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Příjemné dny i noci v roce 2013
Vážení spoluobčané,
pokud budete číst tyto řádky, znamená to, že nenastal
onen předpovídaný konec světa. Protože svůj text píšu
v předvečer 21. prosince, kdy má ona apokalypsa na-
stat, je možné, že moje přemýšlení nad lednovým úvod-
níkem je zbytečné a měl bych dělat něco užitečněj-
šího. Která činnost je ale před koncem světa ta užitečná?
Optimisticky pevně věřím, že se nic nestane, vy si
v klidu přečtete celý Jablonecký měsíčník a spolu se
mnou si tak trochu zrekapitulujete uplynulý rok. A po
vánočním odpočinku se znovu pustíme do práce. 

Nejprve mi tedy dovolte malé ohlédnutí. V roce 2012
se toho v našem městě nestalo zrovna málo. Mnozí
předvídali, že půjde o bolavý rok. Z mnoha pohledů
bychom se na něj mohli tak dívat. Ale zvládli jsme to
a na druhou stranu se odehrálo z pohledu chodu měs-
ta mnoho pozitivního. Jablonec si může do své histo-
rie připsat další významný milník, a to je zařazení
mezi statutární města. Z našeho současného pohledu
to zase tak moc neznamená, ale myslím, že ani pový-
šení z městysu na město lidé příliš nevnímali a přesto
je to důležitý bod na časové ose města. 

Letos se také po dlouhých jedenácti letech podařilo
uzavřít dohodu s Marcelou a Zdeňkem Musilovými
ohledně jejich domu v ulici 5. května, což umožní do-
končit stavbu bulváru, a tím vymazat jeden bolák
z tváře města. 

Větší bolístkou je řešení situace s centrálním záso-
bováním teplem. Téměř celý rok činíme kroky, které
mají vést k vyřešení problému souvisejícího s vyso-
kou cenou tepla ve města a s postupným odpojováním
odběratelů ze soustavy CZT. Nelehká obchodní jedná-
ní s majoritním vlastníkem teplárny jsou asi v novo-
dobé historii města nejzásadnějším počinem a moc
bych si přál, aby vedla k úspěchu. Podařilo se najít

konsenzus a teplárenství v Jablonci se začalo ubírat
pozitivním směrem. Snížit cenu tepla a stabilizovat
systém zásobování teplem je pro mě na příští rok
prioritou číslo jedna.

Ve svých snahách jsme mysleli i na naše nejmenší
a jejich rodiče. Díky předchozím opatřením se nám
podařilo umístit do mateřských škol všechny zapsané
děti a jako jedno z mála měst máme ve školkách
i mrňousky mladší tří let. Stejně tak jsme mysleli na
starší generaci. Musím říct, že práce se seniory ve
městě vloni opravdu nabrala obrátky a právě oni jsou
velmi aktivní skupinou obyvatel, což mě moc těší. 

Pro mě osobně je největším úspěchem tohoto roku
zahájení výstavby onkologické ordinace. Je to jasný
signál pro všechny, že i v těžkých dobách dokážeme
bez dluhů pro další generace pomáhat potřebným. 

Třešničkou na dortu pro nás všechny byla zlatá me-
daile, kterou na LOH v Londýně získala jablonecká
rodačka Bára Špotáková. Kromě lustru a happeningu
s rockovým koncertem zastupitelé jako dar odsouhla-
sili udělení čestného občanství slečně Báře Špotákové.
K tomuto slavnostnímu aktu dojde na Novoročním
koncertu v jabloneckém divadle. Kronika města má
tak další prvenství - první čestnou občanku.

V novém roce nás čeká mnoho práce. Poprat se
s další splátkou městského dluhu. Dotáhnout do kon-
ce záležitost s teplem. Důstojně oslavit osmdesáté na-
rozeniny jablonecké radnice i devadesáté narozeniny
knihovny. Prostě pokračovat ve zvelebování města
a podpoře potřebných, jak tomu bylo doposud. Pra-
cujme na tom, aby se nám to společně podařilo.

Příjemná rána, dny i noci každého dne roku 2013
vám přeje

Váš primátor 
Petr Beitl

Milou zpomínku na skvělého člověka
Miloslava Jágra naleznete na str. 14.

Foto Graphis
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■ Rokem krok za krokem
Václav Vostřák získal cenu 
Pro meritis
Historicky první cenu města Pro meritis
převzal první lednový den Václav Vostřák.
K převzetí ceny došlo v městském divadle
na Novoročním koncertu královéhradec-
ké filharmonie.

Město navštívila řada osobností
V roce 2012 navštívila statutární město
Jablonec řada osobností. Do Jablonce při-
jel ministr dopravy Pavel Dobeš, dvakrát
během jednoho měsíce město navštívila
ministryně kultury Alena Hanáková. Své
kroky do města v podhůří Jizerských hor
nasměroval také obchodní rada francouz-
ského velvyslance Nicolas de Lacoste.
V srpnu do Jablonec přijela delegace part-
nerského města v čele s místopředsedou
Lidového shromáždění Beihai z ČLR
Zhang Yu Xing, aby zde podepsala smlou-
vu o partnerství. 

Božena Caklová novou radní
Zastupitelka Božena Caklová (ODS) na-
hradila ve funkci radního města Mirosla-
va Peltu (ODS), který na svou funkci re-
zignoval z důvodu velkého pracovního
vytížení.

Lyžařské kolečko modernizováno
Sportovní areál Břízky se dočkal moder-
nizace. Náklady na rekonstrukci areálu
činily 21 milionů korun. Většinu peněz se
podařilo získat z prostředků Evropské
unie, město Jablonec poskytlo 3 miliony
a Liberecký kraj 1 milion korun.

Neplatné referendum v Kokoníně
V neděli 19. února se konalo v Jablonci nad
Nisou-Kokoníně referendum s otázkou:
„Chcete oddělení místní části Kokonín od
Jablonce nad Nisou a vznik samostatné
obce Kokonín?“ Pro odtržení se vyslovilo
32 oprávněných osob z 360 hlasujících,
kteří k urnám přišli. Tento počet nepřesá-
hl potřebných 35 % oprávněných osob
k tomu, aby bylo referendum platné.
Náklady na referendum vyčíslil městský
úřad na 60 tisíc korun.

Jablonec statutárním městem
Od pondělí 12. března se městský úřad
stal magistrátem města, starosta Petr Beitl
primátorem a místostarostové získali titul
náměstek primátora. K tomuto datu vy-
šla ve Sbírce zákonů novela zákona č.
128/200 Sb. o obcích, ve které byl seznam
statutárních měst České republiky rozší-
řen o města Prostějov a Jablonec nad
Nisou. Po přijetí novely zákona oběma
komorami Parlamentu České republiky
a podpisu prezidenta Václav Klause bylo
vydání zákona ve Sbírce zákonů ČR po-
sledním formálním krokem, který završil
uznání Jablonce jako statutárního města.

Školka v nemocnici oceněna
V první polovině dubna byli v Hudebním
divadle Karlín slavnostně vyhlášeni vítě-
zové 12. ročníku soutěže Fasáda roku
2011. V kategorii Veřejně prospěšná stav-
ba si prvenství odnesl objekt sloučené
mateřské školy a jeslí při nemocnici
v Jablonci nad Nisou.

Městská policie oslavila 20 let
V září roku 2012 oslavila 20. výročí vzni-
ku městská policie. V Jablonci nad Nisou
prošlo dosud městskou policií celkem
9 ředitelů a 126 strážníků a strážnic.

Ohlédnutí za rokem 2012
Konec roku je příhodný čas pro bilancování a zamyšlení nad tím, co se během
uplynulých 366 dní událo. Na následující dvoustraně přinášíme přehled důležitých
událostí a momentů, které se v roce 2012 odehrály v našem městě.

Mnoho veřejných diskuzí vyvolávala transfor-
mace bývalé fary v Kostelní ulici na Dům Jany
a Josefa V. Scheybalových. Probíhala od února
2011 do října 2012 a byla nejvýznamnější stav-
bou ve městě.

„Touto přestavbou se podařilo zachránit jeden
z nejstarších a nejvýznamnějších domů ve městě,
vytvořit turistické informační a kulturně spole-
čenské centrum společně s kvalitními výstavními
prostorami,“ říká Petr Vobořil, předseda správní
rady Jabloneckého kulturního a informačního

centra (JKIC), s. r. o., které bylo investorem pře-
stavby. Faru po smrti jejích posledních obyvatel
získalo město v roce 2008 bezúplatně od státu.
Její přeměnu na památník manželů Scheyba-
lových inicioval galerista Jan Strnad, autorem
projektu přestavby je architekt Libor Sommer,
držitel celostátních cen odborníků i veřejnosti
Stavba roku 2012 za rekonstrukci františkánské-
ho kláštera v Hostinném. 

„Přestavbou se uzavřený rodinný dům opět otev-
řel veřejnosti tak, jak manželé Scheybalovi chtěli.
Návštěvník se v mimořádném duchovním pro-
středí setká s místní historií, uměním a se styli-
zovaným pracovním prostředím dvou výjimeč-
ných lidí,“ vysvětluje Vobořil. Dům nabízí v pří-
zemí služby turistického infocentra, na jaře se
otevře městská galerie v 1. patře a památník man-
želů v podkroví. 

Projekt transformace fary podpořily evropské
peníze. Rozpočet se rovnal 23 milionům Kč, dota-
ce z EU činila 20 milionů. Nečekané komplikace
během stavby, statické poruchy a rozsáhlejší po-
škození budovy včetně změn projektu náklady na
transformaci navýšily o 6,5 milionu korun.

Podařilo se zachránit jeden z nejstarších domů 

Dvě významné události se v uplynulém roce
týkaly jablonecké nemocnice. Obě výrazně
zvyšují její kvalitu.

Jedná se o zakoupení nového mamografického
přístroje Philips MicroDose, který je nejkvalitněj-
ší svého druhu v České republice. Akreditované
screeningové mamografické pracoviště v Nemoc-
nici Jablonec nad Nisou je tak plně digitalizované,
rozhodujícím přínosem je nejen kvalita přístroje,
a tudíž snímků, ale zhruba jen 40% radiační zá-
těž ve srovnání s jinými přístroji! Pořízení mamo-

grafu v celkové částce 6,2 milionu korun uhradilo
statutární město ze svého rozpočtu. 

Začátkem září 2012 byla v areálu nemocnice
zahájena stavba pavilonu pro onkologickou am-
bulanci. Nové prostory nahradí stávající nevyho-
vující v pronajatých prostorách v Liberecké ulici.
Výstavba onkologické ambulance včetně stacio-
náře s podáváním cytostatik a aplikací lymfodre-
náží, kterou zajišťuje firma Euromont Group, a. s.,
bude dokončena v srpnu 2013. Nezbytnou součás-
tí ambulance je také prostor pro ředění cytostatik,
jenž byl vybudován v létě minulého roku. Nachází
se v prostorách nemocniční neveřejné lékárny. 

„Město Jablonec formou investiční dotace pokry-
je náklady spojené se stavbou onkologické ambu-
lance i s úpravami stávajících prostor pro potřeby
odborného pracoviště ředění cytostatik,“ vysvětlu-
je náměstek primátora Miloš Vele. „V první fázi
v roce 2012 zaplatilo město cca 8,5 milionu korun,
celkové náklady na vybudování nové onkologie
jsou vyčísleny na 26,3 milionu,“ dodává Vele. 

„Jednopodlažní budovu s onkologickou ambu-
lancí vybudujeme v prostorách vedle pavilonu
s odděleními ORL a ortopedie. V první etapě by-
la zbourána stará spojovací chodba, a na uvolně-
ném místě stojí hrubá stavba nového pavilonu,“
informoval ředitel nemocnice MUDr. Vít Němeček.

Město investuje do špičkového vybavení

Statutární město Jablonec provedlo v roce 2012
velkoplošné opravy silnic na katastru území
města. 

„Do oprav nejkritičtějších úseků komunikací ve
městě jsme investovali celkem 15,5 milionu ko-
run. V posledních pěti letech je to rekordní část-
ka. V roce 2011 uvolnil úřad 5,3 milionu korun
a v předcházejících letech vždy kolem deseti mi-
lionů korun. 

Zhruba dvě třetiny částky tvoří rozpočtová re-
zerva, další peníze má město dostat od státu.
Vozovky nestačí jen donekonečna záplatovat, jed-
nou je nutné je důkladně spravit,“ řekl náměstek
primátora Miloš Vele.

Finančně nejnáročnější byla obnova Saskovy
ulice, která si vyžádala přes 1,6 milionu korun.
Silnice bez děr a hlubokých výmolů jsou nyní ve
Sněhové, 1. máje, Nemocniční ulici nebo v prů-
myslové zóně bývalého areálu Liaz. 

Velkoplošné opravy silnic vyšly na 15,5 milionu

Foto Milan Bajer

Foto Jiří Endler
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Biskup požehnal městu
V obřadní síni jablonecké radnice se v zá-
ří uskutečnilo slavnostní setkání představi-
telů města, zástupců církví, které v Jab-
lonci působí, a zastupitelů s biskupem
litoměřické diecéze Monsignorem Janem
Baxantem. Biskup přijal pozvání primá-
tora Petra Beitla a požehnal statutárnímu
městu Jablonec nad Nisou.

Úpravy v Tyršově parku
Četnými úpravami prošel v minulém roce
Tyršův park. Na přelomu srpna a září do-
šlo k odstranění, zasypání a zatravnění
nevyužívaných a poškozených betono-
vých prvků – vodní nádrže a fontány.
Zároveň s tím pracovníci technických
služeb zkontrolovali a opravili dešťovou
kanalizaci a vpustě v celém parku. Na
podzim byly ošetřeny dřeviny a vybrané
pokáceny.

Rekord v počtu resuscitujících osob
U příležitosti Dne otevřených dveří v jab-
lonecké nemocnici uspořádal oblastní
spolek Českého červeného kříže v Jab-
lonci pokus o vytvoření českého rekordu
v počtu resuscitujících osob v jedné chví-
li na jednom místě. Do akce se zapojil
i primátor Petr Beitl, který se spolu se 116
účastníky patnáct minut věnoval resusci-
taci. Jablonec se tak objeví v České knize
rekordů.

Děti se do školek vešly
Vybudováním dvou nových odloučených
pracovišť v prostorách základních škol
došlo k navýšení kapacity mateřských škol
o 50 míst. Také díky tomu se ve školním
roce 2012/ 2013 podařilo do školky umís-
tit všechny tříleté děti, a dokonce i více
než 100 dětí mladších tří let. V 18 mateř-
ských školách ve městě je celkem umístě-
no na 1 600 dětí.

Strom Václava Havla
Jablonečané věnovali památce Václava
Havla lípu velkolistou v nově otevřeném
Lesoparku Žižkův Vrch. K pojmenování
stromu po prvním českém prezidentovi
došlo při slavnostním otevření lesoparku
ve středu 3. října 2012.

Špotáková čestnou občankou
Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu
oštěpem Barbora Špotáková bylo na návrh
primátora Petra Beitla uděleno čestného
občanství, a to za vynikající reprezentaci
města v oblasti sportu. Titul Čestný občan
byl oštěpařce Báře Špotákové předán na No-
voročním koncertu 1. ledna 2013. Čestný-
mi občany Jablonce nad Nisou jsou také:
plk. v. v. Čestmír Šikola, plk. v. v. Oldřich
Skácel a Genmjr. v. v. Ing. Karel Mrázek.

Novinkou je odlehčovací služba
Od července poskytuje město prostřed-
nictvím Centra sociálních služeb, p. o., od-
lehčovací službu. Ta je určena seniorům
a zdravotně či chronicky postiženým do-
spělým občanům, kteří žijí ve vlastní do-
mácnosti s podporou a péčí rodiny nebo
osoby jim blízké.

Rekonstrukci přibrzdil nález azbestu
Zateplování budovy ZŠ Liberecká zkom-
plikoval nález azbestových vláken ve vý-
plních panelů. Následně byla provedena
opatření, která zabránila kontaminaci in-
teriérů školy či okolí objektu azbestovými
vlákny. Na podzim tak byla provedena
první část rekonstrukce budovy. Ta bude
pokračovat v prvním pololetí roku 2013.

Na 14 518 451,94 korun vyšla oprava pěší zóny
a schodiště před jabloneckou radnicí. Statu-
tární město Jablonec nad Nisou se na částce
podílelo 4 618 451,91 korunami. Zbývající ob-
nos 9 900 000 pokryla mimořádná dotace z mi-
nisterstva. 

Cena oprav pěší zóny se vyšplhala na částku
6 093 221,24 Kč včetně DPH. „První etapa se
uskutečnila v roce 2011, a to v ulici Lidická od
budovy soudu až na Dolní náměstí. Zbývající část
města byla opravena v roce 2012,“ říká náměstek
primátora Miloš Vele. V rámci oprav pěší zóny se
měnily popraskané žulové desky, které byly na-

hrazeny žulovými kostkami z liberecké žuly
a osazeny do betonového lože.

Rozsáhlou opravou prošlo v letním období také
schodiště před magistrátem. Celkové náklady
včetně víceprací vyšly na 8 425 230,70 Kč vč. DPH.
Při opravě schodů vznikly nepředpokládané více-
práce, neboť před zahájením stavby nebyly použi-
ty sondy, a to z důvodu zajištění vstupu do budo-
vy. Po provedení demontáže bylo zjištěno, že část
schodiště se nalézá v havarijním stavu. 

Nosná železobetonová konstrukce byla dožilá
a poškozená solí používanou na zimní údržbu.
Proto byla konstrukce vybourána a zastropení ze
železobetonu nově provedeno. Při opravě scho-
diště zůstaly zachovány staré žulové stupně, ty
které nemohly být znovu použity, byly nahrazeny
novými. Vše se událo za dozoru orgánu státní pa-
mátkové péče a zástupce Národního památkové-
ho ústavu. 

Oprava schodiště s sebou přinesla i změnu
technologie zimní údržby schodiště v prostoru
před radnicí. „Není možné nadále používat posy-
povou sůl. Proto je zimní údržba prováděna více
mechanicky a ručně, prostor čištění je omezen na
úzký koridor a místo posypové soli bude použí-
ván materiál zn. Ekogrit na bázi páleného jílu,“
vysvětluje změny Vele.

Pěší zóna a schody před radnicí opraveny

Největší stavbou, která byla v roce 2012 do-
končena, byl most v Kamenné ulici v Jablonci
nad Nisou. Most, jenž je důležitou součástí do-
pravního uzlu ve městě, byl slavnostně otevřen
29. srpna 2012. Jeho rekonstrukce z důvodu
havarijního stavu navázala na modernizaci
autobusového nádraží, kde byl v létě roku 2011
vybudován nový přestupní terminál.

Most v Kamenné ulici vznikl koncem 19. století,
a důstojně tak propojil dvě části Jablonce. Most je
pro střed města strategickým místem také z hle-
diska zásobování energiemi a jeho rekonstrukce
si vyžádala překládku inženýrských sítí ulože-
ných v mostní konstrukci. „Tři vodovodní řady,
plynovod, veřejné osvětlení a kabely energetiky
musely být po dobu rekonstrukce přeloženy na
provizorní mostek a pak vráceny zpět. To bylo po-
měrně komplikované a neslo sebou například
přerušení dodávek vody v centru města,“ ohlédl
se za náročností prací náměstek primátora Miloš
Vele. 

Rekonstrukce mostu stála městský rozpočet
13,4 milionu korun včetně DPH, z toho práce na
vlastní mostní konstrukci byly vyčísleny na 8,9
milionu korun. „Zbytek částky se proinvestoval
na přeložkách inženýrských sítí,“ říká náměstek
Vele. V souvislosti s opravou mostu došlo také
k položení nového asfaltového povrchu, vybudo-
vání chodníků po obou stranách mostu a opravě
stěny bývalé tržnice.

Strategický most v Kamenné zrekonstruován

Největší a nejvydařenější akcí odboru rozvoje
byl v roce 2012 Lesopark Žižkův Vrch. Vznikl
v rámci Integrovaného plánu rozvoje města
(IPRM) – zóna Žižkův Vrch a okolí. 

„Podařilo se nám obnovit zanedbané, zpustlé mís-
to se zelení poničenou sněhovou kalamitou v říjnu
2009,“ konstatuje náměstek primátora Petr Vobo-
řil. Právě kalamita zvýšila počet nemocných a po-
škozených stromů, které bylo třeba vykácet.
„Protože území je součástí IPRM, vytvořili jsme

projekt, který od října slouží veřejnosti k její vel-
ké spokojenosti,” říká Vobořil. Ačkoliv první re-
akce obyvatel Žižkova Vrchu nebyla úplně vstříc-
ná. „Všechny projekty v rámci IPRM s obyvateli
této lokality nejprve projednáváme, představuje-
me jejich podobu, diskutujeme o možných změ-
nách. Tak to bylo i v případě lesoparku,“ komen-
tuje průběh náměstek Vobořil. Občané projekt
poznali v říjnu 2010, zastupitelé jej schválili
v prosinci téhož roku. První práce začaly na pod-
zim 2011 a pokračovaly se zimní přestávkou do
konce září 2012. Park vyšel na 17 milionů korun,
z čehož dotace z EU činila 13 300 000 korun. 

Stromy se ošetřovaly a kácely od září do prosin-
ce 2011. Celkem bylo vykáceno 259 stromů s ob-
vodem kmene pod 80 cm a 165 stromů s obvodem
kmene nad 80 cm. Dělníci také odstranili křoviny
z 3940 metrů čtverečních. Vysázelo se 69 stromů
a 2085 keřů. Firma vysela také 51 druhů lučních
květů a 11 druhů trav na tzv. motýlí louku. Její
krásu však návštěvníci posoudí až příští léto.

Na zpustlém místě vyrostl krásný lesopark

Foto Otokar Simm

Foto Radka Baloghová

Foto Miroslav Gorčík
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Několikaletý spor o dům Jana a Marcely
Musilových vyřešen. Statutární město doká-
zalo dlouholetý spor s majiteli vyřešit.

„Myslím si, že to je velký úspěch. Několikaleté
kauza dospěla k jasnému závěru,“ pochvaluje
si vydařená jednání s majiteli domu Petr Beitl,
primátor statutárního města. Za dům v ul.
5. května získali Musilovi objekt a přilehlé po-
zemky ve Skřivánčí ulici a doplatek 6 mil. ko-
run. 

„Starý dům od města odkoupilo Ředitelství
silnic a dálnic, které stavbu zbourá. Nyní čeká-
me na to, až bude budova přepsána v katastru

na nového majitele, který ji může následně zde-
molovat. Termín bourání není zatím stanoven,“
říká náměstek primátora Miloš Vele a dodává:
„Poté bude realizována dostavba tzv. Velkého
bulváru, což je plánováno od dubna do červen-
ce 2013.“

Rozpočet na celou akci, demolici domu, roz-
šíření silnice, položení nového povrchu činí
8 mil korun. 

„Město bude realizovat chodníky, veřejné osvět-
lení a parkovací plochy v ceně 4 mil. korun,“
doplňuje výčet o další část, která s dostavbou
velkého bulvárů souvisí a bude placena z kasy
města, Miloš Vele.

Bulvár se dočká po 11 letech dokončení

Jablonecká teplárenská a realitní, a. s., (JTR)
vyrábí a distribuuje teplo soustavou centrál-
ního zásobování teplem (CZT) do cca 8,5 ti-
síce domácností v Jablonci nad Nisou.
Zákazníky společnosti jsou převážně lidé ži-
jící na jabloneckých sídlištích. JTR má dva
majitele – akcionáře.

Jaká je pozice města v akciové společnosti?
Většinu akcií (65,78 %) drží společnost MVV

Energie CZ, a. s. (MVV), menší část akcií (34,22 %)
je ve vlastnictví statutárního města Jablonec
nad Nisou. Město Jablonec jako menšinový ak-
cionář má ve společnosti menší vliv, ale má
podstatné právo vetovat navýšení ceny za teplo
a rozdělení zisku. S našimi omezenými pravo-
mocemi jsme tedy schopni zabránit růstu cen
a kumulovat zisk uvnitř společnosti za účelem
jeho využití pro další rozvoj společnosti.

Soustava CZT je v nevyhovujícím technic-
kém stavu a dochází k tepelným ztrátám, li-
dé se odpojují. V září 2012 schválili zastupi-
telé záměr odkoupit většinový balík akcií od
MVV, a převzít tak kontrolu nad společnos-
tí. Od té doby vedou oba akcionáři složitá
obchodní jednání o ceně a způsobu převzetí
společnosti. Co je cílem této transakce?

Jednoznačným cílem je nemít nejdražší teplo
v republice. Ne všichni se mohou odpojit a na-
ším cílem je zabezpečit lidem, kteří jsou k sou-
stavě připojeni, konkurenceschopné ceny, ať už
ve spolupráci s MVV nebo jako jediný vlastník
teplárny. Soustava CZT nutně potřebuje projít
revitalizací. Společnost MVV sice přišla s návr-
hem revitalizace celého systému, ale její reali-
zaci podmínila pro nás nepřijatelnou změnou
akcionářské smlouvy, která spočívá v oslabení
vlivu města ve společnosti JTR, včetně ztráty

vlivu na výši ceny tepla. Pokud bychom na to
přistoupili, město by ztratilo vliv na cenu tepla
a účast města v této společnosti pak ztrácí smy-
sl. Když společnost MVV do JTR před lety vstu-
povala, její vedení bylo seznámeno s tím, že
druhým spolumajitelem společnosti JTR je
město Jablonec, které má právo zabránit rozdě-
lení zisku a právo zabránit růstu ceny. Věděli,
do čeho jdou.

Říkáte, že soustava CZT potřebuje projít re-
vitalizací, ale kvůli nepřijatelným podmín-
kám jste odmítli přistoupit na variantu, kte-
rou nabídla společnost MVV. Co tedy bude se
soustavou dál?

Nechali jsme si odborníky vypracovat vlastní
plán revitalizace. Zastupitelé ho 20. prosince
schválili. Tuto revitalizaci MVV předložíme. Po-
važuji naše technické řešení za lepší a kon-
cepčnější než to, které navrhuje MVV. Naše
řešení spočívá v řízeném rozpadu soustavy, vy-
budování devíti samostatných okruhů s bloko-

vými kotelnami po městě a postupnou moderni-
zací celé sítě za účelem dosažení konkurence-
schopných cen. Teplo v Jablonci by podle naší
koncepce mělo stát 600 korun za GJ. K realiza-
ci této varianty vedou dvě cesty. Pokud se nám
podaří o její výhodnosti přesvědčit našeho part-
nera MVV, můžeme tuto akci realizovat v rám-
ci stávající struktury akciové společnosti. Pokud
k dohodě nedojde, budeme usilovat o převzetí
kontroly nad společností koupí většinového po-
dílu akcií. Po tomto kroku můžeme o budouc-
nosti soustavy rozhodovat v jabloneckém za-
stupitelstvu. 

Kolik je město ochotno zaplatit? Znáte hod-
notu společnosti JTR?

K dispozici máme dva odborné odhady ceny
společnosti. Jeden na 190 milionů a druhý na
270 milionů korun. Je potřeba dodat, že ve spo-
lečnosti je dnes řádově 150 milionů korun, kte-
ré lze použít na revitalizaci systému. Sjednání
ceny přijatelné pro obě strany a stanovení pod-
mínek převzetí společnosti je složitý proces,
který probíhá od června tohoto roku. Město
Jablonec plánuje využít na odkup většinového
podílu akcií a přípravu revitalizace úvěr ve vý-
ši 100 milionů korun. Na tento úvěr bylo vypsá-
no výběrové řízení, jehož výsledky budeme
znát začátkem ledna.

Je pravda, že město Jablonec čelí v současné
době žalobě ze strany MVV?

Je to pravda. S žalobou nesouhlasíme a pova-
žujeme ji za účelovou. MVV nás obviňuje z po-
škozování společnosti, protože jsme nepřistou-
pili na jejich návrh revitalizace. Znovu opakuji,
že nemáme problém s revitalizací jako takovou,
ale s oslabením role města ve společnosti, kte-
rou MVV svoji variantu revitalizaci podmiňuje.

S primátorem Beitlem o situaci v JTR

Nový povrch, chodník a parkoviště – to je
plán přestavby ulice U Hřiště ve Mšeně.
Cílem má být zklidnění dopravy a rozšíření
zázemí pro veřejnost sportující ve volnoča-
sovém areálu v ulici F. L. Čelakovského. 

Ve volnočasovém areálu chybí sociální zařízení,
možnost občerstvení, nedostatečná je i parko-
vací kapacita. Provoz v ulici U Hřiště je velmi
rušný a její technický stav není dobrý. Práce na
rekonstrukci budou probíhat do letošního pod-
zimu a město na ně získalo dotaci z Liberecké-
ho kraje ve výši 5,5 milionu korun. „Vozovka
v ulici U Hřiště dostane nový povrch, vybu-

dujeme tu chodník a provoz zpomalíme zvýše-
ným prahem,“ vysvětluje projekt náměstek pri-
mátora Petr Vobořil, který má na starosti rozvoj
města.

Podél ulice vznikne dalších osm parkovacích
míst a 20 vozů zaparkuje na novém samostat-
ném parkovišti. „Přeložíme vysokotlaký plyno-
vod a kanalizaci, prodloužíme vodovodní řad,
čímž do budoucna umožníme rozšířit zázemí
na fotbalovém hřišti. Rekonstrukcí ulice a umís-
těním prahu se vytvoří přirozený a bezpečný
koridor k přecházení mezi oběma sportovišti,
který navazuje na in-line dráhu,“ dodává
Vobořil.

„Jsem velmi rád, že se tu zklidní doprava
a skončí divoké parkování,“ říká jednatel spo-
lečnosti Sport, s. r. o., Milan Matura, jenž podle
svých slov akci podporoval, i když projekt na
vybudování zázemí přímo ve volnočasovém
areálu v ulici Čelakovského existuje: „Ten má
ale nevhodně, blízko panelových domů, umís-
těný bufet se sociálním zařízením. Takto získá-
me přímé napojení na občerstvení, které při
fotbalovém hřišti již existuje a nikomu nevadí,
a na sociální zařízení. Zkvalitní se tak zázemí
pro veřejnost i pro naše zaměstnance,“ uzavírá
Matura.

(jn)

Ulice U Hřiště bude bezpečnější

Foto Jiří Endler

Foto Markéta Hozová
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■ Naši jubilanti
v lednu
98 let
Marie Krupková 

97 let
František Svoboda 

93 let
František Hudec 

92 let
Anna Gaberová, Anna Havránková,
Libuše Matějková, 
Rudolfína Pozděnová.

91 let
Jaroslav Hrubý, Božena Jílková,
Marta Kůželová, Václav Sláma,
František Šochman.

90 let
Vlasta Brebtová, Jaroslav Hase,
Libuše Hoffmanová, Věra Melichová, 
Marie Suchomelová, 
Ludmila Sunková, 
Věra Svobodová, Emília Šolcová,
Marie Vosáhlová.

85 let
Batorková B., Beneš M., Elger O.,
Galajda J., Havel M., Hrdinová M.,
Knotková A., Král M., Kypta J.,
Mošnerová M., Pitro V., Podzimek J.,
Poštulková N., Šírová J., Vélová D.,
Žáková M.

80 let
Foglová V., Gloserová L.,
Hájková V., Hlavatá M., Janda M.,
Janečková J., Jirásková M.,
Kodejšová A., Lejsková D.,
Mikule J., Podzimková D.,
Přibyl T., Salaba J., Šedivý F.,
Třmínek J., Vinšová H., Žák J.

75 let
Bína K., Dobešová H.,
Dvořáková A., Ebr J., Kurťák S.,
Lochman K., Malá M., Matura J.,
Mikš Z., Neťuková R., Nosková J.,
Ovesná M., Petráň J., Pulda K.,
Radovská M., Ryšánková L.,
Stodolová J., Zimmerová M.

70 let
Appelt P., Augstová Z., Bachtíková I.,
Bartková A., Červenka J., Dočekal A.,
Douba J., Fabiánová J., Hacuš A.,
Halamková M., Hankeová H.,
Heřmanová J., Horna P., 
Jiroutová V., Jodasová M., Kadič P.,
Kantorová L., Kičinková V.,
Kozáková F., Krčmářová J.,
Křivancová M., Kvasov V., Kvoch J.,
Langová J., Malíková H.,
Mašková A., Mizerová M.,
Nečásková J., Picková H.,
Procházková M., Prokeš A.,
Scholzová V., Simonová J.,
Součková M., Svobodová J.,
Šádek K., Šindelář M.,
Šlechtová L., Šuk J., Tomči J.,
Ullrich K., Zappe P., Závůrková M.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody

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

Mladí literáti 
oceněni
V Městské knihovně v Jablonci n. N.
byl vyhodnocen 12. ročník literár-
ní soutěže, jejíž motto znělo:
„I malými věcmi se napomáhá vel-
kým (Horatius)“. 
Ve svých kategoriích zvítězili: 

ZŠ I. stupeň: Poezie: Kryštof
Ivanka „Micinka“ (ZŠ Liberecká
26). Próza: Markéta Endlerová
„Den, kdy přišly žáby na svět“ (ZŠ
Liberecká 26). Úvaha: Tadeáš
Paldus „Všichni jednou budeme
staří...“ (Svobodná zákl. škola). 

ZŠ II. stupeň: Poezie: Tereza Ši-
kolová „I malými věcmi se napo-
máhá...“ (Gymnázium Dr. Randy).
Próza: Filip Zadražil „Rozhovor
v náladě“ (Gymnázium Dr. Randy).
Úvaha: Zuzana Hanajová „Návod
jak se změnit“ (Gymnázium U Bal-
vanu). 

Střední školy: Poezie: Martina
Válková „O holce otylce“ (Gymná-
zium Dr. Randy). Próza: Štěpánka
Janusová „Malé a velké činy“
(Gymnázium U Balvanu), Úvaha:
Christina Bočáková „I malými věc-
mi se napomáhá...“ (Gymnázium
U Balvanu).

Inventura v JKIC
Dne 4. 1. 2013 se uskuteční v turis-
tickém informačním centru inven-
tura zboží. V tento den nebude
Dům Jany a Josefa V. Scheybalo-
vých otevřen. Děkujeme všem ná-
vštěvníkům za pochopení. 

Láskyplná čajovna
Slavnostní vyhlášení 17. ročníku li-
terární soutěže Múza proběhne
v pondělí 21. ledna 2013 od 16.00
hodin v obřadní síni radnice. „Le-
tos se sešlo 185 prací na téma
„O lásce“ a ti nejlepší autoři prózy
a poezie ve třech věkových katego-
riích budou vyhlášení a odměněni

už v tradiční literární čajovně, kde
se setkají také s porotou,“ říká
Monika Švorcová z oddělení škol-
ství, kultury a sportu. Soutěž byla
vyhlášena poprvé v roce 1996, své
práce v próze a poezii do ní zasíla-
jí autoři ve věkových kategoriích
do 11 let, 12–15 let a do 18 let.
Zájem o soutěž stoupá, zatímco
v roce 2011 porota hodnotila 91
prací, v roce 2012 jich bylo už 144,
letos téměř dvě stovky.

Zbavte se starého 
elektra
V plném proudu je soutěž, ve které
se můžete ekologicky zbavit sta-
rých spotřebičů, jež už nebudete
potřebovat a navíc vyhrát tablet
Samsung a další zajímavé ceny.
Stále totiž probíhá soutěž Sbírej
a vyhraj!, kterou město připravilo
ve spolupráci s Libereckým kra-
jem a kolektivním systémem ASE-
KOL. Čas sbírat a vyhrát máte až
do konce února, kdy se budou lo-
sovat vítězové za celý kraj, první
místo bude oceněno tabletem od
společnosti Samsung, hodnotné
spotřebiče obdrží i vylosovaní na
2.–5. místě. Pravidla na webových
stránkách www.asekol.cz, v sekci
Sbírej a vyhraj!

Odpadu lze 
odevzdat více
Oddělení správy veřejné zeleně in-
formuje občany na skutečnost, že
od nového roku mají možnost ode-
vzdat více odpadu. „Zvyšuje se po-
čet odložených kg velkoobjemové-
ho odpadu nebo bioodpadu na
Proseči případně v Dalešické ulici
ze 150 kg na 200 kg na občana,
který má zaplacenou nádobu na
odpad. Nově je také možné uzavřít
smlouvu na nádobu na odpad na
více domácností. Členové jednotli-
vých domácností budou mít nárok
na bezplatné odložení 200 kg od-

padu na sběrném dvoře v Proseči
nebo na sběrném místě v Dale-
šické ulici,“ informuje Nikola Ště-
pánová.

Svoz vánočních 
stromků
Během ledna budou svozovou spo-
lečností provedeny dva svozy
stromků. První bude v týdnu po
Třech králích a druhý ve druhé po-
lovině měsíce. „Občané by strom-
ky měli odkládat ke stanovištím na
separovaný odpad,“ upozorňuje
Jablonečany Nikola Štěpánová
z oddělení správy veřejné zeleně
a dodává: „Uvítali bychom, kdyby
byly stromky osekané (větve umís-
těné v taškách), aby měly co ne-
jmenší objem a do svozového auta
se jich tak vešlo co nejvíce.

Výročí sňatku
Manželé Eva a Josef Šťastní osla-
vili 27. prosince diamantovou svat-
bu. Dcera, syn, vnoučata a pravuč-
ka jim k tomuto významnému vý-
ročí společného soužití přejí vše
nejlepší, mnoho zdraví a lásky.

Vítání dětí
sobota 8. 12. 2012
Amálie Tomášková, Eliška Kozder-
ková, Laura Lehká, Daniel Mareš,
Kateřina Havlová, Michaela Gutto-
vá, Ondřej Martinec, Matyáš Pospí-
šil, David Ryneš, Karolína Kouš-
ková, Jiří Brožek, Linda Králíková,
Kristýna Zemlerová, Kateřina Ko-
houtová, Lina Neubauerová, Karolí-
na Stříbrná, Matyáš Čech, Michaela
Říhová, Radek Tribuček, Jiří Dob-
ruský, Jakub Starý, Tomáš Jirák,
Lukáš Chládek, Klaudie a Valerie
Kadrmasovy, Marek Danilo, Vojtěch
Lahoda, Elena Bartoňová, Stela Hor-
tová, Leona Krátká, Bonifác Dole-
žal, Jakub Hutla, Matyáš Hoření,
Eliška Pařízková, Laura Doušanová

Ohlédnutí za adventem

Žáci ZŠ Liberecká se zapsali do knihy České rekordy, když ve škole posbírali 1 194 betlémů. Foto Jiří Endler

V divadle se konalo tradiční pásmo
Vánoce s Nisankou. Foto Jiří Endler

V Eurocentru se konaly Polské Vánoce
s českým hostem. Foto Lenka Hudcová

Rozsvícení vánočního stromu 
Foto Václav Novotný
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Statutární město Jablonec nad Nisou vyšlo
vstříc Katolické ZŠ mjr. Rudolfa Háska, která
se na konci školního roku ocitla v nesnázích.
Objekt, ve kterém škola sídlila, v Saskově
ulici, byl staticky narušen a označen jako
havarijní. Město nakonec škole nabídlo ob-
jekt bývalé mateřské školy v Uhelné ulici.

„K prvnímu jednání o možnosti přestěhování
Katolické ZŠ do Uhelné ulice došlo při návštěvě
biskupa Jana Baxanta, kdy se při jednání s pri-
mátorem zmínil o svízelné situaci školy v ob-
jektu v Saskově ulici. Vzhledem k tomu, že
mám ve správě městský majetek, věděl jsem, že
objekt bývalé mateřské školy v Uhelné ulici je
ve velmi dobrém technickém stavu a je určen
k prodeji. Nabídli jsme tedy budovu Katolické
ZŠ. Ta nabídku přijala, schválila se nájemní
smlouva, která je do konce školního roku,“ sdě-

lil náměstek primátora Miloš Vele a dodal:
„Škola za pronájem platí 5000 korun měsíčně
a hradí si veškeré služby spojené s užíváním
objektu.“

„Byli jsme velmi mile překvapeni, jak město
zareagovalo a pomohlo vyřešit naši situaci.
Rychle nám nabídlo pro nás v tuto chvíli vyho-
vující prostory, za které bych ráda poděkovala,“
řekla Janina Křimská, ředitelka Katolické ZŠ
mjr. Rudolfa Háska v Jablonci nad Nisou.

Škola má s městem smlouvu do konce škol-
ního roku. Náměstek Miloš Vele při prohlídce
školy její ředitelce slíbil, že učiní vše proto, aby
se objekt v nejbližší době neprodal, tedy do vy-
řešení situace. Náměstek mimo jiné přislíbil
pomoc při hledání nového objektu, který by ZŠ
Katolická plně vyhovoval. „Jednou z možností
je i objekt bývalé ZUŠ v Mlýnské ulici, který je
prázdný,“ zmínil možnou variantu Vele.

Město vyšlo vstříc Katolické základní škole

Ražební práce na přívodní štole z Pasek byly
ukončeny. Celých 632 m je již vyraženo a té-
měř hotové jsou i rozdělovací objekty na
obou stranách pasecké štoly. 

Bylo vydlážděno říční koryto a v rozdělovacím
objektu Bílé Nisy přibylo stavidlo. Při ražbě
nové odpadní štoly ze soutoku od výzkumného

ústavu v Tovární ulici došlo v hloubce 26 m
v blízkosti křižovatky Riegrova – Rýnovická
(cca 630 m od soutoku) ke snížení velikosti ná-
lože na jeden časový stupeň o 30 % a byla upra-
vena technologie trhacích prací v prostoru
zálomu. Tato opatření reagují na zhoršenou
geologickou situaci, která se projevuje silnější
odezvou trhacích prací. Z vložené těžní šachty

u Lidlu probíhá v hloubce 17 m ražba úpadně
k soutoku a v hloubce 14,5 m dovrchně k pře-
hradě. Z pracoviště vtokového objektu v blíz-
kosti Loděnice již ražba neprobíhá a stavbaři
betonují vnitřní konstrukce. 

Poslední trhací práce se letos uskutečnily
v pátek 21. 12. 2012 a obnovení prací je pláno-
váno na 3. 1. 2013.

Stavba štoly bude pokračovat 3. ledna

Dny otevřených dveří 
na základních školách
v Jablonci nad Nisou
pro budoucí prvňáčky 
ve školním roce 2013/2014
9. ledna /středa/ 8.00–16.00 hodin
Katolická ZŠ mjr. Rudolfa Háska
www.katolickaskola.cz
Prohlédnout si můžete obě budovy, tj. Průběžná
12 a Saskova 34.
Místo: Průběžná 12 a Saskova 34, Jablonec n. N.

10. ledna /čtvrtek/ 10.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Pasířská 72 (Žižkův Vrch)
www.zspasirskajbc.cz
Škola zve děti a rodiče budoucích prvňáčků
a budoucích žáků 6. ročníků se sportovním za-
měřením s možností vstoupit do sportovní 6.
třídy se zaměřením na atletiku k prohlídce.
Zveme všechny, kteří se chtějí podívat a pře-
svědčit se, zda bychom byli tou správnou vol-
bou pro vzdělávání Vašich dětí.
Místo: Pasířská 72, Jablonec n. N.

15. ledna /úterý/, 23. ledna /středa/
a 31. ledna /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Mozartova 24 
www.6zs-jablonec.cz
Rodiče si budou moci prohlédnout prostory
školy, třídy 1. stupně, navštívit moderní učebny
a tělocvičny a o děti se hravou formou postara-
jí žáci ze školního Parlamentu. Nabízíme i mož-
nost návštěvy v rámci dopoledního vyučování –
po telefonické domluvě. Srdečně zveme na ná-
vštěvu ZŠ Mozartova.
Místo: Mozartova 24, Jablonec n. N.

15. ledna /úterý/ 8.00–18.00 hodin
Svobodná ZŠ Jablonec n. N., Rybářská 35
www.szsjablonec.cz
Místo: Rybářská ul., Jablonec n. N.

17. ledna /čtvrtek/ 16.00–18.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Na Šumavě 43
www.zssumava.cz
Pro budoucí prvňáčky je připraveno „Pohádko-
vé putování po Šumavě“. Všichni jsou srdečně
zváni.
Místo: začátek putování v budově D na adrese
Švédská 12 (objekt bývalých jeslí), Jablonec n. N.

17. ledna /čtvrtek/ 13.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Kokonín, 
Rychnovská 216 
www.zskokonin.com
Srdečně zveme rodiče a děti do všech budov
naší školy.
Místo: všechny budovy – Rychnovská 215 a 216,
Janáčkova 42, Jablonec n. N.

22. ledna /úterý/ 16.00–17.30 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Mšeno, Arbesova 30
www.arbesovka.cz
Den otevřených dveří začíná v 16.00 hodin spo-
lečnou schůzkou s rodiči a prohlídkou školy.
Děti v době od 16 do 17.15 hodin absolvují „ko-
lečko“ čtyř patnáctiminutových činností. Setká-
ní bude ukončeno mezi 17.15-17.30 hod. Další
informace budou na webových stránkách školy.
Místo: Arbesova 30, Jablonec n. N.-Mšeno

22. ledna /úterý/ 13.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Liberecká 26
www.zsliberecka.cz
Získáte základní údaje o naší škole. V době od
13.00 do 14.30 hod. můžete zhlédnout výuku

v 1. třídách, připravena je prohlídka školní dru-
žiny, počítačové učebny, jídelny i tělocvičny.
Své dotazy můžete směřovat na učitelky 1. tříd,
vedoucí vychovatelku školní družiny či na ve-
dení školy.
Místo: Liberecká 26, Jablonec n. N.

22. ledna /úterý/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., 5. května 76
www.zsjbc5kvetna.cz
Zájemci si mohou prohlédnout prostory obou
budov školy a navštívit moderní učebny, vč. tříd
Montessori. Podáme veškeré informace o pro-
vozu školy (výuce, školní družině, školní jídel-
ně) a rádi zodpovíme dotazy.
Místo: 5. května 76 - obě budovy – 5. května 76
a Sokolí 9, Jablonec n. N.

24. ledna /čtvrtek/ 14.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N.-Rýnovice, 
Pod Vodárnou 10
www.zsrynovice.cz
Zveme rodiče a hlavně budoucí prvňáčky na
prohlídku školy. Za doprovodu pedagoga bude
možné se seznámit s třídami, odbornými učeb-
nami, jídelnou i tělocvičnou. Lze se též zúčast-
nit právě probíhající výuky a zájmové činnosti.
Počítačové učebny nabídnou možnost vyzkou-
šet si opravdový školní výukový program.
Místo: Pod Vodárnou 10, Jablonec n. N.

30. ledna /středa/ 15.00–17.00 hodin
ZŠ Jablonec n. N., Pivovarská 15
www.7zsjbc.cz
Zveme k prohlídce školy, během ní budou uči-
telé informovat o činnosti a provozu školy
i školní družiny. Od 16 hodin můžete zhlédnout
ukázku výuky v 1. třídě. Rádi zodpovíme dotazy.
Místo: Pivovarská 15, Jablonec n. N.

Přijďte si prohlédnout jablonecké školy

Ředitelka Janina Křimská vlevo s náměstkem. Foto Jiří Endler
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Kdo kandiduje?
Volba prezidenta republiky se řídí zákonem čís-
lo 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky
a o změně zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky). O post prezidenta republiky se uchá-
zí ve volebním obvodu, kterým je území celé
České republiky pro nastávající pětileté voleb-
ní období celkem 9 kandidátů. Věk kandidáta
musí být nejpozději v druhý den voleb 40 let.

Kdy k volbám?
Předseda Senátu Parlamentu ČR vyhlásil tyto
volby na dny 11.–12. ledna 2013. V pátek 11.
ledna 2013 budou volební místnosti otevřeny
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do
14.00 hodin. Jestliže však žádný z kandidátů
nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu
z celkového počtu platných hlasů, budeme mu-
set jít k volebním urnám ještě za 14 dnů, a to 25.
a 26. ledna 2013. Volební místnosti budou pří-
stupné opět v pátek od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.

Kam k volbám?
V našem městě nedojde ke změně počtu voleb-
ních okrsků a bude jich vytvořeno 49. Jejich
dislokace bude zhruba stejná jako u voleb v říj-
nu 2012, vyjma OVK 35 a 36. Volební místnost
č. 35 se ze Základní školy v ul. Josefa Hory pře-
souvá nově do Základní školy v ul. Arbesova
(platí pro voliče s trvalým pobytem: Josefa Hory
15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, Mšenská 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64) a volební místnost č. 36 se
z Mateřské školy v ul. Josefa Hory přesouvá no-
vě do Základní školy v ul. Mozartova (platí pro
voliče s trvalým pobytem: Mšenská 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,
42, 44, 46, 48). Oznámení o volebních místnostech
a popisu volebních okrsků bude zveřejněno
na úřední desce magistrátu a na internetových
stránkách města (www.mestojablonec.cz), a to
nejpozději 27. prosince 2012. Stejnou informa-
ci lze získat i na vnitřním informačním středis-
ku v přízemí budovy radnice. Občané voliči,
kteří mají z úřední moci trvalý pobyt evidován
na radnici (cca 1000 osob), se mohou voleb
účastnit (pokud nebudou mít voličský průkaz)
ve volebním okrsku č. 1 – volební místnost
v budově radnice. V případě konání druhého
kola voleb bude oznámení o volebních míst-
nostech a popisu volebních okrsků zveřejněno
na úřední desce magistrátu a internetových
stránkách města po vyhlášení výsledku první-
ho kola volby, které se zveřejňuje na interneto-
vých stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Voličské průkazy
Volič může požádat o vydání voličského průka-
zu (na I. a II. kolo voleb), a to písemně s úřed-
ně ověřeným podpisem (ověření je osvobozeno
od povinnosti hradit správní poplatek), nebo
elektronicky s uznávaným elektronickým pod-

pisem, nebo prostřednictvím datové schránky
(datová schránka statutárního města Jablonec
nad Nisou je wufbr2a) doručené nejpozději do
16.00 hod. dne 4. ledna 2013. O voličský průkaz
je možné žádat i osobně (Magistrát města, Ko-
menského ul. 8, oddělení správních agend) nej-
později do 16.00 dne 9. ledna 2012. Magistrát
města předá voličský průkaz přímo voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně o-
věřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, nebo jej voliči zašle na jím
uvedenou adresu (po ČR doporučeně do vlast-
ních rukou) nejdříve 27. prosince 2012. Voličský
průkaz opravňuje voliče uplatnit své aktivní vo-
lební právo v kterémkoliv volebním okrsku na
území ČR.

Hlasovací lístky
Magistrát města zajistí doručení sady hlasova-
cích lístků každému voliči společně s poučením
nejpozději v úterý 8. ledna 2013 do místa jeho
trvalého bydliště. I tentokrát vyzýváme obča-
ny, aby si prověřili, zda mají správně označeny
svoje poštovní schránky. Pokud se výjimečně
stane, že volič lístky neobdrží do výše uvedené-
ho data, může si celou sadu vyzvednout denně
v pracovní době na vnitřním informačním stře-
disku v přízemí budovy radnice a v den voleb
i ve volební místnosti. 

V případě konání II. kola voleb nebudou hla-
sovací lístky již doručovány do místa trvalého
pobytu, ale každý volič obdrží hlasovací lístky
přímo ve volební místnosti.

Aktivní volební právo
Státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a v případě konání
II. kola voleb může volit i občan, který alespoň
druhý den konání II. kola voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.

Volič, který přijde do volební místnosti je po-
vinen prokázat komisi svoji totožnost a státní
občanství České republiky. Musí k tomu použít
platný občanský průkaz nebo cestovní, diplo-
matický nebo služební pas.

Volby mimo volební místnost
Volič, který bude v den voleb ležet v jablonecké
nemocnici, o své aktivní volební právo nepři-
jde. Vedení nemocnice nahlásí Magistrátu měs-
ta do 14 hod. dne pondělí 7. ledna 2013 (v pří-
padě konání druhého kola do 14 hod. dne 21.
ledna 2013) tyto pacienty, kteří budou zahrnuti
v tzv. zvláštním seznamu. Druhý den voleb se
dostaví zástupci jedné okrskové volební komise
a umožní pacientům volit. I zde však platí pro-
kázání totožnosti a občanství. Obdobně proběh-
nou volby ve věznici v Rýnovicích.

Volební komise určitě navštíví s přenosnou
schránkou Dům zvláštního určení Palackého
63–65 a Boženy Němcové 54, aby zde mohli
odvolit ti občané, kteří o to požádají.

Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
můžete požádat Magistrát města v Jablonci nad
Nisou e-mailem: reichelova@mestojablonec.cz,
tel. č.: 483 357 364 a v den voleb také okrsko-
vou volební komisi o to, abyste mohli hlasovat
doma. Příslušná komise k vám v takovém pří-
padě vyšle své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími líst-
ky. Komise ale může vyjíždět s volební schrán-
kou pouze na území svého volebního okrsku. 

Volební orgány
Na organizačně technickém zabezpečení voleb
se podílí řada volebních orgánů od Státní vo-
lební komise přes primátora města, Magistrát
města až k okrskové volební komisi. Komise
dbá na pořádek ve volební místnosti, zajišťuje
hlasování a sčítá odevzdané hlasy. Komise jsou
složeny přednostně z delegátů volebních stran.
Pokud tak není dosaženo minimálního počtu
členů okrskových volebních komisí, potom se
doplňuje z dobrovolníků jmenovaných primá-
torem města. Všem dobrovolníkům - zájemcům
o tuto práci za ochotu pomáhat při technickém
zvládnutí voleb děkujeme. 

Výsledky volby
Volební výsledky zpracovávají z podkladů okr-
skových volebních komisí orgány Českého
statistického úřadu. Český statistický úřad
spravuje internetové stránky www.volby.cz,
kde jsou uveřejňovány výsledky průběžně tak,
jak jsou předávány jednotlivými okrskovými
volebními komisemi sumarizačním útvarům
Českého statistického úřadu za jednotlivé kra-
je, obce i za jednotlivé okrskové volební komi-
se. V případě, že po I. kole volby nezíská žádný
z kandidátů nadpoloviční většinu z celkového
počtu platných hlasů, bude výsledek volby pre-
zidenta za I. kolo vyhlášen uveřejněním zápisu
Státní volební komise na internetových strán-
kách Ministerstva vnitra ČR. Celkové výsledky
volby prezidenta budou vyhlášeny uveřejně-
ním zápisu Státní volební komise sdělením ve
Sbírce zákonů.

Soudní přezkum
Podáním návrhu na neplatnost volby preziden-
ta se může domáhat ochrany u soudu mimo ji-
né každý občan zapsaný do stálého seznamu
voličů, zvláštního seznamu voličů vedeného
zastupitelským úřadem. Návrh je nutno podat
nejpozději do 7 dnů po vyhlášení celkového
výsledku volby prezidenta Státní volební komisí.

Informace
Za materiálně technické zabezpečení voleb ve
městě odpovídá na Magistrátu města tajemník
úřadu JUDr. Marek Řeháček. 

Připomínky, podněty, návrhy můžete podávat
na telefon: 483 357 364 nebo e-mail: reichelova@
mestojablonec.cz.

Volba prezidenta republiky 
11.–12. ledna 2013 (II. kolo volby 25.–26. ledna 2013)

Foto Lubomír Fuxa
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■ Krátce
Svařák vynesl 27 041 korun
Také loni o Vánočních slavnostech
naléval primátor města Petr Beitl
se svými náměstky Primátorský
svařák. Hrneček, opět za sym-
bolických 50 korun, byl v pořadí
šestý z vydávané edice a tentokrát
s motivem věže nové radnice. Celý
výtěžek z prodeje hrnečků popu-
tuje Centru pro zdravotně postiže-
né Libereckého kraje – Jablonec
nad Nisou. Svařák do bezedného
hrnku vedení radnice nalévá od
roku 2007. Dosud zobrazené věže:
• Kostel sv. Anny
• Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
• Kostel Povýšení sv. kříže
• Kostel na nám. Dr. Farského
• Věž nové radnice (mh)

Jízdenky budou dražší
Rada města schválila úpravu cen
jízdného městské hromadné do-
pravy s přihlédnutím k nárůstu
cen vstupů za uplynulá období
(ceny paliva meziročně vzrostly
o cca 2 Kč/litr) a změny v DPH
(z 9 až na současných 14 %)
i k očekávanému vývoji v násle-
dujících letech (opět paliva, mzdy
a DPH 15 %). „Na provoz MHD
v roce 2013 počítáme se stejnou
částkou jako v loni. Tím zabrání-
me omezení rozsahu služeb
MHD, nikoli zdražení jízdného,“
sdělil náměstek primátora Miloš
Vele. „Všechny benefity však zů-
stanou zachované.“ Nepřestupní
jízdenka na 30 minut bude papí-
rová stát 18 Kč, u řidiče 22 Kč,
opuscard 16 Kč. Přestupní (60 mi-
nut): papírová 22, u řidiče 26,
opuscard 20 korun. (end)

Od 2. ledna 2012 se dobíjení
karet Opuscard přesouvá
z prodejny EXE na rohu ulice
Komenského a Mírového ná-
městí do Vnitřního informační-
ho střediska magistrátu města,
které sídlí v budově radnice.

Na úřad bez čekání
Pomocí webové aplikace nebo za-
sláním zprávy SMS v daném for-
mátu se můžete objednat na vyří-
zení určitých vybraných agend
umístěných v budově magistrátu
města v ulici Komenského. 
Objednávání přes SMS: 
SMS zprávu posílejte na telefonní
číslo: +420 728 222 200 (služba je
poskytována zdarma, cena SMS je
účtována dle tarifu vašeho operá-
tora). 
SMS je třeba zaslat ve tvaru: 
OBJ „zkratka agendy“ „datum“ „čas“
„jméno“. Příklad textu SMS zprávy:
OBJ ZOP 1. 1. 14.00 NOVAK.
Seznam zkratek pro jednotlivé
agendy: 
ZOP – žádost o občanský průkaz,
ZCD – žádost o cestovní doklad,
VOPCD – výdej občanských prů-
kazů a cestovních dokladů, 
EO – evidence obyvatel, 
RR – registr řidičů, 
RV – registr vozidel. 
Objednat se lze i přes web města.
Více informací o systému na webu
www.mestojablonec.cz. (end)

Zajímavosti ze zastupitelstva
Řešení je v řízeném rozpadu
Město i nadále pokračuje v naplňování svého zá-
měru převzít plnou kontrolu nad společností
Jablonecká teplárenská a realitní, a. s. (JTR). 

Zastupitelé 20. prosince 2012 schválili záměr reali-
zace jedné z variant budoucího zásobování města tep-
lem a řešení soustavy centrálního zásobování teplem
(CZT), který pro město zpracovala společnost Envi-
ros, s. r. o.

Zvolená varianta spočívá v řízeném rozpadu sou-
stavy, vybudování devíti samostatných okruhů s dva-
ceti blokovými kotelnami po městě a postupnou mo-
dernizací celé sítě, čímž bude množné dosáhnout
konkurenceschopných cen.

(více informací v rozhovoru s primátorem na str. 4) 

Zatím dle rozpočtového provizoria
Zastupitelé budou rozpočet města na rok 2013 pro-
jednávat v únoru. Do té doby bude město hospo-
dařit dle pravidel rozpočtového provizoria.

„Pro období rozpočtového provizoria, tedy do doby
schválení rozpočtu 2013, jsou přesně stanoveny maxi-
mální výše neinvestičních výdajů pro jednotlivé odbo-
ry magistrátu. Tyto limity činí celkem zhruba jednu
dvanáctinu neinvestičních výdajů rozpočtu 2012,“ vy-
světluje náměstek pro ekonomiku Miloš Vele a dodá-
vá, že celkový maximální limit pro čerpání neinves-
tičních výdajů je 57,4 milionu korun.

Investiční výdaje se budou čerpat dle uzavřených
smluv, nové investiční akce se nebudou do schválení
rozpočtu 2013 zahajovat. Rozpočtové příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stáva-
jí příjmy a výdaji rozpočtu 2013 po jeho schválení.

Pohyby daně z nemovitosti
Zastupitelé schválili novou obecně závaznou vy-
hlášku o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitostí. 

S povýšením na statutární město se podle zákona
o dani z nemovitostí od začátku roku 2013 koeficient
násobící sazbu daně z pozemků zvyšuje ze součas-
ných 2,5 na 3,5 bez ohledu na počet obyvatel. „Příliš
pozdě jsme zareagovali na to, že jsme se stali statu-
tárním městem a podléháme tedy vyšší daňové zátě-
ži,“ přiznává primátor Beitl a vysvětluje: „Pro tento
rok již nestihneme snížit daň z nemovitosti prostřed-
nictvím koeficientu, rozhodli jsme se tedy využít mož-
nosti upravit daň z nemovitosti pomocí obecně závazné
vyhlášky a tím upravit výši daňové zátěže v následu-
jících dvou letech.“ 

Pro rok 2014 se sníží oba koeficienty o 3 kategorie
na hodnotu 1,6, od roku 2015 se koeficienty sníží
o jednu kategorii na 2,5.

Za průměrný rodinný dům se zahradou a garáží za-
platil majitel v roce 2012 (koeficient 2,5) daň z nemo-
vitosti ve výši 1781 Kč. V roce 2013, kdy bude platit ko-
eficient z budov 3,5, zaplatí 2 348 Kč. Tato částka se
sníží v roce 2014 prostřednictvím koeficientu 1,6 na
1 271 Kč. V roce 2015 se pak výše daně vrátí na úroveň
roku 2012.

„Odhad finančního úřadu na zvýšení výnosů z daně
z nemovitosti pro rozpočet města je v částce 2–3 milio-
nu korun,“ podotýká Renata Vítová, vedoucí odboru
ekonomiky, a dodává, že roční výnos z daně z nemo-
vitosti tak bude cca 20 milionů.

Podpora jabloneckého ČČK
Zastupitelé schválili provozní půjčku ve výši 110 tisíc
korun a nepeněžitý dar – nábytek a počítač –
v hodnotě 73,6 tisíc korun jabloneckému oblastní-
mu spolku Českého Červeného kříže. 

„Český červený kříž podporujeme již tradičně.
Vážím si práce této neziskové organizace, která vý-
znamně přispívá ke společenskému dění ve městě.
Opomenout nelze ani podstatnou dobrovolnickou čin-
nost členů ČČK,“ říká primátor města Petr Beitl.

Finanční prostředky z provozní půjčky s měsíčními
splátkami 3500 Kč jablonecký ČČK využije na před-
financování projektů. 

Výtěžek z happeningu jde atletům 
Statutární město ocenilo úspěchy zlaté olympijské
medailistky Báry Špotákové mimo jiné i happenin-
gem se sportovkyní 13. listopadu, jehož součástí byl
koncert kapely Tři sestry a Wohnout. 

Sportovní komise navrhla rozdělit výtěžek ze vstup-
ného – 77 400 korun mezi jablonecké atlety, a to
50 000 AC Jablonec nad Nisou, 20 000 TJ LIAZ Jablo-
nec nad Nisou, o. s., a 7 400 korun atletickému klubu
5. ZŠ v Pasířské ulici. 

Mandát zastupitele si ponechám
Náměstek primátora Petr Tulpa na prosincovém
zasedání zastupitelstva rezignoval na svůj post
k 31. 12. 2012. 

Důvodem k tomuto kroku byl fakt, že na listopa-
dovém ustavujícím zasedání krajského zastupitelstva
byl zvolen radním Libereckého kraje pro sociální
věci. 

„Mandát zastupitele si ponechám. Bylo mi potěše-
ním s vámi pracovat a budu s vámi v lavici sedět dál,“
rozloučil se s úsměvem Tulpa. Jeho nástupce budou
zastupitelé volit v únoru.

(více k odchodu Mgr. P. Tulpy v rozhovoru s ním na
straně 13)

(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.–2. 1.
KINA NEHRAJÍ

3. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ LADÍME!
20.00 /R/ FRANKENWEENIE:

DOMÁCÍ MAZLÍČEK (3D)

4. 1. /pátek/
17.30 /R/ FRANKENWEENIE:

DOMÁCÍ MAZLÍČEK (3D)
20.00 /R/ BÍDNÍCI

5. 1. /sobota/
15.00 /R/ SAMMYHO

DOBRODRUŽSTVÍ 2 (3D)
17.45 /R/ TRÓJANÉ

Přímý přenos MET NY

6. 1. /neděle/
13.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
16.30 /R/ BÍDNÍCI
20.00 /R/ FRANKENWEENIE:

DOMÁCÍ MAZLÍČEK (2D)

7. 1. /pondělí/
17.30 /R/ PÍ A JEHO ŽIVOT (2D/T)
20.00 /R/ FRANKENWEENIE:

DOMÁCÍ MAZLÍČEK (2D)

8. 1. /úterý/
17.30 /R/ LADÍME!
20.00 /R/ ARGO

9. 1. /středa/
17.00 /R/ BÍDNÍCI
20.00 /R/ ATLAS MRAKŮ

10. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ FRANKENWEENIE:

DOMÁCÍ MAZLÍČEK (2D)
19.00 /J/ HRA O KÁMEN

+ delegace tvůrců
20.00 /R/ BÍDNÍCI

11. 1. /pátek/
17.30 /R/ FRANKENWEENIE:

DOMÁCÍ MAZLÍČEK (3D)
18.00 /J/ NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ
20.00 /R/ JACK REACHER:

POSLEDNÍ VÝSTŘEL
20.00 /J/ ALOIS NEBEL

12. 1. /sobota/
14.30 /R/ ZVONILKA: TAJEMSTVÍ

KŘÍDEL (3D)
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
18.00 /J/ ALOIS NEBEL
20.00 /R/ CARMEN (2D)
20.00 /J/ DIVOKÁ STVOŘENÍ

JIŽNÍCH KRAJIN

13. 1. /neděle/
14.30 /R/ SAMMYHO

DOBRODRUŽSTVÍ 2 (3D)
16.30 /J/ MALÝ TYGR
17.00 /R/ CARMEN (2D)
18.00 /J/ DIVOKÁ STVOŘENÍ

JIŽNÍCH KRAJIN
20.00 /R/ JACK REACHER:

POSLEDNÍ VÝSTŘEL

14. 1. /pondělí/
17.30 /R/ PÍ A JEHO ŽIVOT (3D)
20.00 /R/ SKYFALL

15. 1. /úterý/
17.00 /R/ BÍDNÍCI
20.00 /R/ MISTR

16. 1. /středa/
15.00 /R/ 7 DNÍ HŘÍCHŮ

Projekce (nejen) pro seniory
17.30 /R/ FRANKENWEENIE:

DOMÁCÍ MAZLÍČEK (2D)
19.00 /J/ iSHORTS; ZKRÁTKA FILMY

Pásmo krátkých filmů
20.00 /R/ MISTR

17. 1. /čtvrtek/
17.00 /R/ ANNA KARENINA
19.00 /J/ SHINING

Pro majitele průkazky
FK 2013 vstup zdarma!

20.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO

18. 1. /pátek/
17.00 /R/ CARMEN (2D)
18.00 /J/ OBČAN K.
20.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO
20.00 /J/ KRÁLOVSKÁ AFÉRA

19. 1. /sobota/
13.00 /R/ O MYŠCE 

A MEDVĚDOVI
15.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO
17.30 /J/ KRÁLOVSKÁ AFÉRA
18.45 /R/ MARIE STUARTOVNA

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ ANDĚLSKÝ PODÍL

20. 1. /neděle/
14.00 /R/ SAMMYHO

DOBRODRUŽSTVÍ 2 (3D)
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
16.30 /J/ POHÁDKOVÉ 

TAJEMSTVÍ I.
18.00 /J/ ANDĚLSKÝ PODÍL
20.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO

21. 1. /pondělí/
17.00 /R/ BÍDNÍCI
20.00 /R/ SAMSARA

22. 1. /úterý/
17.30 /R/ FRANKENWEENIE:

DOMÁCÍ MAZLÍČEK (3D)
20.00 /R/ HON

23. 1. /středa/
17.00 /R/ ANNA KARENINA
20.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO

24. 1. /čtvrtek/
17.00 /R/ CARMEN (3D)
19.00 /J/ TOKIO!
20.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO

25. 1. /pátek/
17.30 /R/ MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
18.30 /J/ HRA O KÁMEN
20.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO
20.00 /J/ SVATBA MEZI CITRÓNY

26. 1. /sobota/
15.00 /R/ SAMMYHO

DOBRODRUŽSTVÍ 2 (3D)
17.30 /R/ MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
17.30 /J/ SVATBA MEZI CITRÓNY
20.00 /R/ LINCOLN
20.00 /J/ AŽ VYJDE MĚSÍC

27. 1. /neděle/
13.30 /R/ O MYŠCE A MEDVĚDOVI
15.45 /R/ BAYADÉRA

Přímý přenos Bolšovo baletu
16.00 /J/ O MALENCE
18.00 /J/ AŽ VYJDE MĚSÍC
20.00 /R/ LINCOLN

28. 1. /pondělí/
17.00 /R/ LINCOLN
20.00 /R/ HOLY MOTORS

29. 1. /úterý/
17.30 /R/ MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO
20.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO

30. 1. /středa/
17.00 /R/ BÍDNÍCI
20.00 /R/ AVATAR (3D)

31. 1. /čtvrtek/
17.30 /R/ ČTYŘLÍSTEK VE

SLUŽBÁCH KRÁLE
19.00 /J/ SUNSET BLVD.
20.00 /R/ MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

1. 1. /úterý/ 19.00 hodin
NOVOROČNÍ KONCERT 
FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Dirigent: Andreas Sebastian Weiser.
Program: valčíky, polky a pochody
Johanna Strausse ml., Bedřicha
Smetany, Franze von Suppé,
Josefa Bohuslava Foerstra a dalších.

6. 1. /neděle/ 15.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ
Tradiční setkání dětských pěveckých
sborů Jablonecka. 
Host: Dětský folklorní soubor Malá
Nisanka. Uvádí: David Jelínek

10. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin
KVĚTA LEGÁTOVÁ – ŽELARY
Divadlo Rokoko Praha 
Režie: Pavel Khek. 
Hrají: Evellyn Pacoláková, Vasil
Fridrich, Jitka Smutná, Oldřich Vízner,
Veronika Janků a další. 

15. 1. /úterý/ 19.00 hodin
ONDŘEJ HAVELKA 
a jeho MELODY MAKERS
Pořad Perly swingu. Ty vůbec
nejkrásnější hudební perly, jež nám
světový swing 30.–40. let zanechal.

17. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin
VRATKÁ PRKNA
Studio Ypsilon Praha. Režie: Arnošt
Goldflam. Hrají: Jiří Lábus, Jaroslava
Kretschmerová, Lenka Loubalová,
Petr Vršek a další. Činohra, skupina DA.

20. 1. /neděle/ 15.00 hodin
VELRYBA LÍZINKA
Divadlo Krapet Praha 
Výpravná pohádka v podání
protagonistů Příhod včelích medvídků
o zatoulané malé velrybě v českých
řekách, provázená milými písničkami
od Marka Ebena. Pohádka. Skupina RD

22. 1. /úterý/ 19.00 hodin
GIUSEPPE VERDI – NABUCCO
Severočeské divadlo Ústí n. L.
Režie: Martin Dubovic. Opera. 
Skupina ND.

23. 1. /středa/ 19.00 hodin
PRAŽSKÉ DECHOVÉ OKTETO
Umělecký vedoucí Vladislav Borovka.
Hudba. Skupina H. 

24. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin
DEALER’S CHOICE 
(KDO ROZDÁVÁ, ROZHODNE)
Dejvické divadlo Praha 
Hrají: David Novotný, Václav Neužil,
Jaroslav Plesl, Ivan Trojan, Hynek
Čermák a Martin Myšička. Činohra.
Skupina DB

31. 1. /čtvrtek/ 18.00 hodin
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC
ROKU 2012
Vyhlašovatelé ankety: Město Jablonec
nad Nisou, Jablonecký deník, ČSTV
Jablonec n. N., ČOK CZ. Vstup zdarma.
Pořadatelem této akce není Městské
divadlo.

VÝSTAVA
10. 1.–3. 3.
HANA DÝCKOVÁ – V KRAJINĚ
Vernisáž 10. 1. od 17.00 hodin. 
Výstavy ve foyer divadla jsou zpřístup-
něny v době divadelních představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz
Otevřeno vždy v úterý a v sobotu
od 13.00 do 16.00 hodin 

VÝSTAVA
2. 12. 2012–8. 1. 2013
BETLÉMY VČERA A DNES
Tradiční výstava symbolů Vánoc, letos
doplněna o unikát z kašírovaného textilu
z Portugalska. Projekt vznikl za finanční
podpory Státního fondu kultury ČR.

Hra o kámen + beseda s tvůrci

10. 1. /čtvrtek/ 19.00 hodin – kino Junior
Projekce dokumentárního filmu o zuřivém sporu ohledně kontroverz-
ního památníku zavražděným sudetským Němcům v Novém Boru.
Dokument si odnesl Zvláštní cenu poroty z MF dokumentárních filmů
v Jihlavě. Po projekci bude následovat beseda s tvůrci filmu.
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

7. 1. /pondělí/ 9.00 hodin
NOVELY ZÁKONA O DPH 2013
Přednáší: Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Tel.: 484 846 220, 
www.danevimjaknane.cz
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

8. 1. /úterý/ 9.00 hodin
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
A POJISTNÉ V ROCE 2013
Přednáší Ing. Marta Ženíšková, MPSV.
Tel.: 723 510 256, ekonomcar@iol.cz
Pořádá Ludmila Caránková 
– Ekonom Servis.

10. 1. /čtvrtek/ 17.00 a 20.00 hodin
MADE IN JABLONEC 2013
Premiéra módní přehlídky Svazu
výrobců skla a bižuterie
23 bižuterních firem se svými partnery
představí ukázky ze své produkce
na exkluzivních modelech.

20. 1. /neděle/ 14.00 hodin
MLADÁ DECHOVKA
Taneční odpoledne s jabloneckým
orchestrem

22. 1. /úterý/ 9.00 hodin
PŘÍZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU FO
A PO 2012
Přednáší: Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Tel.: 484 846 220, 
www.danevimjaknane.cz
Pořádá Commerce Base, s. r. o.

30. 1. /středa/ 9.00 hodin
DAŇ Z PŘÍJMU ZE ZÁVISLÉ
ČINNOSTI
Přednáší: JUDr. Marie Kohoutová,
Úřad vlády ČR 
Pořádá Ludmila Caránková, 
Ekonom Servis.
Informace a přihlášky:
ekonomcar@iol.cz, 723 510 256

PŘIPRAVUJEME:

14. 2. /čtvrtek/ 20.00 hodin
NEZMAŘI: 35 LET NA CESTĚ
Česká folková stálice

16. 2. /sobota/ 20.00 hodin
SALSA NIGHT
Celovečerní akce v duchu
latinskoamerických tanců pro zaryté
fandy i žánrové amatéry
Karibská kapela, profesionální tanečníci,
Dj, výuka tanců, míchané nápoje…

28. 2. /čtvrtek/ 20.00 hodin 
SBB
Polská progrocková legenda

VÝSTAVA:

9. 1.–4. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin, foyer
GERHARD ACH & ŠIMON PIKOUS:
SPOJENÍ II
Autorská fotografická výstava
Vernisáž: středa 9. 1., 17.00 hodin

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

7. 1. /pondělí/ 10.00 hodin
ÁRIE Z BAROKNÍCH OPER
O hudbě s Věrou Štrynclovou

8. 1. /úterý/ 17.00 hodin
UDÁLOSTI V ASTRONOMII 
A KOSMONAUTICE 2012
Astronomické okénko Martina
Gembece

15. 1. /úterý/ 14.00 hodin
KAZACHSTÁN
Pravidelné promítání

15. 1. /úterý/ 17.00 hodin
SEVERNÍ ČECHY – MOSTECKO,
ÚSTECKO A POOHŘÍ
Cestopisný pořad Lubora Laciny

23. 1. /středa/ 16.30 hodin
HUDBA, KTEROU RÁD
POSLOUCHÁM
Beseda s českým hudebním 
a filmovým kritikem a novinářem
Janem Rejžkem

24. 1. /čtvrtek/ 16.30 hodin
KVĚTINKY A BYLINKY TETY 
LUCINKY
Povídání si s autorkou knížky Lucií
Holasovou, inženýrkou chemie,
kterou k bylinkám již v dětství 
přivedla její maminka lékárnice.

29. 1. /úterý/ 14.00 hodin
DOBRODRUŽNÁ PÁTRÁNÍ 
V MINULOSTI 
– TAJEMSTVÍ ORIENTU
Pravidelné promítání

VÝSTAVA:
TOUHA PO SVĚTLE III
V prostoru schodiště své fotografie
představí manželé Majtánovi.

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

2. 1. /středa/ 8.00 hodin
ZÁBAVA PO SILVESTRU
Využití prázdninového dne ve Vikýři,
cena 120,– Kč, informace a přihlášky
S. Příhonská.

3. 1., 17. 1. a 31. 1 /čtvrtek/ 
10.00 hodin
DOPOLEDNE PRO
DOVOLENKÁŘE
Maminky, tatínkové, babičky, tetičky
a všichni, co trávíte dopoledne s dětmi,

přijďte do Vikýře užít si dvě hodinky
ve společnosti dalších dovolenkářů. 
Cena 60 Kč/rodič+dítě, 40 Kč/osoba,
informace a přihlášky A. Tauchmanová.

7. 1. /pondělí/
VYHLÁŠENÍ DĚTSKÉ SCÉNY 
– RECITACE
Vyhlášení dalšího ročníku okresního
kola soutěže dětských recitátorů 
pro žáky ZŠ, soutěž se uskuteční 
23. 3. 2013, inf. S. Příhonská.

8. 1. /úterý/ 15.00 hodin
DESKOVÉ HRY PRO VŠECHNY
Přijďte si odpoledne zahrát zajímavé
deskové hry, informace a přihlášky 
A. Tauchmanová.

10. 1. /čtvrtek/ 14.00 hodin
WORKSHOP: KAM A TEĎ?
Zajímá Vás, jaké jsou další Vaše
možnosti po skončení ZŠ? 
Přijďte se pobavit a zároveň si 
vyzkoušet, jaké to je být třeba kuchař,
automechanik či zvěrolékař, 
cena 20 Kč, 
informace a přihlášky A. Tauchmanová.

12. 1. /sobota/ 13.00 hodin
JAK ŽIJE LES V ZIMĚ
Příprava různých druhů ptačích
krmítek z přírodnin, společná
vycházka do lesa s výkladem lesníka,
cena 20 Kč, 
informace a přihlášky A. Francová.

13. 1. /neděle/ 15.00 hodin
KULINÁŘSTVÍ
Kulinářská soutěž na téma: 
„Zimní zásoby“, vaření vlastních
originálních receptů ze zimních zásob,
informace a přihlášky A. Tauchmanová.

14.–17. 1. /pondělí až čtvrtek/ 
15.00 hodin
ZÁPIS NA II. POLOLETÍ
Zápis na volná místa do zájmových
kroužků na druhé pololetí, 
více informací na www.vikyr.cz, 
informace podá celý kolektiv 
pracovníků.

15. 1. /úterý/ 15.00 hodin
DESKOVÉ HRY PRO VŠECHNY
Přijďte si odpoledne zahrát zajímavé
deskové hry, 
informace a přihlášky A. Tauchmanová.

16. 1. /středa/ 13.00 hodin
SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY
Drumbeny a jejich využití
v pedagogické praxi, cena 100 Kč, 
informace a přihlášky I. Literová.

20. 1. neděle v 15.00 hodin
DISKOTÉKA VE WOKU
Zábavné odpoledne pro děti bez
ohledu na věk (písničky, tancování,
soutěže), vstupné 30 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

21. 1. /pondělí/ 16.30 hodin
MÚZA – O LÁSCE
Vyhlášení výsledků 17. ročníku
literární soutěže, od 16.00 hodin 
Čajovna (neformální setkání
s porotou), koná se v obřadní síni
Magistrátu města Jablonec n. N., 
informace J. Polanská, 606 326 823.

22. 1.a 29. 1. /úterý/ 15.00 hodin
DESKOVÉ HRY PRO VŠECHNY
Přijďte si odpoledne zahrát zajímavé
deskové hry, 
informace a přihlášky A. Tauchmanová.

26. 1. /sobota/ 9.00 hodin
FIMO TVOŘENÍ
Výtvarné tvoření s fimo hmotou, práce
se strukturou, cena 120 Kč, 
informace a přihlášky do 23. 1. 
A. Tauchmanová.

OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD

23. 1. /středa/ 8.00 hodin
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
KATEGORIE Z5, Z9 
Pro přihlášené žáky 5. a 9. ročníků ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií, koná se na Gymnáziu
Dr. Randy, 
informace a přihlášky I. Literová.

28. 1. /pondělí/ 9.00 hodin
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Pro přihlášené žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií, koná se v DDM Vikýř,
informace a přihlášky I. Literová.

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

1. 2. /pátek/ 8.00 hodin
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
S VIKÝŘEM
Prožití volného prázdninového dne
ve Vikýři pro všechny děti školou
povinné, cena 150 Kč, 
informace a přihlášky S. Příhonská.

1. 2. /pátek/ 8.00 hodin
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
Výroba předmětů ze dřeva a dýhy, 
cena 200 Kč, 
informace a přihlášky do 30. 1. 2013, 
P. Dostál.

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

4. 1. /pátek/ 18.00 hodin
KONCERT KONZERVATORISTŮ
Koncertní sál ZUŠ.

12. 1. /sobota/ 20.00 hodin 
PLES ZUŠ
Eurocentrum Jablonec nad Nisou.

21. 1. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ.

Babí hop – maškarní rej v Eurocentru

2. 2. /sobota/ 20.00 hodin
Sdružení přátel Jabloneckých Pasek, o. s., pořádá v sále Eurocentra
tradiční Babí hop. K tanci a poslechu hraje skupina Kontakt. Prodej
vstupenek u Ivany Tiché tel.: 733 643 404. Výtěžek z akce bude použit
na financování dětských zábavných programů. 
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■ Městská 
galerie MY
úterý–pátek 10.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

Společné téma
KONEC SVĚTA
Výstava předních výtvarníků
Jablonecka a Liberecka jako
rozloučení s galerií v budově
jablonecké radnice.

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

do 11. 1. 
NANO&DIGI
Věda a umění. Výstava pedagogů TUL
Svatoslava Krotkého 
a Emilie Frydecké.

24. 1.–15. 2. 
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 
Výstava studentů Technické univerzity
v Liberci. Fakulty textilní, Katedry
designu. Zahájení ve čtvrtek 
24. 1. 2013 v 17.00 hodin. 

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

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

Výstava
do 13. 1.
VÁNOCE NA KLOPĚ
Jak se odráží symboly
nejkrásnějších svátků v roce 
v motivech broží.

1. 2.–26. 5.
Z NOVÉHO SVĚTA DO CELÉHO
SVĚTA
300 let harrachovského skla
Sklárna Nový Svět v Harrachově si
za dlouhá léta své existence získala
celosvětový věhlas. 
Výstava ke 300. výročí jejího vzniku
(1712–2012) nabízí pohled na její
mnohotvárnou produkci. Připraveno
ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým
muzeem v Praze a Západočeským
muzeem v Plzni.
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 
31. ledna 2013 od 17.00 hodin.

GALERIE BELVEDER
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin
zavřeno: 22. 12. 2012–1. 1. 2013
Mlýnská 27, 466 02 Jablonec nad Nisou,
tel.: 483 310 947

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ

do 4. 1. 2013
OTCOVÉ MĚSTA JABLONCE IX. –
VE ŠKOLE I PO ŠKOLE

25. 1.–3. 5.
KRÁLOVSTVÍ ZA OPONOU
Loutky ze sbírky chebského muzea
Spejbl a Hurvínek, Broučci, Ferda
Mravenec a další oblíbené pohádkové
postavičky můžete vidět na výstavě
zapůjčené z chebského muzea, 
která seznámí návštěvníky s historií
loutkového divadla v Čechách 
od 18. století až po současnost. 

K výstavě je připraven doprovodný
muzejní program Moje loutka, ve kte-
rém si návštěvníci vytvoří papírovou
loutku podle své vlastní fantazie. 
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 
24. ledna od 17.00 hodin.

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

4. 1. /pátek/ 20.00 hodin
TAM TAM BATUCADA
Strhující bubenická show. 

5. a 6. 1. /sobota a neděle/ 
10.00–17.00 hodin
DÍLNA KUBÁNSKÝCH RYTMŮ
S MILOŠEM VACÍKEM
Přihlášky na: info@rampaklub.cz 

5. 1. /sobota/ 21.00 hodin
IT’S A SNOW TIME
Extrem videa ze SNB, lyží, snowbikes.

9. 1. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA 
Téma: Detail, makro, zátiší. 

10. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
OZVĚNY FRESH FILM FESTU 
Výběr českých filmů. 

11. 1. /pátek/ 21.00 hodin
R’N’R NIGHT UPGRADE
Rock s trochou punku i skáčka.

12. 1. /sobota/ 20.00 hodin
KVĚTY
Brněnská kapela patří k tomu
nejlepšímu na české hudební scéně.

15. 1. /úterý/ 20.00 hodin
KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO
ve hře: Kdeže loňské něhy jsou.

16. 1. /středa/ 19.30 hodin
SRDCE AFRIKY
Promítání Tomáše Kubeše o odvážné
výpravě do Střední Afriky. 

18. 1. /pátek/ 20.00 hodin
PIPES AND PINTS

A Dirty Blondes a Hegesh. 
Koncert punkrockových kapel.

19. 1. /sobota/ 20.00 hodin
BLUE EFFECT
Koncert rockové kytarové legendy. 

20. 1. /neděle/ 17.00 hodin
CHAMELEON LEON
Pohádku zahraje divadlo Kordula.

21. 1. /pondělí/ 18.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Informace, rady, návody.

22. 1. /úterý/ 19.30 hodin
NEDĚLE NIKDY NEPŘICHÁZÍ
Mára Holeček a 2 x Nanga Parbat. 

24. 1. /čtvrtek/ 19.30 hodin
Z POPELNICE DO LEDNICE
Alarmující fakta o plýtvání potravinami.

25. 1. /pátek/ 20.00 hodin
JIŘÍ SCHMITZER
Koncert známého herce a písničkáře. 

26. 1. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

29. 1. /úterý/ 19.30 hodin
SKIALP S J. PALOU
Jan Pala o sjezdech z kamčatských
sopek, skialpinismu v Alpách 
a na Balkáně.

30. 1. /středa/ 19.30 hodin
RENÉ PLÁŠIL
Autorské čtení recidivisty Reného.

únor–červen 2013
STÁRPLEJ 2013 
Soutěž regionálních kapel. 
Přihlášky do 31. 1. 2013.

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

2. 1., 9. 1., 16. 1., 23. 1 a 30. 1. /středa/
10.00 hodin
KLUB TĚHULEK
Povídání o radostech i strastech
těhotenství.

2. 1. /středa/ 12.00 hodin
SCHŮZE AKTIVEK
Pro všechny, kteří se chtějí podílet 
na chodu centra.

3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1. a 31. 1. /čtvrtek/
10.00 hodin
EFFEKTIVNÍ KOMUNIKACE
Rady a porady pro maminky.

5. 1., 19. 1. /sobota/ 9.00 hodin
HRAJE CELÁ RODINA
Dopoledne plné her.

5. 1., 19. 1. /sobota/ 17.00 hodin
MANŽELSTVÍ JE UMĚNÍ
Seminář na téma mezilidských vztahů.

11. 1. /pátek/ 10.00 hodin
DOKTORŮ SE NEBOJÍME
Porady pro maminky a děti vede
zkušená lektorka. Nutná rezervace.

14. 1. /pondělí/ 10.00 hodin
DÍLNA PRO MAMINKY
Plesové šperky, originály ze
skleněných perlí i jiných korálků,
vede zkušená šperkařka.

15. 1. /úterý/ 10.00 hodin
ZDRAVÉ NOŽIČKY
Beseda s podologem o problematice
dětských nohou.

18. 1. /pátek/ 10.00 hodin
HRABÁK
Hezké nepotřebné oblečení ještě
poslouží někomu jinému.

21. 1. /pondělí/ 10.00 hodin
ZDRAVÁ VÝŽIVA
Esence pro imunitu, vitalitu, energii,
zlepšení paměti.

24. 1. /čtrtek/ 15.00 hodin
BUNGIRIÁDA
Zimní radovánky, více na webu.

25. 1. /pátek/ 10.00 hodin
ZOUBKY
Beseda na téma ústní hygieny.

28. 1. /pondělí/ 10.00 hodin
PLESOVÉ ŠPERKY
Dopolední tvořivá dílna.

28. 1. /pondělí/
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
Dopolední program.

29. 1. /úterý/ 10.00 hodin
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

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

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

Radim Hladík opět v Klubu Na Rampě

20. 1. /neděle /17.00 hodin
Do Klubu Na Rampě po roce opět zavítá nekorunovaný král elektrické
kytary Radim Hladík s legendárním Blue Effectem, skupinou, kterou
v roce 1968 založil. Během let se měnili muzikanti i názvy kapely.
V novém tisíciletí vsadil na dravé mládí a od roku 2004 hraje Blue
Effect ve složení Radim Hladík – kytara, Honza Křížek – zpěv, kytara,
klávesy, Wojttech – baskytara a Václav Zima – bicí. 
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■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

4. 1. /pátek/ 20.00 hodin
DNB SESSION
Drum’n’bass párty.

11. 1. /pátek/ 20.00 hodin
DISKOTEQUE
Nejlepší aktuální taneční hity.

18. 1. /pátek/ 20.00 hodin
DISKOTEQUE
Nejlepší aktuální taneční hity.

19. 1. /sobota/ 20.00 hodin
THIRD EYE 
Ragga, jungle, dubwise, dnb. ARiES
(UK, Chopstick Dublate Crew).
Goodwood, Tinka Beat (Austria, Gut
Afgelegt Crew). Zagga s Rolland.

20. 1. /neděle/ 16.00 hodin
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Diskotéka pro rodiče s dětmi.

25.1. /pátek/ 20.00 hodin
OLDIE’S PÁRTY
Živá kapela, projekce s klipy.

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

17. 1. /čtvrtek/ 
BESEDA O METODĚ RUŠ
Rychlá a Účinná změna Skutečnosti –
vědomá a logická práce s lidským
podvědomím, vstup 50 Kč, 
nutná rezervace.

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

4. 1. /pátek/ 20.00 hodin
XTRAVAGANJA DANCE NIGHT 
Dj Eazy, Lana, special guest, house,
deep house, tech house.

11. 1. /pátek/ 20.00 hodin
CZAJOVNA Soundsystem
Czajovna DJ’s, Reggae, Ragga Hip Hop,
New shits.

18. 1. /pátek/ 20.00 hodin
DANCEFLOR MASAKR

DjFlipflor/bboys, dub step, funk, Hip
hop, old school.

25. 1. /pátek/ 20.00 hodin
FORBIDDEN FRUIT CLAN 
Hip hop-rap/Praha, 
KHA beatbox-perkuse, Dj jezevec.

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

11. ledna /pátek/ 18.00 hodin 
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA
4. díl cyklu přednášek. Host večera
MTh. Václav Umlauf, Ph.D.: Genius
městského středu v Liberci a jeho
současná destrukce.

25. ledna /pátek/ 19.00 hodin 
SETKÁNÍ S KLÁROU 
HOFFMANOVOU-POSPÍŠILOVOU
Setkání s vypravěčkou a spisovatelkou

Klárou Hoffmanovou-Pospíšilovou:
Nejen o tom, co by se veterinářce
stávat nemělo

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka

3. 1. /čtvrtek/ 20.00 hodin
DNES JAZZ!
Hraje tým jabloneckých jazzmanů 
pod taktovkou F. Kozderky

10. 1. /neděle/
Z MÉHO SVĚTA
Akad. mal. Blanka Brožová uvede 
vernisáž výstavy svých obrazů.

17. 1. /neděle/ 19.00 hodin
MES CRÉMENTS
Postsilvestrovská degustace 
francouzských sektů.

26. 1. /sobota/ 20.00 hodin
SLÁVEK JANOUŠEK
Vystoupení písničkáře Slávka
Janouška.

■ Nabídka sportovních pořadů

Městská hala
www.sportjablonec.cz

FLORBAL
19. 1. /sobota/ 18.00 hodin
1. FBK JABLONEC 
– FBC 98 CHOMUTOV
II. liga mužů, centrkurt.

20. 1. /neděle/ 13.00 hodin
1. FBK JABLONEC – MOST
II. liga mužů, centrkurt.

FOTBAL
12. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá, FK Jablonec, o. s., centrkurt.

19. 1. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá, FK Jablonec, o. s., centrkurt.

HIP HOP
26. 1.–27. 1. /sobota–neděle/
X-DANCE CUP 2013
Celá hala.

VOLEJBAL
12. 1. /sobota/ 9.30 hodin
BIŽUTERIE – MODŘANY
II. liga mužů, kurt č. 4

12. 1. /sobota/ 11.00 hodin
BIŽUTERIE – VŠ PLZEŇ
Liga juniorek, kurt č. 4

19. 1. /sobota/ 10.00 hodin
JABLONEX – M. HRADIŠTĚ
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

20. 1. /neděle/ 9.30 hodin
BIŽUTERIE A – RUMBURK A
Krajský přebor žen, kurt č. 4.

Atletická hala
9. 1. /středa/ 16.30 hodin
1. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: Sportovní gymnázium

12. 1. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS
Ve vícebojích, chůzi a běhu na 3 000 m.

16. 1. /středa/ 16.30 hodin
2. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: Sportovní gymnázium

19. 1. a 20. 1. /sobota–neděle/ 
10.00 hodin
PŘEBORY LKAS OPEN
Pořadatel: TJ LIAZ

23. 1. /středa/ 16.30 hodin
3. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: Sportovní gymnázium

26. 1. /sobota/ 15.00 hodin
JABLONECKÁ HALA
Mezinárodní závody, pořadatel: TJ LIAZ.

27. 1. /neděle/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS
Nejmladší žactva, pořadatel: TJ LIAZ.

30. 1. /středa/ 16.30 hodin
4. HALOVÁ STŘEDA
Pořadatel: Sportovní gymnázium

Městský zimní stadion
16. 1. /středa/ 18.00 hodin
VLCI – ŘISUTY
II. liga, 27. kolo

19. 1. /sobota/ 18.00 hodin
VLCI – DĚČÍN
II. liga, 28. kolo

30. 1. /středa/ 18.00 hodin
VLCI – KLATOVY
II. liga, 30. kolo

Ski areál Břízky
19. 1. /sobota/ 12.30 hodin
JABLONECKÝ KLASICKÝ ZIMNÍ
TRIATLON
TRI-CLUB Jablonec nad Nisou ve
spolupráci s SKP Jablonec, 

SKI KLUBEM Jablonec, 
TJ Bižuterie Jablonec n. N.,
Gymnáziem dr. Randy Jablonec n. N.
a statutárním městem Jablonec n. N.
pořádá 6. ročník.

Sportovní hala Bižuterie
BASKETBAL

5. 1. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – STRAKONICE
Liga žákyně U15.

5. 1. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – NUSLE
Liga juniorky U19.

6. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – KLATOVY
Liga žákyně U15.

6. 1. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – ARITMA
Liga juniorky U19.

12. 1. /sobota/ 14.00 hodin
BIŽUTERIE – PROSEK
Liga kadetky U17.

12. 1. /sobota/ 14.00 hodin
BIŽUTERIE – LIBEREC
2. liga ženy.

13. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – SLOVANKA B
Liga juniorky U17.

20. 1. /neděle/ 9.00 hodin
ŠMOULINKA CUP
Turnaj přípravek ČR U11. 

26. 1. /sobota/ 10.00 a 12.00 hodin
BIŽUTERIE – STUDÁNKA 
PARDUBICE
Oblastní přebor minižákyně U13.

26. 1. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – USK PRAHA B
Liga kadetky U17.

27. 1. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – NUSLE
Kadetky U17. 

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

Pravidelná cvičení od 2. 1. 2013 

Pondělí
9.30–10.30 Seniorky – zdravotní cvičení.
18.00–19.00 Ženy – kondiční cvičení.

Úterý
9.30–10.30 Rodiče s dětmi od 2 let.
9.30–12.00 Stolní tenis (volná místa).
16.00–17.00 Zdravotní cvičení senioři.
17.00–18.00 Aby záda nebolela – ženy

a muži.
18.30–20.00 Florbal muži a ženy.
20.00–21.30 Muži – kondiční cvičení.

Středa
9.00–10.00 Seniorky – zdravotní cvičení.
10.00–11.00 Zdravotní s Hankou

Marečkovou.
18.00–19.00 Florbal dívky a chlapci.
18.30–19.30 Taneční mix pro dívky

a ženy.
Čtvrtek
9.30–12.00 Senioři st. tenis (obsazeno).
15.30–16.30 Rodiče s dětmi od 2,5 let.
16.30–17.30 Předškoláci a školáci

(4–7 let).
17.30–18.30 Ženy kondiční cvičení.
18.30–19.30 Florbal žáci.

Pátek
17.30–18.30 Aerobik pro dívky a ženy.
19.00–20.00 Ženy kondiční cvičení.

Tělocvična ZŠ ŠUMAVA
5. 1. /sobota/ 9.00 hodin
NOVOROČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY
Pořádá TJ Aerobik Elán, tříhodinovka
plná pohybu – zumba, stepy – bossu,
bodybuilding, info: 603 812 214.

Špičková atletika na Jablonecké hale

V sobotu 26. ledna 2013 se na jablonecké Střelnici uskuteční 41. roč-
ník mezinárodních atletických závodů Jablonecká hala 2013. Tento
podnik patří k nejlépe obsazeným závodům halové sezony, který v mi-
nulosti zaznamenal mimořádné výkony halové atletiky. Mimo jiné zde
byl vytvořen dodnes platný světový rekord v kouli žen, který drží
Helena Fibingerová výkonem 22,50 metrů. 

Foto Václav Novotný
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Změní, ale očekávám, že se objeví i nové mož-
nosti. Mám zkušenosti z komunální politiky,
které chci přenést do té krajské. Chci si zacho-
vat své kontakty a nevzdálit se lidem, kteří mě
volili, i když to nebezpečí tady hrozí. Objeví se
nové problémy, s nimiž jsem se ve městě neset-
kal, i koncepce státní sociální politiky se liší od
té komunální.

Opouštíte známé prostředí a začínáte znovu.
Neodcházím. Pořád tu bydlím a chci zůstat
městským zastupitelem. Stále se chci vracet
a budu vděčný za každé pozvání, abych neztra-
til kontakt s Jabloncem. Chci moc poděkovat
všem, kteří mně dali svůj hlas a důvěru. Jsem
stále členem DOMOVA, s nímž půjdu i do dal-
ších komunálních voleb v roce 2014. Svůj sou-
časný post vidím i jako šanci pro Jablonec –
mohu získat zkušenosti z jiné komunální či
vyšší politiky a přinést je zpět, ve prospěch
města. Kraj je převodovkou státních financí
a významně ovlivňuje chod měst a obcí, jimž
tak mohu pomoci informacemi i navázáním
spolupráce. Rád bych daleko více komunikoval
se samosprávami, chci být jejich partnerem,
i když podle mých zkušeností byl kraj pro měs-
ta spíše komplikací.

Nebudou vám chybět spolupracovníci z rad-
nice?
Budou. Za těch deset politických let to tu znám
docela dobře. Získal jsem právní i praktické
znalosti i zkušenosti, ne všechny byly kladné
a příjemné. Když jsme šli v roce 2006 s DOMO-

VEM nad Nisou do voleb, cítili jsme absenci so-
ciální politiky. Proto jsme dali dohromady ko-
munitní plánování, začali jsme s grantovým
systémem rozdělování peněz sociálním služ-
bám, pozměnili jsme náplň Spolkového domu
jako Centra sociálních služeb, začali jsme
s Akademií seniorů a Radou starších. Z komu-
nitních plánů měst a obcí by měla vycházet
i sociální politika kraje, bohužel, není tomu tak.
Vím, co se mi nelíbilo na kraji, když jsem byl ve
vedení města. Naráželi jsme na jiné pohledy na
sociální problematiku a všude na nedostatek
peněz. 

Jaké jsou vaše nejbližší cíle?
Jasným cílem je dokončení „kamenného“ ho-
spice v průběhu budoucích dvou let. Ve spolu-
práci s resortem financí i zdravotnictví budeme
odpovědní za jeho výstavbu a přípravu provoz-
ního systému. V kraji končí střednědobý plán,
čili dalším úkolem bude jej obnovit a stanovit
potřebnost služeb a priority v sociální oblasti.
Kraj spravuje 18 příspěvkových organizací, me-
zi které patří například Jedličkův ústav nebo
domovy pro důchodce, bude potřeba je s rozva-
hou řídit. Nelze zapomenout ani na grantová
schémata v sociálních službách, i tady bude ne-
zbytné mezi sebou mluvit. Rád bych se pravi-
delně potkával se zástupci sociálních skupin,
etnik či menšin, protože jen trpělivým vysvětlo-
váním je možné dosáhnou jisté sociální rovno-
váhy. Práce bude hodně a byl bych rád, kdyby
na tomto poli vyhrával selský rozum a porozu-
mění.

Chcete něco vzkázat občanům města Jablo-
nec nad Nisou?
Aby se nenechávali ovládat líbivými hesly, kte-
rá sice hezky znějí, ale nelze je naplňovat.
Obecná pravda se většinou vysvětluje velmi těž-
ce. Rád bych poděkoval všem občanům města
Jablonce nad Nisou za podporu a přízeň, kterou
mně osobně věnovali. Věřím tomu, že se bude-
me i nadále potkávat.

(jn)

Petr Tulpa: Neodcházím 
Stále tu bydlím a budu i nadále 
jabloneckým zastupitelem
Od nového roku už s vedením jablonecké radnice nebude jméno Petra Tulpy 
spojováno. Od 27. listopadu se stal radním Libereckého kraje pro věci sociální.
Ptali jsme se, jak tato nová situace změní jeho pracovní život.

Letošní školní rok je pro ZŠ Liberecká jubi-
lejním. V září usedli totiž žáci v této budově
do lavic potřicáté. Poprvé se brány školy
otevřely v roce 1982 coby dlouho očekávané
nové prostory po demolici tzv. žluté školy. 

Ke svým kulatým narozeninám dostává škola
nový kabát v podobě fasády a celkové rekon-
strukce. Jubileum ale oslavili žáci spolu s uči-
teli i v předvánočním čase, když završili něko-
likaměsíční úsilí a počtem 1194 vytvořených
betlémů se škola zapsala do Knihy českých re-
kordů. 

Výčet aktivit školy je ovšem mnohem rozsáh-
lejší. Na podzim se uskutečnily například dva
několikadenní pobyty žáků v zahraničí. „První
výjezd žáků s učiteli směřoval do naší partner-
ské školy v Bautzenu a navazoval na letitou
spolupráci. Další zájezd se uskutečnil do Lon-
dýna, kde naši žáci pobývali v anglických rodi-
nách a zároveň poznávali britskou metropoli,“
upřesnil ředitel ZŠ Liberecká Jiří Čeřovský
s tím, že vedle těchto větších akcí se koná ve
škole nespočet menších. Většina z nich je i s fo-
tografiemi zaznamenána na webových strán-
kách školy (www.zsliberecka.cz). 

„Mnoho aktivit probíhá v režii školní druži-
ny, v rámci činnosti obou školních pěveckých
sborů či jedenácti zájmových kroužků, které
tento školní rok žákům nabízíme,“ dodává ře-
ditel školy, jehož osobně zaujala a potěšila na-
příklad tradiční akce pro žáky prvních tříd –
Slavnosti slabikáře. Škola navazuje na tradici
školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Již od
80. let se zde vždy vyučovalo dvěma cizím jazy-
kům. Dodnes nabízí škola žákům nejen anglič-
tinu a němčinu v rámci základního vzdělávání,
ale i kroužky ruštiny, španělštiny a francouz-
štiny. 

Co je důležité, je očím neviditelné, praví kla-
sik. V tomto případě jde o každodenní úsilí
a snahu pedagogů poskytovat a předávat žá-
kům co nejkvalitnější vzdělání i výchovu coby
pilíře kvality jejich životů. A to lze těžko statis-

ticky či slovem dokazovat, ačkoli úspěchy
v olympiádách, nejrůznějších vědomostních
a dovednostních soutěžích či úspěšnost žáků
školy v přijímacích řízeních jsou rozhodně fak-
ta, kterými se může ZŠ Liberecká chlubit. 

Díky úspěchům v dotačních programech zís-
kala škola finanční podporu, jež se odrazila
v moderním zázemí pro výuku ve všech učeb-
nách. O kvalitě výuky se lze mimo jiné pře-
svědčit v Den otevřených dveří. Ten se uskuteč-
ní v úterý 22. ledna od 13.00 do 17.00 hodin a je
určen zejména pro budoucí prvňáčky a jejich
rodiče.

ZŠ Liberecká poskytuje vzdělání již 30 let

■ Petr Tulpa
Středoškolský učitel s aprobací matematika –
zeměpis, člen politického hnutí DOMOV nad
Nisou, jablonecký zastupitel od roku 2002,
2006–2010 starosta města, 2010–2012 místo-
starosta a krátce náměstek primátora pro ob-
last sociálních věcí a zdravotnictví, školství,
kultury a sportu. Do krajských voleb kandido-
val za stranu Starostové pro Liberecký kraj
a od 27. listopadu se stal členem Rady Libe-
reckého kraje pro věci sociální. 

Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler
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Když byla moje dcera malá, četli jsme neustále
dokola Birlibána. Znovu a znovu. Dodnes nevím, zda
to bylo Petiškovým textem nebo Jágrovými obrázky.
Má zvídavá holčička nikdy klidně neležela a nepo-
slouchala. Potřebovala vidět na obrázky, aby mohla
všechno komentovat. 

Jágrovy ilustrace neopisovaly pouze určitý kousek
příběhu, byla v nich vždycky celá kapitola. Nevím, jak
to dělal, ale jako by nakreslil každé Petiškovo slovo.
Asi proto Birlibán zůstal v naší knihovně celý ohma-
taný, prolistovaný odpředu dozadu a námi oběma mi-
lovaný. Díky Miloslavu Jágrovi jsme okatého a rozče-
pýřeného Birlibána znaly a viděly.

„Pokaždé se těším, když má vyjít nová knížka s mý-
mi ilustracemi. Zvlášť se těším, když je to knížka pro
děti, protože věřím, že alespoň někomu, koho si vá-
žím, udělá radost,“ řekl Miloslav Jágr v rozhovoru pro
Jizerskou kótu 0428 v roce 1996. „To je chvíle, kdy si
pomyslím, že být ilustrátorem je dobré.“

První kniha s ilustracemi Miloslava Jágra byly Po-
hádky pro rozcáplíky Marie Kubátové (1958). Po ní
následovala nekonečná řada dalších, z nichž nejzná-
mějšími autory dnešnímu čtenáři byli Jarunková, Ad-
lová, Erben, Hrubín, Nechvátal, Nepil, Poláček, Pleva,
Čtvrtek, May, Noha, Štíplová, Sirovátka a právě Eduard
Petiška. Čtrnáct knih ilustroval i napsal, například
Kluk s křídly, Pan Tužka a slečna Pastelka, Jak zrzci
udělali tmu… Byl autorem jedenácti scénářů k ani-
movaným filmům, vytvořil desítky plakátů, přebalů na
gramofonové desky a několik souborů vánočních po-
hlednic, upravoval časopisy, navrhoval divadelní
kostýmy a programy, kalendáře, vytvářel keramické
džbánky a láhve s figurálním motivem. Často se in-
spiroval svým rodným Podkrkonoším.

Asi nejčerstvější připomínkou jeho tvorby byla plas-
tika Krakonoše, kterou při otevření Domu Jany
a Josefa V. Scheybalových loni na konci listopadu pře-
dala Jágrova dcera Hana Trynerová náměstkovi pri-
mátora Petru Vobořilovi. „Chtěla jsem tátova Krako-
noše dát Petru Vobořilovi za to, že se o rekonstrukci
fary, domu našich přátel, zasadil,“ prohlásila Hana
Trynerová. „Velmi mě to dojalo, toho Krakonoše dob-
ře znám,“ reagoval tehdy Vobořil. 

Neměl rodný dům, ale řeku
Miloslav Jágr není jablonecký rodák, narodil se
8. června 1927 v Semilech a bydlel na ostrově upro-
střed proudu Jizery. Dle vlastních slov neměl rodného
domku, jen rodné řeky. Nestal se Pražákem, ačkoliv
tam žil, pracoval a téměř na chlup přesně o sedmde-
sát let později zemřel. Ani Železnobroďákem ho nelze
nazvat, přestože právě s tímto městem jsou spojené
jeho roky dospívání a studií na tehdejší sklářské a ob-
chodní škole a posléze i práce pro Železnobrodské
sklo. On sám řekl o Brodě, že byl pro studenty něco
jako Šrámkův Písek. „Zbylo i dost času na hospody,
flámy a hlavně divadlo. Já jsem zde figuroval v jede-
nácti rolích, ještě po škole jsem se do divadla vracel
a stále hrál...“ vzpomínal. Prý se mu ochotnická zku-
šenost velmi hodila, neboť se snadno naučil i Všesva-
zové dějiny Komunistické strany na opravnou zkouš-
ku z marxismu. 

Mohl by být i Jablonečanem – do města se přestě-
hoval s rodiči hned po válce v roce 1945. A vrátil se do
něj i po osmi letech studií z Brodu a Prahy. „Pamatuji
Jablonec jako „Malou Paříž“ krátce po válce, kdy to

bylo ještě na dobových fotografiích s tramvajemi kří-
žem krážem. Tam, co je teď mrtvá zóna a radnice, by-
la dříve kavárna, bar Boccaccio, naproti Corso vedené
rodem opravdových profesionálů Pištorů. Za kostelem
hřbitov, o tržnici a řemeslech ani nemluvě. Často se
ptám, proč po válce stavitelé v Jablonci navozili tolik
břidlice z Bratříkova a poskládali ji do zdí a zídek, kte-
ré mají „zdobit“ něco jako předprseň zákopů. Vždyť je
to střešní krytina. A k tomuhle kraji přece patří žula,“
vzpomínal v roce 1996. Jak by se mu Jablonec asi lí-
bil dnes, kdy některé břidlicové zídky zmizely. 

V Jablonci po studiích Jágr zůstat nemohl, nenašel
práci. „Bižuterie tloukla o dno, snaha o těžší průmysl
ničila stroje na řetízky a mačkárny na korále.“ A tak
jezdil pro práci do Prahy a už v ní zůstal. 

Renesanční člověk
Myslel, že bude sklář. Studoval na UMPRUM v ateliéru
Františka Kysely, který vedl Josef Novák. „Tři klauzu-
ry jsem udělal skleněné, dokonce ta třetí byl reliéf ta-
vený z barevné kompozice. Pak se po Vítězném únoru
započalo se změnami. Sklo bylo jen u Štiplů a Kaplic-
kých. U nás nastoupila dekorativní malba, pak didak-
tická, pak loutky,“ vzpomínal na studia. Absolvoval
loutkovým filmem Vincek sklář a oponentem mu byl
Jiří Trnka. 

Jeho uměleckou práci ověnčilo množství cen. Už
v roce 1953 získal I. cenu za návrh modrotisku pro
Ústředí lidové umělecké tvorby, o rok později I. cenu
za návrhy skleněných knoflíků pro Železnobrodské
sklo, v roce 1958 další I. cenu, tentokrát za návrhy
skleněných figurek pro výstavu Expo 58 v Bruselu.
V roce 1978 Výroční cenu nakladatelství Albatros
a čestné uznání Ministerstva kultury ČSR v soutěži
O nejkrásnější knihu roku. Stříbrného orla získal na
Mezinárodním festivalu dětských knih v Nice (1980),
Plaketu BIB v Bratislavě (1981) a výčet není úplný. 

Poprvé Miloslav Jágr samostatně vystavoval v roce 1961
v semilském muzeu. Své sedmdesátiny chtěl oslavit
další autorskou výstavou na tomtéž místě v zimě 1997.
Nestihl to. Zemřel 27. srpna 1997.

(jn)

Miloslav Jágr 
■ Osobnost Jablonecka

Rád dělal svými obrázky radost
Malíř, ilustrátor, sklářský výtvarník, grafik, scenárista, scénograf, spisovatel, režisér, loutkář,
designér, pedagog. Učil 33 let a byl prý díky tomu stále v obraze. A bavilo ho to. Kdyby ne, tak by
to nedělal. Avšak škola se k němu chovala macešsky. Jmenování profesorem užité grafiky přišlo až
po 30 letech v roce 1990, tři žádosti o docenturu mu byly zamítnuty kvůli politicky pošramocenému
posudku. Přesto Miloslav Jágr nezahořkl a svými obrázky rád dělal radost hlavně dětem.

■ Stalo se
Petr Tulpa rozdával jablka
Skleněná jablka dobrovolníkům
rozdával před vánočními svátky
náměstek primátora Petr Tulpa.
Symbolicky jim tímto způsobem
poděkoval za jejich nesobeckou
pomoc. „Nelze než poděkovat, vaše
práce je skutečně obdivuhodná,“
konstatoval Tulpa. Za všechny lze
jmenovat třeba dobrovolnici z Ne-
mocnice Jablonec, Leonu Holubo-
vou, která je dávána za příklad
v celé republice, či Jana Lachma-
na, služebně i věkem nejstaršího
dobrovolníka při Domově dů-
chodců Jablonecké Paseky, držite-
le ceny Křesadlo z roku 2006. Loni
převzalo liberecké Křesadlo cel-
kem šest dobrovolníků, mezi nimi
také Libuše Slámová z Jablonce
nad Nisou. (jn)

Předvánoční setkání SPOZ 
Na pravidelné předvánoční setká-
ní Sboru pro občanské záležitosti
(SPOZ) přišel primátor Petr Beitl
poděkovat jeho členkám za zá-
služnou a prospěšnou práci. Bě-
hem roku totiž dobrovolnice, které
ve sboru pracují, navštíví kolem
tisícovky oslavenců s balíčkem
a přáním. „Práce členek SPOZu si
opravdu vážím, dělají to zdarma
a některé z nich pro město zodpo-
vědně pracují už 20 let. Přispívají
tak k dobrému jménu jablonecké-
ho úřadu, a to mě osobně velmi
těší,“ sdělil primátor města Petr
Beitl. (end)

Jablonecká rodina 2012
Do konce roku mohly jablonecké
rodiny odevzdávat své práce do
fotografické a výtvarné soutěže
Jablonecká rodina 2012. Sešla se
jich téměř stovka. Své kolo si
uspořádala školka Pod Peřinkou,
kde soutěžní práce připravilo té-
měř padesát dětí se svými rodiči.
Skoro dvacet děl přinesly do sou-
těže děti ze 3. B ZŠ Arbesova. Vý-
tvarné práce sbíral od svých žáků
i DDM Vikýř, kde byly také vyhlá-
šeny nejlepší práce „vikýřovské-
ho“ kola. „Všechny jablonecké ro-
diny, které se do soutěže zapojily,
pozveme v únoru na rodinné filmo-
vé představení do kina Radnice.
Tam budou vyhlášeni vítězové
soutěže,“ říká manažerka rodinné
politiky Simona Hušková. (jn)

Venku s babičkou a dědou
Projekt „Babičko, dědo, pojďme spo-
lu ven!“ skončil adventní dílničkou
pro děti a jejich prarodiče a před-
vánočním setkáním. Babičky, dědo-
vé a jejich vnoučata, kteří se během
roku účastnili společných aktivit při-
pravených ve spolupráci s MC Jab-
líčko, získali odměny. Kromě nich si
všichni odnesli také pěkné zážitky
ze společných výletů, tvůrčích díl-
niček a dalších aktivit. (huš)

Kvalita novým sklářům
Hledáte pro své děti kvalitní střed-
ní školu s výtvarným zaměřením?
SUPŠS v Železném Brodě vyhla-
šuje druhé kolo talentových zkou-
šek pro obor DESIGN SKLA na
úterý 5. února 2013.

Foto archiv Petra Vobořila
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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.

Pestrou nabídku akcí v prvním
měsíci nového roku připravilo
CSS. Novoroční šlápota je pláno-
vána na 1. ledna, sraz je v 10.30
hodin u Rybářské bašty. V pátek
4. ledna od 15.00 hodin je připra-
ven Novoroční koncert, a to ve vel-
kém sále Spolkového domu. OS
ČČK ve spolupráci s CSS a pod zá-
štitou primátora Petra Beitla připra-
vily na pátek 11. ledna Novoroční
setkání dobrovolníků. V lednu také
začíná pravidelný program, který
většina seniorů zná. Jedná se o her-
ní dopoledne, zdravotní cvičení
s Hankou, nordic walking, páteční
hudební odpoledne s Jizerským
triem. Podrobnější informace o ak-
cích získáte na www.centrumjab-
lonec.cz nebo u Markéty Jeníčkové,
specialisty pro volnočasové aktivity,
tel. 774 722 942, e-mail: marketa.
jenickova@centrumjablonec.cz

Setkání v adventu 
Tradiční setkání zástupců vedení
města s obyvateli domů zvláštního
určení a klubu seniorů Opletalka
se uskutečnilo v průběhu měsíce
prosince.

Zamyšlení – sníh
Napsala Hana Korcinová
Ta bílá krása, to čisto a ticho. Je to
nádhera, dívat se, jak tiše padá
sníh a přikrývá bílou peřinou ce-
lou krajinu. Ale to překvapení,
když v prosinci napadne sníh.
Všichni se diví, jako by to bylo ně-
co nadpozemského, že padá a to-
lik. Příroda ale, na rozdíl od nás,
ví, co činí. Na jaře se vše zelená,
v létě je teplo, na podzim padá lis-
tí a v zimě prostě chumelí. Ale při-
jde čas a musíme jít do práce, za
nákupy, k lékaři a kdovíkam ještě
a v tom momentě se stává sníh na-
ším nepřítelem. Těžko se chodí,
nejezdí autobusy ani vlak, jak ma-
jí, a vlastním autem nevyjedeme,
protože ho nemůžeme najít a vy-
hrabat z hromady sněhu. A co teď?
Nejjednodušší je začít nadávat na
město, poštu, pekaře, cestáře, řidi-
če aj. Bohužel ale všichni zapomí-

náme na to, že za vším jsou lidé.
Pekárna nepeče, protože nemá su-
roviny nebo proud, autobus a vlak
nejede, protože se řidič neměl jak
dostat do práce, a tak to jde řetězo-
vě dál. Všichni jsme si až příliš
zvykli na to, že nás technika všude
zastoupí, ale běda, když selže.
Všichni lamentují na obec, město,
kraj, stát apod., ale kdo to je. To
jsme jen JÁ, TY, ON, MY, VY, ONI
– nikdo jiný tady nikdy nebyl ani
nebude. Proč všichni čekají, až ně-
kdo uklidí a prohrne cestu. Kdo
prohrne cestu na horských samo-
tách, tam jsou odkázáni sami na
sebe a vědí, že prostě musí.
Všechno stojí peníze, zimní úklid
je velice náročný a finance tečou,
jsou to přece naše peníze, tak si
s nimi šetřme na důležité věci, kte-
ré sami nezvládneme a pomozme
městu – potažmo sobě tím, že si
budeme udržovat pořádek tam,
kde to zvládneme sami.

■ Z bloku seniorů

Společná štědrovečerní
večeře
My, členové klubu seniorů Ople-
talka, jsme oslavili, již podruhé,
krásný Štědrý večer. Scházíme se
každou středu od 13 hodin. Jsme
dobrá parta a přesto, že nejsme
osamělí, chceme být spolu i v ta-
kový krásný den. Ke štědrovečerní
večeři jsme měli polévku, salát
a rybu, grog a štrúdl. Pustili jsme
si koledy a při svíčkách vzpomí-
nali na Vánoce našeho mládí. Byla
to nádherná atmosféra. Jestli se ve
zdraví dožijeme, budeme se těšit
na příští Vánoce.

Justová Ludmila,
vedoucí KS Opletalka

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Spolkový dům CSS
8., 15., 22., 29.1. /úterý/ 
10.00 hodin
Cvičení s Hankou 
15. 1. /úterý/ 13.30 hodin
Užitečná rostlina Aloe vera 
22., 29. 1. /úterý/ 13.00 hodin
Výtvarná dílna – Kouzla
s čajovými sáčky 

Dia-club senior
8., 15., 22., 29. 1. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu – Městský bazén
16. 1. /středa/ sraz v 8.45 hodin
na jabloneckém vlakovém nádraží
Návštěva Severočeského muzea
v Liberci
30. 1. /středa/ sraz v 8.45 hodin
na jabloneckém vlakovém nádraží
Prohlídka libereckého podzemí

Svaz důchodců ČR
Spolkový dům CSS
2. 1. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku
9. 1. /středa/ 14.00 hodin
Vycházka
16. 1. /středa/ 14.00 hodin
Hudba a tanec
23. 1. /středa/ 14.00 hodin
Posezení při kávě
30. 1. /středa/ 14.00 hodin
Klubová činnost

Ohlédnutí 
Vánoční turnaj v kuželkách
Kuželky patří mezi oblíbenou po-
hybovou aktivitu, která už má svo-
ji tradici. Jablonečtí tréninkovou
sezonu ukončují Vánočním turna-
jem v kuželkách, který se uskutečnil
v prosinci loňského roku. Zúčast-
nila se ho 3 družstva po 5 hráčích.
Nejvíce bodů, celkem 49, ve třech
kolech naházela paní Iva Kunová. 

Štrúdlování pro Naději
s Fokusem
V předvánočním čase se ve Spol-
kovém domě sešly seniorky ke
společnému pečení vánočních
štrúdlů podle vlastních receptů. 

V příjemné a tvůrčí atmosféře si
vyzkoušely svoje pekařské umění,
navzájem si předaly zkušenosti,
nabyté lety praxe, a při společném
tvoření si užily i legraci. A protože
o Vánocích si lidé dělají navzájem
radost, předaly seniorky hotové
výrobky do domu Naděje, o. s., aby
zpříjemnily život lidem, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci. 

■ Aktivní věk

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

Senior plus
Foto archiv CSS

Foto Radka Baloghová

Foto archiv Naděje, o. s.Foto archiv CSSFoto archiv CSS

Foto archiv CSS

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

1. ledna 1913, č. 1, s. 1
Ze světa. Situace na Balkáně je nadále vážná.

Rumunsko mobilizuje. Očekává se obléhání
Adrianopole. Bulharsko se proto zásobilo po-
travinami. Mezi Tureckem a Řeckem proběhla
na levém křídle fronty krátká potyčka – na-
vzdory příměří.

1. ledna 1913, č. 1, s. 1
Německo. Ruský car Nikolaj Romanov se

zúčastní slavností u příležitosti otevření památ-
níku Bitvy národů v Lipsku.

3. ledna 1913, č. 2, s. 5
Stoleté jubileum vynálezu koblih! První kob-

lihy upekla pro vídeňský kongres v roce 1812
kuchařka Kateřina Platzerová. Měly velký ús-
pěch. Na Nový rok 1813 se jich ve vídeňských
kavárnách snědlo již 3 500 kusů.

5. ledna 1913, č. 4, s. 3
Demonstrace proti farářovi v Jiřetíně. Před

farou se shromáždil povykující dav lidí, takže
musel zasáhnout starosta a čtyři strážníci.

Nejvíce vyváděly ženy – zastal se jich jen Wen-
zel Fliegel a Gustav Pilz. Ti byli poté odsouzení
ke dvěma dnům vězení pro hrubé urážky stráž-
níků. Co občanům Jiřetína farář provedl, není
ve zprávě uvedeno. 

12. ledna 1913, č. 10, s. 3
Jablonečtí volnomyšlenkáři se vyzývají

k účasti na výletu na Ještěd. Sraz je v neděli
v 11 hodin v hotelu Pošta v Liberci. Očekávají
se hosté ze Zhořelce, Hrádku nad Nisou, Hirsch-
felde a Žitavy. Odjezd z jabloneckého nádraží
v 8 hodin. Sáňky sebou!

22. ledna 1913, č. 18, s. 3
Pěšky okolo světa. V těchto dnech hostil Jab-

lonec dva zajímavé muže: lékaře z Benátek
(30 let) a inženýra z města Bellina v Itálii,
členy sportovního klubu v Miláně. Chystají se
brzy uzavřít svou cestu, která započala před de-
víti lety. Na cestu se tenkrát vydaly dvě šesti-
členné skupiny. Během let někteří účastníci
zemřeli, jiní to vzdali a vrátili se předčasně do-
mů. Pánové zaplnili již 64 deníků, v nichž mají
razítka z 5 000 měst všech světadílů. Nejtěžší
úseky již mají za sebou. Teď se vracejí přes
Německo, Francii a Švýcarsko do Milána, kde je
členové klubu jistě sotva poznají!

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Mohutný ještědský hotel se stal od ledna 1907,
kdy jej po pouhých šesti měsících výstavby dokončil
stavitel Schäfer, dominantou Ještědského hřbetu.
Odevšad viditelný se hrdě tyčil nad Libercem až do
osudného 31. ledna 1963, kdy neopatrností vyhořel.

Foto archiv Graphis

V sobotu 26. ledna se od 20.00 hodin usku-
teční v jabloneckém Eurocentru 18. ročník
Plesu města Jablonec nad Nisou. „Letos po-
prvé je to ples statutárního města a věřím, že
bude stejně povedený, jako minulé ročníky,
a proto přijďte na ples, abyste se o tom pře-
svědčili,“ zve Jablonečany na ples primátor
Petr Beitl.

K tanci a poslechu bude hrát orchestr Ladislava
Bureše, mezi hlavními hosty se objeví Tereza
Černochová a Karel Kahovec, v průběhu večera
dále vystoupí členové ZUŠ Jablonec, Irské sest-
ry a Countryon.

Od roku 2002 věnuje město část výtěžku
z plesu organizacím, které se zabývají prací
s dětmi, postiženými, seniory, sociálně slabými
apod. 

Také letos bude výtěžek z 18. plesu statu-
tárního města Jablonec nad Nisou ve výši
25 tisíc korun věnován obecně prospěšné
společnosti Hospicová péče sv. Zdislavy. Přís-
pěvek využije Hospicová péče sv. Zdislavy na
nákup nového automobilu pro terénní péči.

Předprodej vstupenek v pokladně jablone-
ckého Eurocentra začíná ve čtvrtek 10. ledna
v 15.00 hodin.

Primátor Petr Beitl zve na ples města

Nenechte si ujít lednovou módní a bižuterní
show v Jablonci nad Nisou, která se uskuteční
v prostorách Eurocentra.

Mrazivé lednové počasí zajisté neodradí přijít se
podívat a prožít atmosféru 2. ročníku jedinečné
módní přehlídky Made in Jablonec 2013. 

Zažijte chvilku hřejivého pocitu a zhlédněte
úchvatné modely oděvních návrhářů doplněné
originální bižuterií 23 regionálních bižuterních
firem. Z důvodu velkého zájmu v loňském roce
je letos možné si vybrat ze dvou představení.
Odehrají se ve čtvrtek 10. ledna 2013 v prosto-
rách Eurocentra v Jablonci nad Nisou, první od
17 hodin, druhé od 20 hodin. 

Vstupenky jsou k dostání buď v pokladně
Eurocentra, nebo v bižuterní prodejně Palace
Made in Jablonec u jablonecké přehrady. Cena
odpolední vstupenky činí 150 korun, večerní pak
190 korun.

Nechte se příjemně překvapit výsledkem prací
oděvních a bižuterních firem a přijďte je podpo-
řit svou účastí.

Svaz výrobců skla a bižuterie

Made in Jablonec 2013 v Eurocentru

Foto Václav Novotný
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www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Ahoj děti, 

zdravím vás v roce 2013. S novým rokem jsou tu nová témata na kreslení.
Už teď je najdete na internetových stránkách www.jabloneckarodina.cz
v sekci Skřítek Pastelka. Můžete si tam prohlédnout také fotografie
z předávání cen malým umělcům, vítězné obrázky z minulých let...
Prostě tam najdete mnoho inspirace k dalšímu malování! Mimochodem
lyžařské obrázky z minulého měsíce jsou opravdu skvělé. Jen tak dál!
Ptáte se, co vlastně kreslit dál? Příští téma je „Zvířátka z pohádek“. 
Těším se na další rok s vámi.

Skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Hurá na lyže!“
Nelinka Kloudová, 6 let, MŠ Motýlek, Střelecká 14
Lucinka Černá, 6 let, MŠ Pod Peřinkou, Havlíčkova 4
Michalka Dindová, 6 let, MŠ Čtyřlístek, Švédská 14
Adélka Egerová, 5 let, MŠ Adélka, 28. října 16
Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Zvířátka z pohádek“ očekáváme do
pondělí 14. ledna na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na
adrese redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jablo-
neckého měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na
obálku napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Zvířátka z pohádek. K malování si můžete zazpívat písničku Okolo Třeboně.

Nelinka Kloudová

Michalka DindováLucinka Černá Adélka Egerová
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Severoãeské komunální sluÏby s. r. o.

Připravili jsme pro vás novou službu:
odvoz odpadÛ nízkonákladov˘m 

vozidlem RENAULT
s následným odstraněním odpadů na překladišti Proseč n. N. 

Samotné odstranění objemného odpadu v rámci nastaveného 
limitu pro občany města Jablonec nad Nisou ZDARMA.

Cena služby (doprava na území města Jablonce n. N. včetně manipulace): 
Každá započatá 1/2 hodina 140,– Kč (cena je uvedena bez DPH). 

• maximální zatížení nákladem: 1 tuna 
• ložná plocha: délka 3,1 m, šířka 2,0 m, výška 1,5 m

Novou službu si již nyní můžete objednávat na:
Severoãeské komunální sluÏby s. r. o., 

Smetanova 4588/91, Jablonec nad Nisou 
telefon: 483 312 403, GSM: 606 619 326

e-mail: sks@mariuspedersen.cz

vzhled
inzerce

modul

vnitřní
strana

A1
52 x 70 mm
2 400,– Kč

B1
108 x 70 mm
4 800,– Kč

C1
108 x 145 mm
9 600,– Kč

D1
220 x 145 mm
19 200,– Kč

––––– –––––

zadní
strana

A2
52 x 70 mm
2 900,– Kč

B2
108 x 70 mm
5 800,– Kč

C2
108 x 145 mm
11 600,– Kč

D2
220 x 145 mm
23 200,– Kč

E2
220 x 42 mm
4 800,– Kč

F2
108 x 42 mm
2 400,– Kč

A B C D E F

–––––

G2
220 x 117 mm
16 400,– Kč

G

zadní
strana

plno-
barevná
inzerce

––––– ––––– –––––

D3 
plnobarevná 

220 x 145 mm
27 200,– Kč

––––– –––––

G3
plnobarevná 

220 x 117 mm
18 400,– Kč

R1
řádková

do pěti řádků 

(šíře 52 mm)

170,– Kč

S1
řádková

do deseti řádků 

(šíře 52 mm)

330,– Kč

vnitřní
strana

Uvedené ceny jsou bez DPH

Další podmínky:
•  V ceně za inzerci je zahrnuto grafické

zpracování inzerátu v tiskárně
(při dodání zpracovaného inzerátu se
sleva neposkytuje).

•  Pro jiné typy inzerce, než jsou
stanoveny v ceníku, se sjednávají
smluvní ceny

Množstevní slevy:
•  Množstevní sleva může být

poskytnuta pouze při úhradě
sjednaného počtu inzerátů najednou
a před vydáním prvního inzerátu,
na který se sleva vztahuje.

•  Sleva se počítá z celkové ceny
(bez DPH) na daný počet měsíců.

Kontakt: 

Jana Fričová
Inzerce Jabloneckého měsíčníku
Statutární město Jablonec nad Nisou
Mírové nám. 19
466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: + 420 483 389 185 
Mobil: + 420 775 371 889
e-mail: fricova@mestojablonec.cz
www.mestojablonec.cz 

Inzerce na počet měsíců Sleva

3 měsíce 5 %
4 měsíce 7 %
5 měsíců 8 %
6 měsíců 10 %
7 měsíců 11 %
8 měsíců 12 %
9 měsíců 13 %

10 měsíců 14 %
Na jeden rok (11 měsíců) 15 %

CENÍK INZERCE V JABLONECKÉM MĚSÍČNÍKU
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• Autoservis, pneuservis, prodej náhr. dílÛ, 
ãi‰tûní interiérÛ a exteriérÛ vozidel, 

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

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

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

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

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

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

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

Autocentrum Nisa s.r.o.

www.autocentrumnisa.cz

Autocentrum FICS
Želivského 1, Jablonec n. N.

(naproti Intersparu),
Tel.: 483 368 891, mobil: 602 434 040

www.autofics.cz

Autocentrum FICS
autoservis všech značek

• servis osobních i užitkových vozidel
• příprava vozidel na technickou kontrolu

• zajištění TK zdarma

Autocentrum FICS Želivského 1, Jablonec n.N.
Kupon lze použít pouze na jedno měření. Platnost do 31. března 2013

• benzinový motor za cenu 300 Kč
• naftový motor za cenu 650 Kč

Slevov˘ kupon na mûfiení emisí

✄

KOSMETICK¯ SALON IREN 
VE M·ENù

dûkuje v‰em klientkám za pfiízeÀ
a tû‰ím se na vás v‰echny 

v roce 2013. 
Pfieji úspû‰né vykroãení do 

nového roku, hodnû zdravíãka, ‰tûstíãka
a aÈ se máme v‰ichni dobfie.
MÛÏete se tû‰it na novinky 

pro krásnûj‰í pleÈ, nové masáÏe, atd.
Tû‰í se Pincová Irena

723 086 220 – poliklinika M‰eno

EDUCA – VZDùLÁVACÍ CENTRUM
Nové jazykové kurzy od února 

– A, F, I, ·, R, â. 
V lednu moÏnost ukázkov˘ch 

hodin zdarma. 
Rozfiazovací testy z angliãtiny 

na www.educa-jbc.cz
Nové kurzy: 

Mzdové úãetnictví v kostce 9.–10. 2.
a 16.–17. 2., 

âín‰tina – sobotní kurz.
Rekvalifikaãní kurzy PV, úãetnictví, 

mzdové evidence. 
Rádi Vám poradíme!

483 318 621, 602 505 288 
www.educa-jbc.cz

DVE¤E – ZÁRUBNù – KOVÁNÍ – OKNA
HYBNER

DVE¤E vnitfiní, vchodové i bezpeãnostní. 
stavební pouzdra, posuvné 

a shrnovací dvefie. 
AKCE: âESKÉ BEZPEâNOSTNÍ dvefie,

vnitfiní od 690 Kã
akce LEDEN komplet: vnitfiní dvefie, 

zárubnû, kování SLEVA 30 %
Heslo akce: levnûji neÏ jinde! 

Profi v˘fiez zárubní.
Zamûfiení a odvoz star˘ch dvefií 

ZDARMA!
âESKÁ okna: dfievo, plast, hliník 

SLEVA 40 %
www.dverehybner.cz, tel.: 604 404 861

JAN REJSEK – PODLAHY
Nová vzorkovna pro vás:

RÛÏová 633, Jablonec n. N. 
(u Pneu Hnídek)

Vinylové dílce, PVC, koberce, korek,
dfievûné, antistatické, kauãukové podlahy.

Laky, tmele, renovace.
Poradenství zdarma.

www.rejsek-podlahy.cz
mobil: 724 119 523

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

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

AUTODOPRAVA SVOBODA TRANSPORT
Jablonec nad Nisou

– mezinárodní a vnitrostátní doprava
a sluÏby

– expresní dodávková doprava 
do 1,5 t –18 cbm

– stûhování
Tel. 483 722 221, 724 025 721

e-mail: svoboda.transport@centrum.cz

METODA RU· 
(Rychlá, Úãinná zmûna Skuteãnosti)

je jednoduchá, praktická, emocionálnû
odblokovací metoda s trval˘mi v˘sledky 

vhodná pro ‰irokou vefiejnost. 
¤e‰í nepfiíjemné pocity ze situací, které

ubírají energii a psychickou pohodu. 
Pavlína RÁLI·OVÁ: 603 340 491
Janáãkova15, Jablonec nad Nisou

e-mail: pavlina.ralisova@centrum.cz

STUDIO FIT JABLONEC NAD NISOU
Kurzy vafiení – Asijské noodlování (12. 1.)

âeská krajová kuchynû (27. 1.), 
âeská kuchynû II. (10. 2.),

Latinskoamerická kuchynû (3. 3.).
Ubytování v novû zrekonstruovan˘ch 

apartmánech v centru mûsta 
v blízkosti Studia FIT JBC

(wellness, masáÏe, pedikúra, kosmetika).
Vhodné pro zimní dovolenou.

Kontakt: 773 485 800,
www.studiofit.cz.

PRONÁJEM NEBYTOV¯CH PROSTOR
v centru mûsta, sociální zázemí, ezs, eps

Jiráskova 7 – 89 a 44 m2 – moÏnost
spojení 

Jiráskova 11 – 136 m2

774 225 527, 
o.basus@eurocentrumjablonec.cz 

NABÍZÍM V·ESTRANNOU PÉâI
dûtem od 1,5 roku

v pfiizpÛsobeném prostfiedí bytu.
Vzdûlání a praxi mám. 

Tel.: 721 650 721

POSPÍCHAL, s. r. o.
Prodáváme: palubky, podlahová prkna,

plovoucí podlahy, obkladové panely,
dfievûné li‰ty, prahy,

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

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

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

AUTOSERVIS MOKO·ÍN
profesionální sluÏby, osobní pfiístup, 
konzultace s mechanikem, poctivost,
záruky, kompletní opravy, znaãkové
kvalitní díly, (ATE, BOSCH, SACHS, 

VALEO…) za SUPER CENY.
Diagnostika ¤J, spolupráce 

s poji‰Èovnami. 
Sledujte RÒZNÉ AKCE na: 

www.autoservismokosin.cz
tel: 483 313 977, 604 242 111

Letní 22, Jablonec n. Nisou-Kokonín

Nově otevřená 
vietnamská restaurace 
v Lidické ulici nedaleko Dolního náměstí nabízí:
» Nevšední zážitky z exotiky – asijské kuchyně
» Originální pokrmy, které jinde než ve Vietnamu neochutnáte
» 50 míst v restauraci, gril, hudba, oddělený prostor pro kuřáky
» Obědové menu, jídla s sebou, roznos v centru
» Happy hours každý den
» Rauty v originálním vietnamském stylu, firemní večírky,

rodinné oslavy… 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
pondělí–sobota 10.00–22.00, neděle 10.00–17.00 hodin

Těsíme se na Vaši návštěvu, personál NemVietnam

e-mail: NemVietnam@seznam.cz • tel. 724 686 724

www.ck-net.czwww.ck-net.czEDUCA, Ml˘nská 46a Jablonec n. N.
tel./fax: 483 318 621, mobil: 602 505 288

www.educa-jbc.cz

EDUCA 
VZDùLÁVACÍ CENTRUM

ZÁPIS DO KURZÒ 
Angliãtina, ital‰tina, francouz‰tina, ru‰tina,

‰panûl‰tina s rodilou mluvãí, ãín‰tina.
Nové kurzy od února, i pro zaãáteãníky. 

V lednu moÏnost ukázkov˘ch hodin zdarma. 
Novinky: 

Kurz Mzdové úãetnictví v kostce 
9.–10. 2. a 16.–17. 2.
Rekvalifikaãní kurzy 

Základy obsluhy osobního poãítaãe: 2. 2.–16. 3.
DaÀová evidence: 2. 2.–23. 3.

Úãetnictví intenzivní: 4. 3.–29. 3.
Úãetnictví (sobotní kurz): 2. 3.–29. 6. 
Pfiejeme Vám hodnû zdraví, pohody 

a spokojenosti do roku 2013!
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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 w w w . z d e n a v i t a k o v a . c z

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!

JAKOB, s. r. o.

tel. 603 161 915 
732 108 472

Podhorská 48
Jablonec nad Nisou

PRONÁJEM
KANCELÁ¤Í

• V centru Jablonce n. N.

• 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)

Ukázkové lekce v Oříšku
• Pokusohraní – pondělí 14. 1. a ve středu 16. 1. 2013

hravá věda pro předškoláky 4 až 6 let a malé školáky 6 až 7 let
• Ostrov objevů – pátek 18. 1. 2013 a v pondělí 21. 1. 2013, www.ostrovobjevu.cz
24. 1. 2013 ve čtvrtek:
• Yamaha class – hudební kurzy pro předškolní děti (od 4 měsíců do 6 let)
• Hravá jóga pro děti (2 až 6 let)
• AJ pro maminky na mateřské více na www.studioorisek.cz


