskytuje každý čtvrtek
(kromě svátků a 27. 12. 2012) od
14.00 do 17.00 hodin prostory ve
Spolkovém domě informačně po-
radenskému středisku obecně
prospěšné společnosti Hospicová
péče svaté Zdislavy

Podrobnější informace o akcích
jsou na www.centrumjablonec.cz
nebo u Markéty Jeníčkové, specia-
listy pro volnočasové aktivity, te-
lefon 774 722 942, e-mail: marketa.
jenickova@centrumjablonec.cz

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
6., 13., 20., 27. 11. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou, Spolkový dům
CSS
6. 11. /úterý/ 13.00 hodin
Seznámení s automatickou kres-
bou, Spolkový dům CSS
12. 11. /středa/ 14.00 hodin
Svatomartinské odpoledne, Spol-
kový dům CSS
20. 11. /úterý/ 14.15 hodin
Papírové pletení II, Spolkový dům
CSS
27. 11. /úterý/ 13.00 hodin 
Chuť a vůně bylinek, Spolkový
dům CSS

Dia-club senior
každé úterý od 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu

9. 11. /pátek/ 15.00 hodin
Slavnostní setkání ke Dni diabetu,
Spolkový dům CSS

Svaz důchodců ČR
7. 11. /středa/ 14.00 hodin
Měření krevního tlaku, Spolkový
dům CSS

14. 11. /středa/ 
Vycházka

21. 11. /středa/ 14.00 hodin
Hudba s tancem, Spolkový dům CSS

28. 11. /středa/ 14.00 hodin
Přednáška s lékařem, Spolkový
dům CSS

Ohlédnutí 
Senioři aktivně oslavili svůj 
svátek

V pondělí 1. října oslavili jab-
lonečtí senioři svůj svátek Mezi-
národní den seniorů, a to pohy-
bem. 

Byli k této příležitosti obdarováni
novým herním prvkem – minigol-
fem, který je instalován ve vnitro-
bloku vedle parkoviště Spolkového
domu. Slavnostního odpalu golfo-
vého míčku se ujala nejzkušenější
Zdeňka Alligerová. Kromě mini-
golfu obdrželi senioři také nové te-
rapeutické pomůcky, které využijí
při zdravotním a relaxačním cvi-
čení, a to balanční pomůcky, drum-
beny, létající šátky a reha-míčky.

Turnaj v pétanque vyhráli 
Liberečané

V úterý 25. září se uskutečnil
první ročník turnaje seniorů ve
hře v pétanque. 

Turnaj se konal v areálu domu
zvláštního určení Novoveská a po-
zvání na něj přijalo i deset druž-
stev z Liberce a jedno z nich si od-
vezlo trofej pro vítěze. Turnaj byl
vyvrcholením letní přípravy deseti
družstev jabloneckých seniorů,
kteří od 9. května každé pondělí
hráli pétanque na hřišti v Čela-
kovského ulici ve Mšeně. Tato hra

oslovila i seniory z DZU Boženy
Němcové a Novoveská. „V létě jsme
se v našem klubu seznámili s tou-
to hrou. Moc se nám líbila, a tak
jsme ji začali provozovat. Scházeli
jsme se na pravidelných trénin-
cích, rozhýbávali svoje svaly, ale
také jsme si užili spoustu legrace.
Vyvrcholením našeho snažení byla
účast na turnaji v pétanque, kde
jsme se umístili na 7., 8. a 18. mís-
tě a jsme na to pyšní, protože tur-
naje se zúčastnila i družstva z Li-
berce, která pétanque hrají déle
než my. Za uspořádání turnaje by-
chom chtěli poděkovat vedení CSS

a všem, kteří se na organizaci po-
díleli,“ řekla o akci Květa Čílová,
vedoucí klubu seniorů Novoveská.

■ Aktivní věk

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

Senior plus
Slavnostní přestřižení pásky paní Alligerovou Foto Radka Baloghová

Foto L. Klimentová

Foto archiv KSK Liberec

Posezení s cimbálovkou
Foto Radka Baloghová
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Jablonecká rodačka, vynikající oštěpařka
Bára Špotáková bude za své skvělé sportov-
ní výkony a reprezentaci města odměněna
titulem Čestný občan statutárního města
Jablonec nad Nisou. Titul si převezme na
Novoročním koncertě v divadle.

V úterý 13. listopadu se koná v Eurocentru
happening s Bárou, jehož součástí bude auto-
gramiáda a koncert Bářiny oblíbené skupiny
Tři sestry. Koncert je součástí turné W3S tour
2012, na kterém Tři sestry vystupují s kapelou

Wohnout. Svou písničku v úvodu večera Báře
zazpívají i děti z pěveckého sboru Skřivánek.

Autogramiáda Báry Špotákové proběhne ve
výstavním pavilonu Eurocentra od 18.30 do
19.30 hodin. Od 20.00 začne hlavní program ve
velkém sále. 

Vstupenky za 100 korun jsou v předprodeji
v pokladně Eurocentra od 22. října a výtěžek
z jejich prodeje bude věnován jablonecké atle-
tice. 

Happening s Bárou hradí statutární město
Jablonec nad Nisou. (mh)

Happening s Bárou Špotákovou – W3S Tour

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

1. listopadu 1912, č. 254, s. 1
Turečtí zajatci v Liberci. 200 vojáků a 13 dů-

stojníků se během bojů v Sandžaku Noviboru
ocitlo na bosenském území. Byli zajati a od-
zbrojeni rakouskými vojáky a odvezeni do nou-
zových kasáren v Liberci, kde zůstanou až do
podepsání příměří.

6. listopadu 1912, č. 257, s. 5
Německý císař v Krkonoších. Císař Vilém se

zúčastní otevření přehrady na řece Bobru a pak
se chystá na bažantí hony na panství hraběte
Tiele-Winklera.

9. listopadu 1912, č. 260, s. 7
Boom cínových vojáčků. Válka na Balkáně

vyvolala velkou poptávku po vojáčcích v pest-
rých srbských, bulharských a tureckých unifor-
mách. Budoucí obránci vlasti podle vzrušují-
cích zpráv z balkánských bojišť napodobují
proběhlé bitvy. Německý hračkářský průmysl
v Norimberku a Sonnebergu je doslova zapla-
ven telegrafickými objednávkami.

12. listopadu 1912, č. 261, s. 6
Zemřel při holení. 45-letý Hermann Wagner,

malíř porcelánu a skla, spadl při holení ze žid-
le a okamžitě zemřel. Zdá se, že smrt zavinilo
rozčílení z nastávajícího soudního jednání
v Liberci.

12. listopadu 1912, č. 261, s. 6
Přijďte si zajezdit! Jezdecký oddíl v Jablonci

oznamuje, že od 12. listopadu ve 20 hodin začí-
nají večerní vyjížďky v kryté jízdárně. Jezdí se
každé úterý, středu, čtvrtek a pátek. Hosté v do-
provodu členů jezdeckého klubu jsou vítáni.

22. listopadu 1912, č. 271, s. 5
Rychnov nad Nisou. Zima přišla letos dříve

než jindy. Školáci z okolí se ráno po příchodu
do školy chvějí zimou a mají promočené boty.
Zdejší pobočka Svazu Němců v Čechách pro
žáky zřídila polévkovou vývařovnu, která byla
letos otevřena již 11. listopadu. Z národní školy
dostává polévku 68 dětí, z měšťanky 82. Je to
pro ně opravdové dobrodiní!

22. listopadu 1912, č. 271, s. 5
Dolní Maxov. Místní muzeum se buduje pod

záštitou slečny Olgy Riedlové, společnice firmy
Carl Riedel v Josefově Dole. Nové přírůstky do
fondu: objekty po likvidované Společnosti vý-
robců dutých perlí, portréty Karla Riedela ml.
z Kristiánova a Karla Josefa Riedela z Maxova,
dokumenty od starosty Ferdinanda Hübnera
a další věcné i peněžité dary.

23. listopadu 1912, č. 272, s. 5
Loupežná vražda na obchodnici s máslem

Möchelové. Po dvoudenním zasedání soudu v Li-
berci byla vina prokázána dělníku Josefu Sasko-
vi z Dolní Sytové, kterému je teprve 19 let. Dostal
10 let těžkého žaláře, 4 x ročně půst v samovaz-
bě. Dále musí nahradit náklady soudního řízení.

29. listopadu 1912, č. 277, s. 3
Rodinná tragédie v Lučanech – otrava ply-

nem. Rodiče a 4 děti byli nalezeni mrtví v lož-
nici, v kuchyni byl otevřený ventil hořáku, ze
kterého proudil plyn. Cizí zavinění nebylo pro-
kázáno.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Frýdlantské cimbuří v Jizerských horách má dva
vrcholy: západní, opatřený žebříkem, a východní, na
který mohou jen horolezci. A ti na něm právě bez
bázně stojí a posedávají. První výstup uskutečnili
frýdlantští sportovci v roce 1912 a z tohoto roku je
i fotografie. Foto archiv Graphis

V letošním roce vyhlásila Komise pro
ochranu zvířat a životního prostředí 4. roč-
ník soutěže Kvetoucí Jablonec. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: První nesla
název O nejpěknější balkon. Do této kategorie
se přihlásilo šest soutěžících. Do druhé kate-
gorie O nejpěknější zahrádku se zapojili tři
soutěžící. Komise na ochranu zvířat a životního
prostředí po pečlivém zvážení všech příspěvků,
vyhodnotila soutěž následovně: 

V kategorii balkony se na 1. místě umístila
Hana Šimková, na 2. místě skončila Dana Štěpán-
ková a na 3. místě stanula Monika Němcová. 

V kategorii zahrádka se na 1. místě umístila
Kazimiera Holubetzová, na 2. místě skončila
Anica Milichovská a třetí příčka patřila Zdeňce
Brožové. 

Výhercům blahopřejeme a všem účastníkům
soutěže děkujeme za jejich účast. (end)

Vyhlášení soutěže Kvetoucí Jablonec

Zahrádka Kazimiery HolubetzovéBalkon Hany  Šimkové
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Najdete nás na
Facebooku

Ahoj kamarádi, 

ani se mi nechce věřit, že rok 2012 se chýlí ke konci a já mám pro vás
už vánoční námět na kreslení. Dokázaly byste, děti, spočítat kolik
dnů zbývá do Vánoc? Zdá se vám to ještě daleko? Však ono to uteče
a mezitím můžete připravovat dopis pro Ježíška a pro mne zase na-
malovat nějaké pěkné obrázky. Tentokrát bych moc rád viděl, jak
zdobíte stromeček. Můžete nakreslit stromeček, který chystáte u vás
doma, ve školce nebo třeba v lese pro zvířátka. 

Na obrázky se těší váš Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Strašidla a bubáci“

Natálka Mostecká, 4 roky, MŠ Na Kopečku, V. Nezvala 12
Honzík Bleša, 5 let, MŠ Na Kopečku, V. Nezvala 12
Štěpán Jireček, 5 let, MŠ Čtyřlístek, Švédská 14
Eliška Kloubková, 5 let, MŠ Na Kopečku, V. Nezvala 12

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Zdobíme stromeček“ očekáváme do pon-
dělí 12. listopadu na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na
adrese redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jablonec-
kého měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obál-
ku napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Zdobíme stromeček. K malování si můžete zazpívat písničku „Půjdem spolu do Betléma“.

Natálka Mostecká

Štěpán JirečekHonzík Bleša Eliška Kloubková
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DVE¤E – ZÁRUBNù – KOVÁNÍ – OKNA – HYBNER
DVE¤E vnitfiní, vchodové i bezpeãnostní. 

Stavební pouzdra, posuvné a shrnovací dvefie. 
AKCE: dvefie protipoÏární od 2 500 Kã

vnitfiní od 690 Kã + SLEVA na ostatní dvefie
+ SLEVA i na montáÏ + nerez kování 150 Kã

Heslo akce: levnûji neÏ jinde! 
V˘fiez zárubní.

Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií ZDARMA!
âESKÁ okna: dfievo, plast, hliník SLEVA 40 %

www.dverehybner.cz 
tel.: 604 404 861

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

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

Malífiské a natûraãské práce
Kalkulace a poradenství ZDARMA

www.interierynovotny.cz 
tel.: 604 503 848

JAN REJSEK – PODLAHY
VINYLOVÉ PODLAHY

vzory dfieva, kamene, plechÛ a uni barev odolné
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
Provádím ve‰keré dámské a pánské krejãovské
sluÏby, opravy a úpravy odûvÛ, nabízím bohat˘
v˘bûr látek ze vzorníkÛ, více na www.hanar.cz

Hana Rydlová, tel. 724 174 830

EDUCA – VZDùLÁVACÍ CENTRUM
JE·Tù VOLNÁ MÍSTA:
angliãtina, ‰panûl‰tina, 

ital‰tina, ru‰tina, ãín‰tina
POâÍTAâE – INTENZIVNÍ JEDNO 

A DVOUDENNÍ KURZY!!
Word 1 – 7. 11., Word pro pokroãilé – 12. 11.
Excel pro pokroãilé – 17. 11. a 24. 11. a dal‰í
KURZ ÚâETNICTVÍ – intenzivní rekvalifikace: 

12. 11.–7. 12., 120 vh, 
483 318 621, 602 505 288, 

www.educa-jbc.cz

STAVEBNÍ POVOLENÍ
zajistím pro jakoukoliv stavbu, rekonstrukci 

ãi pfiístavbu vãetnû pfiípojek. Pfiípadnû 
i pro legalizaci ãerné stavby. Vãetnû ve‰ker˘ch

podkladÛ i projektové dokumentace.
e-mail: bukinacom@seznam.cz, 

tel. 606 068 292

CHCETE ZHUBNOUT 
A NEDA¤Í SE?

Nabídka pro v‰echny 
– Ïeny i muÏe.

Zavolejte a spolu to dokáÏeme!

Bez poãítání kalorií. 
a váÏení potravin!

Konzultace i o víkendu.

mobil: 722 600 440
www.wellness-hj.cz

➜ žlutý pytel

➜ žlutý kontejner 

Odpady v Jablonci nad Nisou
Komunální odpad je veškerý odpad, který produkují domácnosti. 
Všichni máme povinnost odpady třídit podle jeho vlastností. 
V Jablonci n. N. se odpady třídí na následující skupiny:

VYUŽITELNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU

NÁDOBOVÝ SYSTÉM
PAPÍR (noviny, letáky, časopisy, obaly, lepenka…) ➜ modrý kontejner
PET LAHVE (sešlápnuté, s etiketou i víčkem) ➜ žlutý kontejner 
BAREVNÉ SKLO (láhve, sklenice, tabulové sklo) ➜ zelený kontejner, zvon
ČIRÉ SKLO (čiré láhve a sklenice) ➜ bílý zvon
ELEKTROZAŘÍZENÍ (mobily, drobné domácí spotřebiče, baterie...)

➜ červený kontejner
TEXTIL (čistý textil v plastových pytlích) ➜ bílý kontejner 

PYTLOVÝ SYSTÉM
OSTATNÍ PLASTY Z DOMÁCNOSTÍ 

(obaly od kosmetiky, sáčky, polystyren) ➜ žlutý pytel
NÁPOJOVÉ KARTONY 

(krabice od mléka, džusů..) ➜ oranžový pytel 
KOVOVÉ OBALY Z DOMÁCNOSTÍ 

(plechovky od nápojů, potravin, šlehaček...) ➜ šedý pytel

Pytle je možné si vyzvednout v sídle SKS, Smetanova ul. 91, Jablonec n. N. nebo
v budově radnice na vnitřním informačním středisku. Po naplnění se pytle odkládají
ke stanovištím na separovaný odpad a do dřevěných ohrádek u stanovišť.

BIOODPAD – odpad ze zahrad (tráva, listí, větve…)
➜ sběrný dvůr Proseč

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (matrace, koberce, nábytek…)
➜ sběrný dvůr Proseč, sběrné místo v ul. Dalešická, 

2 x ročně přistavené velkoobjemové kontejnery

NEBEZPEČNÝ ODPAD (barvy, zbytky herbicidů, léky...)
➜ sídlo SKS, Smetanova ul. 91, Jablonec n. N., 

3 x ročně ambulantní svoz

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (zbytek odpadu, který
zůstane po vytřídění všech výše uvedených složek)

KAM S NÍM:  ➜ do typizované nádoby na odpad popelnice, černý,
popř. kovový kontejner. Při nahodilé zvýšené produkci odpadu, 
případně pro rekreanty a v lokalitách nedostupných pro svozovou techniku, 
lze využít ➜ modrý pytel s černým nápisem.

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ, ETERNIT ➜ sběrný dvůr Proseč

Každý občan Jablonce n. N., který si platí nádobu na směsný komunální odpad, 
má nárok ročně odevzdat na sběrný dvůr v Proseči 150 kg velkoobjemového odpadu
nebo bioodpadu (v roce 2013 – 200 kg) a 8 ks pneumatik z osobního automobilu. 

1. 2.

4.

3.

5.

Kontakty a otvírací doba sběrných dvorů:
Severočeské komunální služby, Smetanova 91, Jablonec n. N. – 483 312 403 (po–pá 8.00–17.00)
Sběrný dvůr Proseč – 483 318 826 (po, út, st, pá 7.00–14.30, čt 7.00–17.00, so 9.00–13.00)
Sběrné místo Dalešická Kokonín (so 8.00–12.00)

Další informace:
MMJN, oddělení správy veřejné zeleně – 483 357 131  
podrobné informace najdete na webu
www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/
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JAKOB, s. r. o.
Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

tel. 603 161 915, 732 108 472

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í
• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií 

(od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro návštěvy)

• Zabezpeãení kanceláfií

• Nízké ceny nájemného
(800 Kč/m2 za rok + služby)

PRODÁVÁME 
• palubky, podlahová prkna 

• plovoucí podlahy
• obkladové panely 

• dfievûné li‰ty, prahy 
• nábytek z masivu

• postele, skfiínû, komody, 
Ïidle, stoly

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

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

• 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

NOVINKA!!! GOLD ANTI AGE BALÍâEK 
pro Va‰i pleÈ. Kombinace diamantové 

dermabraze, lymfodrenáÏe, RF a séra z 24karát.
zlata Vám pleÈ rozjasní, odstraní pigmentové
skvrnky, malé vráseãky a kruhy pod oãima!! 

Zavádûcí cena po cel˘ fiíjen.
Studio BODYFORM, TF 777 685 550, 

www.studiobodyform.cz

STUDIO FIT
DÁRKOVÉ POUKAZY k VánocÛm 

– kupte poukaz za 1000,– Kã 
a získáte wellness pro 1 os. zdarma, 

za 2000,– Kã získáte privátní 
wellness za Kã 490,–

Nabízíme prostory vãetnû wellness, 
vybavené kuchynû a ubytování 

k pofiádání firemních vánoãních besídek.
www.studiofit.cz, 773 485 800, 

nám. Dr. Farského 4, JBC

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

TANEâNÍ KURZY – JARO 2013
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

ÚâETNÍ SLUÎBY JN – âLEN SVAZU ÚâETNÍCH 
nabízí zpracování a vedení 

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

V˘razné slevy pfii dlouhodobé spolupráci. 
Poradenství s v˘dajov˘mi pau‰ály.

tel.: 739 080 921 
e-mail: ucetni.sluzby.jn@seznam.cz 

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE
zamûfiené na opravy a úpravy 

dle poÏadavkÛ zákazníka.
Napfi. opravy komínÛ, údrÏba budov, bytÛ, 

rodinn˘ch domkÛ, chalup a garáÏí. Opravy fasád
a fasádní nátûry, v˘malba bytÛ i nebytov˘ch 

a spoleãn˘ch prostor vãetnû úklidov˘ch prací.
Pro soukromé osoby, spoleãenství vlastníkÛ,

druÏstva atp. 
BliÏ‰í info na tel.: 732 570 702

e-mail: reslvladislav@seznam.cz

HLÍDÁNÍ DùTÍ OD 1,5 ROKU
nabízím v domácím prostfiedí upraveném 

pro men‰í kolektiv. Péãe a program jako v M·.
Odpovídající vzdûlání a dlouholetou praxi mám.

Tel.: 721 650 721

RELAXAâNÍ A MOTIVAâNÍ PORADNA
MUDr. Igor Skaliãan

info na: www.igorskalican.cz
mobil: 721 958 838 (dennû, 20.00–21.00 hod.)

e-mail: pohodovy.den@email.cz

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
ANTIKOROZNÍ NÁST¤IK SPODKÒ A DUTIN

Kvalit. pfiípr. zn. DINITROL – super cena!
P¤EZOUVÁNÍ PNEUMATIK, nové pneu v nabídce.

Od r. 2012 jsme BRZDOVÉ CENTRUM ATE,
s brzdami se s dÛvûrou obraÈte na nás!!!

AKCE „ZIMA 2012“ – autobaterie BANNER!!!
Dal‰í akce na www.autoservismokosin.cz 

Tel: 483 313 977, 604 242 111
Letní 22, Jablonec n. N.-Kokonín

ROMANA VYBÍRALOVÁ
732 329 840

Kadefinictví KOBRA
Lidická 24

pfiijme kadefinici

PRONÁJEM BYTU 2+1
v Jablonci n. N.-M‰eno

56 m2, zafiízen˘, v˘hled na pfiehradu,
plastová okna, cena 6 000 Kã

Tel: 608 304 036

PROFESIONÁLNÍ âI·TùNÍ KOBERCÒ
a sedacích souprav strojem zn. Kärcher
nízké ceny, doprava v Jablonci zdarma

tel: 728 361 635
e-mail: cisteni.kobercu.jana@seznam.cz

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s. r. o. nabízí:
Jednorázové, pravidelné úklidy.

Hloubkové ãi‰tûní ãalounûného nábytku.
âi‰tûní interieru osobních, 

dodávkov˘ch vozÛ, autobusÛ atd. 
Sekání trávy, úklid snûhu. Stavební ãinnost.

Kontakt: 776 593 264
e-mail: info@rekra.cz

• 5x denně chutné a zdravé jídlo 
• úbytek váhy 5–7 kg za měsíc 

• nedochází k JO-JO efektu 
• pročistí a ozdraví Váš organismus 

• vhodné pro ženy i muže
• rozvážíme i Váš region

www.dietaprotebe.cz • Tel. 724 299 375

Pojìte do toho s námi. Jednodu‰e jezte 
zdravû, hubnûte zdravû a hlavnû s rozumem.

KURZY VAŘENÍ
• 9. 11. – pátek 17.00 hodin
VEGIT-POINT kurz zdravého vaření
• 17. 11. – sobota 
Speciality ze zvěřiny 
• 30. 11. – pátek 
Staroanglická kuchyně 
• 8. 12. – sobota
Zdravé vánoční vaření s Janou Janouškovou 
• 14. 12. – pátek 
Italská kuchyně 

Kontakt: STUDIO FIT
nám. Dr. Farského 4, Jablonec nad Nisou 
tel.: 773 485 800, info@studiofit.cz
www.studiofit.cz
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◆ 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
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◆ Prodej náhradních dílů

Kontakty: Janovská 37, Jablonec n. N.
Tel.: 602 440 286, 725 130 284
e-mail: vrakotechna@centrum.cz
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FITNESS STUDIO VILOVÁ
Mgr. ZdeÀky Vitákové

• ve‰keré formy cviãení 
• pfiíjemné prostfiedí 

• skvûlé ceny 
• masáÏe 

• v˘hodné permanentky 
• v˘Ïivové poradenství, 

jídelníãky, hubnutí

FITNESS STUDIO VILOVÁ

• funkãní trénink • kardio trénink • spinning • alpinning walking •
• power yoga • pilates • zádová yoga • fitbox • cviãení na balonech •

• aerobic • stepaerobic • bodybuilding • bosu • bodyform •
Jablonec n. N., Vilová 11 – tel. 602 226 089, 483 315 205

Mûstská hala – spinning – tel. 721 032 018
facebook skupina: fitness studio zdeny vitakove

Závûsn˘ cviãební 

systém TRX

• od 80 Kã/hod.

NOVINKA!
NOVINKA!RÁZOVÁ VLNA

A LASER
Rychlá a efektivní pomoc od bolesti, 
bez potfieby lékÛ a vedlej‰ích úãinkÛ

Vhodné na:
> zánûty ramene    > tenisov˘ loket

> patní ostruhy
> zánûty ‰lach, vãetnû Achillovy

> poãínající artrózu
a podobné potíÏe pohybového aparátu

BliÏ‰í informace na Rehabilitaci 
na Poliklinice I v Jablonci n. N., 

tel. 483 341 275
www.medsix.cz

Nabízíme 

VOLNÉ PROSTORY 
K PRONÁJMU 

v centru Jablonce nad Nisou

• Novû zrekonstruované nebytové
prostory vã. pfiíslu‰enství 

– vhodné pro lékafie, 
sluÏby i kanceláfie

• GaráÏe
BliÏ‰í informace: Petra Brunnerová 
tel. 483 310 885 nebo 602 626 169 

e-mail: brunnerova@medsix.cz

Poliklinika I
Po‰tovní 2428/8
Jablonec nad Nisou


