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Dívejme se na svět pozitivně
Vážení spoluobčané,
rok 2013 se už naplno rozběhl. Jaký bude, to samo-
zřejmě nikdo netušíme, ale doufáme a pevně věříme,
že ho naplní jenom věci příjemné a dobré. Negativa si
raději nepřipouštíme. 

To, co občany obvykle začátkem roku nepříjemně
zatíží, je zdražování některých, pro nás důležitých ko-
modit, jako jsou energie či potraviny, např. vlivem
zvýšení DPH. Je jasné, že tento fakt z pozice vedení
města ovlivnit nelze. Výši některých cen ovšem ovlivnit
můžeme. Jedná se například o cenu za svoz odpadu.
Svozová firma zvýšila pro tento rok ceny za likvidaci
odpadu a došlo i ke zvýšení sazby DPH. Tento nárůst
ceny jsme se rozhodli na občany nepřenést a jsme při-
praveni vzniklé navýšení dotovat částkou 6 milionů
korun z rozpočtu města. Možná bych měl sdělit, proč
si to můžeme dovolit. Odpověď je jednoduchá. Umož-
nila nám to důsledná úsporná opatření, jež jsme za-
vedli v roce 2011. 

Kromě zachování ceny za svoz odpadu je třeba zmí-
nit ještě další z finančního hlediska pro občany zají-
mavé skutečnosti, alespoň podle mého názoru.

Neomezujeme městskou hromadnou dopravu. Počí-
táme se zachováním všech linek, na které jsou Jablo-
nečané zvyklí. Tento komfort ale znamená navýšení
cen. Senioři budou nadále jezdit zdarma. Počítáme
s dotacemi do sportu a kultury ve stejné výši jako lo-
ni. Za velmi důležitý počin považuji dostavbu bulváru
5. května. Kromě běžné údržby majetku nás čeká ge-
nerální oprava mostu na Paseckém náměstí. Letos by-
chom také měli získat do majetku města sportovní areál
Srnčí důl. A takto bych mohl ve výčtu dále pokračovat. 

Na jaře čeká majitele nemovitostí úhrada navýšené
daně z nemovitosti. K zvýšení došlo zařazením Jab-
lonce mezi města statutární. Tohoto negativního dů-

sledku jsme si vědomi a nebylo naším záměrem tuto daň
zvyšovat. Jsem toho názoru, že je třeba nejdříve vyčerpat
všechna možná úsporná opatření a zvyšování daně vy-
užít až jako poslední možnost. Nechtěné navýšení jsme
napravili novou obecně závaznou vyhláškou, jež upra-
vuje koeficienty v následujících letech tak, abychom
občanům částku zaplacenou navíc následně vrátili.

Mnozí nájemci obecních bytů budou mít nově mož-
nost v tomto roce stát se jejich vlastníky. Zastupitelé
schválili seznam přibližně tří set bytů, jež budou pro-
dány. Schválena je i metodika prodeje a čekáme na
dokončení znaleckých posudků, od nichž odvodíme
zvýhodněnou prodejní cenu.

Na závěr si dovolím ještě jedno ohlédnutí za rokem
minulým. Pro mě bylo důležité, že jsme uměli hospo-
dařit s úsporným rozpočtem, zaplatit další část měst-
ského dluhu a započít stavbu onkologického praco-
viště v areálu jablonecké nemocnice.

To, co jsme nedokázali a asi zvládnout neumíme, je
odstranění, z mého pohledu stále trvající, „blbé nála-
dy“ ve společnosti. Trápí mě to, ale recept na zlepšení
neznám. I když nad jedním faktem by určitě stálo za
to se zamyslet. Není ona „blbá nálada“ převážně vý-
sledkem těch, kteří stále kritizují všechno možné
a své negativní pocity či pomluvy sdělují ostatním
prostřednictvím médií a mnohdy i anonymně, ukryti
za moderní elektronické komunikační prostředky?
Zkusme tyto pomlouvače a věčné kritiky méně po-
slouchat a udělejme si na věci raději svůj vlastní ná-
zor. Možná mnohdy zjistíme, že vše nakonec není tak
černé a špatné. Pokud si osvojíme pozitivnější pohled
na svět, jsem přesvědčen, že se život stane pro nás pro
všechny veselejší. Rok 2013 je ve svém začátku, tak ho
pojďme žít!

Miloš Vele, náměstek

V jabloneckém divadle se konal Novoroční koncert k 20. výročí vzniku samostatné České republiky. Při té příležitosti bylo jablonecké
rodačce Báře Špotákové předáno Čestné občanství statutárního města Jablonec nad Nisou. Další Cena města Pro meritis byla
udělena in memoriam Janě a Josefu Václavu Scheybalovým, kterou převzal náměstek Petr Vobořil (vlevo). Foto Václav Novotný 

Tříkrálový večer 2013 Foto Jiří Endler
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Odbor rozvoje v čele s náměstkem primátora
Petrem Vobořilem nyní intenzivně pracuje
na vstupním parteru, nebo chcete-li na re-
konstrukci přízemí radnice. 

„Hlavní myšlenka je jednoduchá – přiblížit co
nejvíce úřad k občanovi, ušetřit ho běhání po
budově a nabídnout mu základní úřední výko-
ny hned v přízemí v přívětivém a přátelském
prostředí. A přitom zrekonstruovat i část radni-
ce v duchu původní vize Karla Wintera, ale
s požadavky současnosti,“ říká Vobořil.

Rekonstrukce zahrnuje nyní prázdné turis-
tické informační centrum, současnou Měst-
skou galerii MY, která se přestěhuje do Domu
manželů Scheybalových, vnitřní informační
centrum, kavárnu a vstupní halu budovy. 

Otevřená radnice
„Konceptem řešení bylo vytvořit prostor
k rychlému odbavení občanů a zhmotnit ideu
otevřené radnice. Ta vznikne propojením jed-
notlivých částí podél celého jižního průčelí do-
mu vybouráním příček a vestavbou dvou ka-
menných portálů mezi vstupním vestibulem
a bočními křídly,“ vysvětluje architekt Martin
Rössler z projekční kanceláře Prostor 008, s. r. o.

„Zvolené materiály budou respektovat cha-
rakter radnice daný architektem Winterem,
moderní interiér však nebude zastírat svůj pů-
vod z počátku 21. století. Tím se zdůrazní pro-
měna fungování úřadu v průběhu 80 let,“ popi-
suje projekt architekt. Částečnou novinkou
v odbavovací hale bude vložené schodiště do
mezaninu se zázemím a kanceláří. Schodiště
bude replikou z doby výstavby radnice. „Jeho
existenci máme doloženou stavebně-technic-
kým průzkumem,“ dodává Rössler.

Čtyři varianty
„V novém prostoru najde občan czechpoint, po-
datelnu, pokladnu a odbavovací pulty k jedná-
ní s úředníky magistrátu. V jiném kabátě se
představí také kavárna přímo napojená na
vstupní vestibul,“ těší se náměstek Vobořil na
budoucí podobu parteru, která vzešla ze čtyř
navrhovaných variant. Nebyl mezi nimi radi-
kální rozdíl, architekti zachovávali symetrické
rozdělení přízemí, pohrávali si spíše s umístě-
ním kavárny a odbavovací haly v rekonstruova-
né ploše. 

Podle vybrané varianty projde návštěvník
přes zádveří hlavního vchodu do schodišťové
haly stejně jako dnes. Hned za vchodem najde
malý pult, kde získá základní orientační infor-

mace. Po obou stranách zmizí vyzděné příčky,
nahradí je nové průchody s travertinovými por-
tály stejnými jako u vchodu a posuvné skleněné
dveře. Vpravo bude odbavovací hala završená
malou galerií, vlevo nekuřácká kavárna rozší-
řená o prostor dnešního vnitřního „íčka“, která
by mohla svým interiérem evokovat atmosféru
té originální, původní z prvního patra. Výškové
nerovnosti podlah odstraní vyrovnávací rampy,
a tak se po přízemí budou moci bez problémů
pohybovat také vozíčkáři nebo rodiče s kočárky. 

Bílá, béžová a červená
Do přízemí se tak vrátí původní materiály. Du-
bové dřevo na znovuzrozené schodiště a vý-
kladce nově opatřené markýzami. Kamenná
a keramická dlažba v odstínech šedi a béžové si
porozumí s béžovým sedacím nábytkem i kon-
trastní červení pultů a přepážek v rámu zdí bí-
lých a okrových s travertinovým ostěním.
V prostoru se objeví originální osvětlení, pro-
jektanti mysleli i na návrat světel na schodiště
ve vstupní hale. (jn)

■ Zajímavosti z historie 
– Radnice má čtyři křídla kolem uzavřeného
dvora. Je široká 45,10 m, dlouhá 52,50 m, zastavě-
ná plocha je 2 449 m2, zastavěný prostor 57 650
m3, z toho obchodů bylo 24 138 m3 (tj. 41,87 %),
obytných místností 1 814 m3 (3,15 %), kanceláří
včetně zasedacích sálů 31 698 m3 (tj. 54,98 %).
– V suterénu byla část pohostinských zařízení
a technické zázemí, ve zvýšeném suterénu
sklady a provozní místnosti, v přízemí obchody
se zázemím v mezipatře a kino, v prvním patře
druhá část pohostinských podniků, kino a kance-

láře, druhé až čtvrté patro patřilo převážně úřadu.
– Po třech stranách budovy architekt umístil
obchody. I přes velký sklon terénu jsou všech-
ny v úrovni ulice.
– Pronajímáno bylo celkem 12 moderně zaříze-
ných obchodů se sklady, vše o celkovém obje-
mu 5 123 m3.
– K nájemcům na počátku patřily například fir-
my Meinl, optika Kolbe, Městské elektrické
podniky nebo kadeřnictví Heinrich.
– Hlavní reprezentativní vstup v jižním křídle
tvořily prosklené dubové dveře zasazené v mo-
hutném žulovém ostění. Následovala malá

předsíň obložená zeleným mramorem a pro-
sklené dveře do vstupní haly obložené stejně
jako hlavní schodiště z velké části travertinem.
Toto se prakticky do současnosti nezměnilo. 
– Do vstupní haly i na hlavní schodiště navrhl
Karl Winter mosazná a bronzová osvětlovadla,
zábradlí a další doplňky včetně pamětní desky
a sochařských děl, z nichž se podařilo zrealizo-
vat jen některá. 

Zdroj: Jablonecká radnice 1931–1933 – Příběh
stavby architekta Karla Wintera: J. Strnad,
Z. Lukeš, J. Křížek, J. Jaros

Respekt k minulosti neznamená
potlačit požadavky současnosti
Prostor bez bariér, plný světla a vzduchu, v němž se příjemně komunikuje. Moderní, přesto podtrhující
kouzlo třicátých let minulého století, naplňující myšlenku funkcionalistické architektury – funkční
jednoduchost bez nadbytečných příkras. Taková je představa nového vstupu do radnice a místa
k rychlému jednání s úřadem. To je dárek jablonecké radnici k jejím osmdesátým narozeninám. 

Vizualizace Prostor 008
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Jablonecký magistrát v loňském roce sesku-
pil odbory do jediné budovy – radnice, čímž
uvolnil prostory v domu v Anenské ulici,
které město využívalo od roku 2007. 

„Budovu jsme převzali po zrušení okresních
úřadů v roce 2007 od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM),“ říká
náměstek primátora Miloš Vele. Na základě
možnosti rozšířit prostory byl do objektu
v Anenské ulici přesunut odbor humanitní,
a to oddělení sociálně právní ochrany dětí
a oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. 

„Původně sídlila tato oddělení v budově na
Mírovém náměstí, kterou sdílela společně
s Úřadem práce. Po čase bylo do Anenské ulice
přesunuto z radnice i oddělení hmotné nouze –
původně oddělení sociálních dávek. Hmotná
nouze byla posléze přesunuta pod působnost
Úřadu práce,“ pravil dále Vele. 

„Plánovalo se, že objekt projde rozsáhlou re-
konstrukcí, náklady byly plánovány na desítky
milionů korun. Rozhodli jsme se v rámci re-
strukturalizace umístit pracoviště magistrátu
a všechny odbory do budovy radnice a dům
vrátit ÚZSVM. Tím jsme ušetřili náklady za
plánovanou rekonstrukci, ale i za provoz budo-
vy, který nás stál ročně zhruba milion korun,“
sdělil tajemník magistrátu města Marek Řehá-
ček. 

Kromě toho občané získali přívětivější uspo-
řádání jednotlivých pracovišť. V současné době
dům v Anenské ulici využívá probační a me-

diační služba, kterým prostor pronajímá maji-
tel – Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových. (end)

Vele: Budovu v Anenské vrátíme státu

Nová soustava využije stávající výměníky

Společnost Bohemia Energy entity, s. r. o., (BEe)
dodá v roce 2013 celkem cca 11 271 MWh
zemního plynu do 68 odběrných míst, které
obhospodařuje statutární město Jablonec
nad Nisou a jím zřizované, zakládané
a podporované organizace. 

„Celkem bylo vytvořeno 30 smluv pro naše jed-
notlivé organizace a soutěž se týkala pouze ob-
chodní, tedy neregulované složky. Regulovanou
složku nelze nakoupit za cenu jinou než urče-
nou Energetickým regulačním úřadem, je tedy

stanovená státem,“ říká náměstek primátora
Miloš Vele. Neregulovaná složka je pevná vždy
na celý rok. 

„Tato složka se skládá z několika položek, na-
př. distribuční složka, pevná roční cena za ka-
pacitu, pevná roční cena za odebraný plyn, pevná
cena za službu operátora aj.,“ vysvětluje Vele.

Výše ceny za plyn má na burzách stále vze-
stupnou tendenci a například v roce 2011
a 2012 vysoutěžila dodávku zemní plynu pro
Jablonec fy. LAMA energy, a. s., z Hradce nad
Moravicí. „Cena byla fixována na 2 roky za ce-

nu 647 Kč/MWh bez DPH a daně z plynu, na le-
tošní rok tato firma nabídla cenu 717 Kč/MWh.
Nová společnost (BEe) vysoutěžila dodávky
plynu 706 Kč /MWh bez DPH a daně z plynu.
Za rok 2013 tak město zaplatí cca 7,9 milionu
korun za dodávky plynu do městských objek-
tů,“ prozrazuje Miloš Vele a pro porovnání cen
doplňuje o další údaj: „Například u dominant-
ního dodavatele na trhu s plynem je v sazbě pro
kategorii ročního odběru 63–630 MWh (tzv.
podnikatelský maloodběr – nejčastější katego-
rie našich organizací) 1067 Kč za MWh.“ (end)

Výběr dodavatele plynu uzavřen

V minulém čísle jsme zveřejnili záměr reali-
zace jedné z variant budoucího zásobování
teplem a do redakce došel dopis se žádostí
o podrobnosti. Zastupiteli zvolené řešení
spočívá v řízeném rozpadu soustavy, vybu-
dování devíti samostatných okruhů s dvace-
ti blokovými kotelnami po městě a postup-
nou modernizací celé sítě za účelem dosaže-
ní konkurenceschopných cen. 

Pro jednotlivé kotelny je počítáno s prostory
stávajících výměníků. Zdrojem energie bude
i nadále zemní plyn a topit se bude prostřed-
nictvím nových či stávajících horkovodních
rozvodů. Tam, kde to bude možné a výhodné, je
plánována kogenerační technologie vytápění.
V těchto zařízeních, motorech na plynový po-
hon, je jako hlavní produkt vyráběna elektřina,
která je dodávána do sítě a teplo vzniká jako
produkt vedlejší. V podstatě jde o plynovou mi-
nielektrárnu. Tato zařízení jsou dnes běžná
a používají se v systému CZT např. v Desné.
Zařízení jsou dražší, ale cena tepla je dotována
příjmem z prodeje elektrické energie.

Počítá se i se samostatnými vchodovými ko-
telnami tam, kde centrální bloková kotelna

nemá logiku. Podobně funguje například sys-
tém CZT v již zmíněné Desné. Blokové kotelny
jsou na rozdíl od vchodových napojené na stře-
dotlaký rozvod plynu. A právě tyto rozvody lze
dle informací od dodavatele plynu ve městě
vybudovat v relativně krátké době. Stávající
nízkotlaké rozvody jsou pro odběratele CZT ne-
dostačující. Provoz celé sítě bude zabezpečovat
společnost JTR buď ve stávající struktuře akci-
onářů (město+MVV), nebo v 100% vlastnictví
města.

Celý proces převzetí společnosti je v součas-
né době ve fázi hledání partnera pro poskytnu-
tí finančních prostředků. Město již vypsalo dvě
výběrová řízení na poskytovatele úvěru na fi-
nancování odkupu většinového podílu od spo-
lečnosti MVV Energie CZ (MVV). Jelikož do
obou výběrových řízení se přihlásil vždy pouze
jeden uchazeč, nebyla podle zákona o veřej-
ných zakázkách tato výběrová řízení platná
a musela být zrušena, aniž by došlo k rozlepení
obálky. V současné době hledáme další cesty,
jak získat peníze a jednáme s ČSOB o možnos-
ti financovat odkup formou odkoupení pohle-
dávky.

Petr Beitl
Foto Jiří Endler

Foto Markéta Hozová
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Stavba protipovodňové štoly pokračuje
i v prvních týdnech nového roku. V lednu pro-
běhlo zejména zazimování rozdělovacích
objektů na Lužické Nise v Pasekách (SO 01)
a na Bílé Nise (SO 03), dále definitivní ostě-
ní na přívodní štole z Pasek (SO 02) a vto-
kovém objektu u loděnice (SO 04). 

Přívodní štola z Pasek je již hotová (632 m)
a z nové odpadní štoly, která vede od přehrady
k výzkumnému strojírenskému ústavu, je z cel-
kových 1258 metrů dosud vyraženo 1052 met-
rů. Kvůli nepříznivé geologii a vlivům na povr-
chu byly postupy ražeb v okolí vložené šachty
u Lidlu výrazně zpomaleny. Ukončení ražby
nové odpadní štoly je podle zhotovitele pláno-
váno na první březnový týden.

Soudní znalec potvrdil správný průběh
stavby a předložil svůj posudek
Nezávislý soudní znalec, najatý městem na ná-
vrh zastupitelstva, RNDr. Bohumil Svoboda, CSc.

předložil jabloneckým zastupitelům výsledky
svého odborného posouzení vlivů stavby proti-
povodňové štoly na zástavbu ve městě Jablonec
nad Nisou. Konkrétně se zaměřil na objekty,
které byly předmětem mediálního zájmu a je-
jichž majitelé se obávali poškození domů v dů-
sledku stavby. Jednalo se o památkové chráněné
stavby – Háskovu vilu a Schmelowského vilu
v Opletalově ulici, dále rodinný dům v Prů-
běžné ulici a rodinný dům v ulici Palackého.
Dr. Svobodovi byl umožněn majiteli domů
vstup pouze do objektu v Palackého ulici.
Ostatní výše zmíněné domy ohledal zvenčí
a prostřednictvím georadaru a seizmického ře-
zu. Ze závěrů soudního znalce vyplývá, že vli-
vem provádění trhacích prací zde nedošlo ke
vzniku prvých známek škod dle ČSN 730040
ani ke zvětšení stávajících.

RNDr. Svoboda měl dále za úkol posoudit
správnost vymezení ochranného pásma stavby

a používané technologie výstavby, provést kon-
trolní měření v místech probíhajících trhacích
prací a kompletně posoudit vliv na stavby
v ochranném pásmu. Posuzoval také dokumen-
ty a protokoly, které mu byly předány zhotovi-
telem. Neshledal žádné závady. „Hodnoty hluku
a vibrací od trhacích prací nepřesáhly kritéria
Nařízení vlády č. 272/2011 ze dne 24. 8. 2011
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací,“ stojí v závěrečné zprávě
RNDr. Bohumila Svobody.

Důkaz o prospěšnosti štoly
Prospěšnost budování protipovodňové štoly se
během stavby projevila již dvakrát, kdy muselo
dojít k převodu povodňových stavů. Poprvé to
bylo při vydatných deštích 28. července 2012
a podruhé při oblevě v noci ze 4. na 5. ledna le-
tošního roku. Na fotografiích je vidět Lužická
Nisa prosakující skrze zábrany do obvykle su-
ché štoly a převod povodňových průtoků skrze
stavbu do přehrady. (mh)

Stavba protipovodňové štoly aktuálně

Loni vyhlásil Jablonec kontinuální výzvu
na regeneraci bytových domů v rámci Integ-
rovaného plánu rozvoje města pro vymeze-
nou zónu Žižkův vrch a okolí. Oproti pů-
vodním předpokladům musí město výzvu
zkrátit, a to do konce dubna 2013.

„Ke zkrácení výzvy muselo město přistoupit dle
nového pokynu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, který vychází z nařízení Evropské komise,“
vysvětluje Iveta Habadová, manažerka IPRM. 

„Pátou kontinuální výzvu na regeneraci byto-
vých domů s alokací 36 milionů korun město
vyhlásilo 1. dubna 2012, jakmile vše odsouhla-
silo ministerstvo pro místní rozvoj. V současné
době už máme pět schválených žádostí, které
získaly i podporu poskytovatele,“ konstatuje
náměstek primátora Petr Vobořil.

Žádosti o dotace z EU a ČR ve výši 40 % je
třeba předložit na oddělení dotací v 1. patře
radnice nejpozději do 30. dubna 2013 do 15.00
hodin, k rozdělení zbývá ještě 28 milionů korun

z dotačních prostředků. „Vzhledem ke konti-
nuální výzvě jsou přijaté žádosti na městě hod-
noceny průběžně, tedy hned po předložení,“
dodává Habadová. 

Podrobné informace včetně kontaktů jsou v tex-
tu aktuální výzvy na regeneraci bytových domů
na www.mestojablonec.cz v sekci IPRM. 

(jn)

Výzva na rekonstrukce trvá jen do dubna 

Díl 1. – O dani z nemovitosti
V Jablonci nad Nisou jako v jednom z mála
měst je zavedená tradice pravidelných set-
kávání představitelů města s občany. Infor-
mace o dění ve městě se šíří prostřednictvím
Jabloneckého měsíčníku, webových stránek
města či zpravodajstvím v médiích. 

„Snažíme se hledat další způsoby komunikace
s obyvateli města, i proto jsme ve spolupráci
s televizí RTM připravili seriál nazvaný Z jab-
lonecké radnice…, ve kterém budeme informo-
vat o záležitostech či událostech, které je potře-
ba podrobněji vysvětlit,“ představuje primátor
nový pořad. Jednotlivé díly budou ke stažení na
webu města.

Daň z nemovitostí je jedinou daní, která sto-
procentně končí v rozpočtu města. Jelikož ale
daňové zatížení občanů je už tak dost velké

(DPH, daň z příjmu, daň z převodu nemovitos-
tí atd.), rozhodli se jablonečtí zastupitelé, přije-
tím nové vyhlášky č. 10/2012 o stanovení koefi-
cientů pro výpočet daně z nemovitosti, výši této
daně pro následující roky upravit. „Tím, že se
vloni v březnu stal Jablonec statutárním měs-
tem, automaticky došlo k navýšení koeficientu,
který se pro výpočet daně používá na hodnotu
3,5. Tento koeficient platí pro města, která mají
50 tisíc obyvatel a více, a také pro statutární
města bez ohledu na počet jejich obyvatel.
Městskou vyhláškou se ale dá výše koeficientu
upravit, a toho jablonečtí zastupitelé využili,“
vysvětluje tajemník magistrátu JUDr. Řeháček. 

V roce 2013 zaplatí obyvatelé vyšší daň dle
nového koeficientu, pro rok 2014 ale dojde ke
snížení daně, které nárůst vykompenzuje. V ro-
ce 2015 pak bude výše daně z nemovitosti opět
stejná jako v roce 2012. Daň z nemovitosti tvo-
ří zhruba 2,3 % městského rozpočtu. 

„Správu daně provádí Finanční úřad. Není
třeba podávat žádné zvláštní daňové přiznání,
FÚ rozešle během jarních měsíců složenky
s částkou, kterou je třeba zaplatit,“ dodává
Renata Vítová, vedoucí odboru ekonomiky ma-
gistrátu města.

Za určitou kompenzaci spojenou s letošním
navýšením daně z nemovitosti se dá považovat
i fakt, že město pro rok 2013 nepočítá s vyšší ce-
nou za likvidaci odpadu, ačkoli svozová firma
své služby zdražovala. 

„V roce 2012 jsme přispívali na likvidaci od-
padu ve městě částkou 3 miliony korun, letos
už v rozpočtu počítáme s 6 miliony. Nechceme
navýšení cen svozové firmy přenášet na obyva-
tele, budeme tedy odpady dotovat vyšší část-
kou,“ přichází s dobrou zprávou náměstek pro
ekonomiku Miloš Vele. 

http://www.tvrtm.cz/z-jablonecke-radnice-
porady-35 (mh)

■ Nový seriál Z jablonecké radnice…
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■ Naši jubilanti
v únoru
99 let
Blažena Bukovičová 

97 let
Anna Michálková 

94 let
Karel Pelant 

93 let
Marta Pažoutová 

92 let
Miroslav Bažant, 
František Hlubuček, Alois Jež,
Milada Štěpánková 

91 let
Marie Dubská, Alice Hlavatá,
Verona Skokánková, Jiří Špak 

90 let
Milena Bursová, Herta Mynářová,
Marie Rulíková, Libuše Šilhánová,
Josef Třebeška 

85 let
Brusáková J., Ertl J., Holíková R.,
Hübner O., Juročková J.,
Kreml M., Motyčková R.,
Novotná M., Pavlásková J.,
Peroutková H., Sasínová V.,
Soustružníková J., Šitinová M.,
Tvrdá V., Ušáková L., Vrbová M.,
Zákostelecká V., Zuntová O.

80 let
Bednáriková J., Čejpa M.,
Havlová H., Janků J., Köhler A.,
Kracíková V., Mišurdová M.,
Pěnička J., Řehák J., Salabová I.,
Sasková M., Schlogerová A.,
Skokanová B., Sluková G.,
Šikola J., Štěpánková J., Tuček J.,
Velechovská G., Vinčálková D.,
Vyšanský J., Zahradníková E.

75 let
Faltová I., Hádek M., Hujer L.,
Ježková V., Kadičová B., Knížek J.,
Kuncová D., Lejsková V.,
Macková V., Machková E.,
Míčková H., Picková J., Popov L.,
Ročková M., Rojek J., Scholze R.,
Solfronk K., Spívala J.,
Vašíčková E., Zajíc M., Zavadil J.,
Zeman V., Zvěřinová M.

70 let
Broulíková H., Fukner J.,
Gilarová J., Hajský J.,
Hermannová Ch., Hlaváčová M.,
Holub F., Honzejková V.,
Jeřábek J., Kovářová A.,
Kozumplíková J., Křížová Z.,
Lhoták J., Mánková B., Márová Z.,
Mečířová M., Neumanová Z.,
Nosek V., Parstorferová J.,
Pikorová J., Pluhovská J.,
Pochylová M., Poloprudská F.,
Pour J., Sojáková D., Starý J.,
Stracke J., Svoboda L., Tichá I.,
Tomešová G., Turra J., Vacátko P.,
Válková V., Vilímovský J.

Všem jubilantům přejeme mnoho
zdraví a pohody.

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

Vlněná dílna 
v Ekocentru
V budově Eurocentra v Jablonci
připravují pracovníci Střediska
ekologické výchovy Český ráj ve
spolupráci s Jabloneckým kultur-
ním a informačním centrem,
o. p. s., tvořivé odpoledne, které je
určeno všem, kteří si chtějí vy-
zkoušet práci s ovčí vlnou. Akce se
koná 9. 2. od 14.00 do 18.00 hodin
a příchozí čeká výuka třídění a če-
sání vlny, předení na kolovratu,
technika mokrého i suchého plstě-
ní a výroba drobného dárku.
Vstupné je dobrovolné, přezůvky
s sebou. Více informací získáte na
tel. 725 728 168. Na setkání se těší
lektorka Anna Hudská. (rf)

II. zimní 
příměstský tábor
Jablonečák 2013
Již druhý ročník zimního příměst-
ského tábora „Z – Jablonečák 2013“
pořádá Sundisk, s. r. o., a SK Tuleň
o jarních prázdninách (4.–8. 3. 2013)
pro všechny, kteří neradi sedí do-
ma. Pojďte s námi znovu zažít zim-
ní výpravu plnou nových kamará-
dů a dobrodružství, která hravě
zvládnou všichni ve věku od šesti
do čtrnácti let. Zkušení instruktoři,
pod vedením Tomáše Štrégla, po-
mohou při stavbě přístřešků, pora-
dí jak ochočit neposedné sněžnice,
snowtuby a lyžičky. Společně si
v přírodě uvaříme, pokusíme se
vystopovat hnízdo ptáka Noha
a před závěrečným dnem nabere-
me sílu v městském bazénu. Pátek
roztočíme na sněhové pouti a pak
už nám nezbude nic jiného než tě-
šit se na letní Jablonečák 2013.
Program je situován do areálu Ski
klubu Jablonec nad Nisou – Koleč-
ko-Břízky, kde bude zajištěn oběd
a svačina, k dispozici teplá míst-
nost na převlékání a hry při ne-
přízni počasí.
Podrobné informace k zimnímu
i letnímu táboru Jablonečák 2012
najdete na webových stránkách
www.sundisk.cz/jablonecak, e-mail:
jablonecak@sundisk.cz, tel.: +420
485 100 500 (end)

Prostory budoucí 
galerie jsou 
přechodně uzavřeny
Po otevření Domu manželů Schey-
balových měli návštěvníci mož-
nost od 26. 11. 2012 zhlédnout zre-
konstruované prostory domu.
V posledním listopadovém týdnu
a po celý prosinec byla zpřístupně-
na všechna patra bývalé fary – pří-
zemí s dokumentačními fotografi-
emi z rekonstrukce, 1. patro s do-
časnou expozicí dobových záběrů
kostela sv. Anny a přilehlého okolí
spolu s fotografiemi interiéru do-
mu z doby, kdy v něm manželé
Scheybalovi pobývali, v podkroví
pak budoucí památník manželů
Scheybalových věnovaný jejich ži-
votu a tvorbě. Prostory budoucí
Městské galerie My byly od 11. 1.
2013 přechodně uzavřeny z dů-
vodu příprav výstavy, která za-
hájí provoz Městské galerie na
nové adrese v Kostelní ulici.
Přesný termín otevření bude
včas zveřejněn. (rf)

Výměna řidičských 
průkazů
Držitelé řidičských průkazy vydá-
vaných v rozmezí od 1. 1. 2001 do
30. 4. 2004 jsou povinni vyměnit
doklady za nové nejpozději do
31. 12. 2013. 
Uplynutím stanovené doby pro je-
jich výměnu, řidičské průkazy po-
zbývají platnosti (v souladu s no-
velou zákona č. 119/2012 Sb.).

Kde si mohu vyměnit ŘP?
Na určeném pracovišti magistrátu
města v budově v Komenského.

Co musím mít s sebou?
Žádost o vydání ŘP – obdržíte na
pracovišti úřadu:
– platný doklad totožnosti (občan-

ský průkaz, pas)
– průkazovou fotografii o rozmě-

rech 3,5 × 4,5 cm
– ŘP, který podléhá povinné výměně

Kdy mně bude vydán nový ŘP?
Vydat ŘP je možné do 20 dnů od
podání žádosti, příp. do 5 pracov-
ních dnů od podání žádosti po
úhradě správního poplatku 500 Kč.

Kolik mě to bude stát? 
Povinná výměna ŘP je osvobozena
od správního poplatku, vyjma vy-
dání ŘP ve lhůtě kratší, tj. do 5 pra-
covních dnů od podání žádosti
(viz. správní poplatek 500 Kč). 

Jaké jsou úřední hodiny?
Pondělí a středa: 8.00–17.00 hodin.
Úterý, čtvrtek, pátek: 8.00–14.00 ho-
din. Pátek před úřední sobotou je
sanitární den a budova Komen-
ského 8 je uzavřena. Sobota (první
v měsíci) 8.00–12.00 hodin. (pouze
občanské průkazy, cestovní dokla-
dy, evidence obyvatel, evidence ři-
dičů a registr vozidel) (end)

Anketa: 
Pošta ve Mšeně
Česká pošta plánuje koncem květ-
na přesun své pobočky ve Mšeně
z obchodního domu Albert do OC
Rýnovka v ulici Želivského. Vedení
města si uvědomuje, že tento krok
způsobí obyvatelům Mšena potíže,
zejména co se týká dostupnosti
pro pěší klienty České pošty. Nová
pobočka, která bude zároveň slou-
žit pro obyvatele Rýnovic, nabídne
moderní a komfortní prostředí,
bude poskytovat služby v celé šíři
stejně jako na hlavní jablonecké
poště, včetně Czech Point. Navíc
v OC Rýnovka je dostatek parko-
vacích ploch a pošta bude otevře-
na 7 dní v týdnu. To jsou fakta, kte-
rými argumentuje Česká pošta.
Město se přesto pokouší vytipovat
objekty, které jsou v jeho majetku
a nachází se v blízkosti dnešní po-
bočky České pošty v obchodním
domě Albert. Ty chce nabídnout ve-
dení České pošty tak, aby pobočka
zůstala zachována v pomyslném
centru sídliště Mšeno. Na str. 22
jsme připravili anketu k této pro-
blematice. Hlasovat můžete také
na webových stránkách města –
www.mestojablonec.cz. (mh)

Výzva pro rodiče
Rodiče dětí, které mají v Jablonci
nad Nisou trvalé bydliště, ale naro-
dily se jinde, se v případě zájmu
o Vítání dětí mohou nahlásit na te-
lefonním čísle 483 357 292, p. Helena
Roudná. (end)

Vendulka Bílková 
prvním miminkem roku
První jablonecké miminko roku 2013 se narodilo na Nový rok
v 14.57 manželům Bílkovým z Jablonce nad Nisou. Holčičku
Vendulku přišli do života přivítat nejen zástupci jablonecké
nemocnice, ale také primátor města Petr Beitl. Ten kromě
kytice předal rodičům také tradiční zlatý dukát z České min-
covny a velkého plyšového medvěda. (mh)

Rekordní počet 
novorozeňat 
v roce 2012

V historii jablonecké porodnici
padl rekord v počtu narozených
miminek během jednoho roku.

V roce 2012 se narodilo rekordních
1 453 dětí, z nichž 13 bylo dvojčat,
775 bylo děvčat a 678 chlapců. Byl
tak překonán rekord z roku 2010,
kdy se v Jablonci narodilo 1 384 mi-
minek. 
„Zajímavostí je skutečnost, že se
658 dětí narodilo v Jablonci, ale
rodiče nejsou místní. Mezi bydlišti,

které rodičky uváděly, jsou města
Liberec, Frýdlant, Mladá Boleslav,
Praha, ale i Brno či Plzeň,“ říká tis-
ková mluvčí jablonecké nemocni-
ce Petra Hybnerová.
Nejtěžší narozené miminko vážilo
5 150 g a posledním miminkem roku
2012 byl kluk a narodil se 31. 12.
v 18.20 hodin. (end)
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Personální inzerce
Tajemník Magistrátu města Jablonec nad
Nisou vyhlašuje výběrová řízení na pozici

VEDOUCÍ ODDĚLENÍ INVESTIČNÍ
VÝSTAVBY

10. platová třída

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdě-
lání technického směru, stavebního zaměření
výhodou, praxe ve veřejné správě výhodou,
praxe a zkušenosti s řízením a přípravou inves-
tičních stavebních akcí, zkušenosti se zadává-
ním veřejných zakázek, znalost platné legislativy
pro činnost orgánů územního samosprávného
celku, zkušenosti s řízením menšího pracovní-
ho kolektivu, uživatelská znalost práce s PC,
velmi dobré organizační a řídící schopnosti, vy-
soká úroveň komunikačních dovedností pro

jednání s právnickými i fyzickými osobami,
spolehlivost a flexibilita.
Popis vykonávané práce: zajištění realizace
staveb zařazených do rozpočtu města, zajištění
zpracování projekční přípravy u plánovaných
investičních akcí města, zpracování podnětů
a záměrů na investiční akce města, kontrola čer-
pání finančních prostředků jednotlivých staveb,
inženýrská činnost investora, zajištění staveb-
ního dozoru, kontrola plnění smluv, odsouhla-
sování faktur za provedené práce, předkládání
materiálů pro jednání rady a zastupitelstva, pří-
prava podkladů pro vyúčtování dotací.
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení
a titul; datum a místo narození; státní přísluš-
nost; místo trvalého pobytu; číslo občanského
průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana); kores-
pondenční adresu; telefonní číslo; datum a pod-
pis zájemce; 

Nástup dle dohody.

Přihlášky do 14. února 2013.

Způsob podání přihlášky: osobně na Organi-
začním a personálním oddělení, budova radni-
ce, č. dveří 235; nebo odeslat na adresu: Sta-
tutární město Jablonec nad Nisou, Organizační
a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jab-
lonec nad Nisou. 
Na obálku se všemi požadovanými dokumenty
k výběrovému řízení uchazeči napíší „neoteví-
rat, výběrové řízení“.

Poskytování informací: informace k pracovní
náplni jsou k dispozici u Ing. Tomáše Beneše,
vedoucího odboru územního a hospodářského
rozvoje na benes@mestojablonec.cz, informace
k tomuto výběrovému řízení poskytne perso-
nální úsek organizačního a personálního oddě-
lení magistrátu, personalistka Mgr. Nina Vacko-
vá na vackova@mestojablonec.cz.

Jak si osvojit umění partnerství
Manželství je umění – to je téma 7. ročníku
Národního týdne manželství, který proběh-
ne na různých místech republiky v týdnu od
11. do 17. února. Ve stejném termínu se k ně-
mu připojí také Jablonec se svým Týdnem
partnerství, nad nímž převzal záštitu ná-
městek primátora Petr Vobořil.

„V rámci pro-rodinné politiky města se společně
například s MC Jablíčko, Centrem Generace či
Eurocentrem Jablonec, s. r. o., připojujeme k ce-
lonárodnímu Týdnu manželství, který podpo-
ruje vztahy mezi manželi, partnery. Opět máme
připravené přednášky, tvůrčí dílny, tradiční
masopust, Salsa night a mnohé další,“ říká koordi-
nátorka pro-rodinné politiky Simona Hušková. 

Součástí Týdne partnerství bude tento rok ta-
ké expozice fotoprací ve výstavním pavilonu
Eurocentra Jablonec, s. r. o., vzešlých z prvního
ročníku soutěže Jablonecká rodina. „Vernisáž
výstavy je plánovaná na neděli 17. února. Odpo-
ledne vyvrcholí divadelním představením libe-
reckého Naivního divadla,“ zve do Eurocentra
velké i malé Jablonečany náměstek Vobořil. Vý-
stava bude k vidění do soboty 23. února, kdy
město všechny soutěžící rodiny pozve na filmové
představení do kina Radnice. „A před filmem o le-
gendárním Čtyřlístku vyhlásíme vítěze I. ročníku
soutěže Jablonecká rodina,“ dodává Vobořil.

Národní týden manželství (NTM) vznikl v ro-
ce 1996 ve Velké Británii. Česká republika se do
něj zapojila v roce 2007 a nyní kampaň připravu-
je dalších 14 zemí světa. V roce 2010 se k NTM
připojila města Jablonec nad Nisou a Cheb. Lo-
ni Jablonec navštívil zakladatel kampaně, Ri-
chard Kane, který v Klubu Na Rampě besedoval
na téma Budování pevnějších vztahů. (jn)

Týden partnerství 10.–23. 2. 2013
10. 2. /neděle/ 15.00 – 17.00 hodin
RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY
Odpoledne plné pohybu, soutěžení her pro děti
a rodiče ve Vikýři.

11.–15. 2. /pondělí – pátek/
PARTNERSKÉ VZTAHY
Preventivní programy o partnerství, sexualitě
a mezilidských vztazích pořádané pro základní
školy. Maják o. p. s. 

11. 2. /pondělí/ 10.00 hodin
ZÁLUDNOSTI SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ
Beseda s psychologem PhDr. Miroslavem Scho-
vancem na téma společného soužití, manžel-
ských a partnerských vztahů. MC Jablíčko.

12. 2. /úterý/ 8.30 a 12.00 hodin
MASOPUST
Výukový program pro základní školy. Co je a co
znamená masopust. DDM Vikýř.

12. 2. /úterý/ 15.45 hodin 
JABLONECKÝ MASOPUST
Masopustní průvod, který začíná na parkovišti
u Spolkového domu a končí veselicí před rad-
nicí. MC Jablíčko.

13. 2. /středa/ 9.00 hodin
VZTAHY A ZÁVISLOTI
Den otevřených dveří a povídání s paní Sylvií
Lacinovou, terapeutkou pro závislosti, a psy-
choložkou PhDr. Jitkou Selingerovou o tom, jak
alkohol, drogy a gambling narušují partnerské
a rodinné vztahy. Poradna pro rodinu, manžel-
ství a mezilidské vztahy, p. o. Libereckého kraje.

13. 2. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO
Vyfoť a uprav si partnera k obrazu svému.
Focení portrétu a úpravy portrétu ve photosho-
pu v podání Honzy Strakoše. Klub Na Rampě.

14. 2. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VALENTÝNSKÁ DÍLNA
Tradiční valentýnská dílna nejenom pro zami-
lované páry. MC Jablíčko.

15. 2. /pátek/ 17.00 hodin
MŠE SVATÁ
Kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Horním
náměstí. Bohoslužba za jablonecké rodiny
s promluvou zaměřenou na manželství a ro-
dinný život. Pořádá Římskokatolická farnost
Jablonec nad Nisou.

16. 2. /sobota/ 10.00–18.00 hodin
BAZÁREK
Sobotní program pro celé rodiny ve Vikýři. Pojďte
zažít spoustu zábavy do Vikýře!

16. 2. /sobota/ 13.30 HODIN
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
Výtvarná dílna pro děti. Děti, jejichž rodiče se
účastní besedy Na Rampě, mají dílničku zdar-
ma. MC Jablíčko.

16. 2. /sobota/ 15.00 – 18.00 hodin
JÁ TO S TEBOU NEVZDÁM 
Beseda o manželství s Milenou Mikulkovou
zpestřená hudebním překvapením. Pořádá Cen-
trum Generace. Vstup volný. Klub Na Rampě.

16. 2. /sobota/ 19.30 hodin
PYŽAMOVÁ PARTY
Pyžamová dobrodružná party se spoustou her
pro děti. Pro děti, jejichž rodiče se zúčastní
Salsa Night, zdarma. MC Jablíčko.

16. 2. /sobota/ 20.00 hodin
SALSA NIGHT
Vystoupení profesionálních tanečníků skupiny
Ruben Dance (Kuba/Dominikánská rep./ČR),
Jorge Concepcion (Kuba) – kubánský step, ka-
pela Pragasón (Kuba/Peru/ČR), Dj Gari (Domi-
nikánská rep.), výuka tanců, míchané nápoje.
Eurocentrum.

17. 2. /neděle/ 14.00 hodin
JABLONECKÁ RODINA
Vernisáž výstavy výtvarných prací s malou vý-
tvarnou dílničkou, kterou pro děti připravil Vikýř.
Ve velkém sále je pak připraveno představení
Naivního divadla Liberec Velbloud, ryby, slepi-
ce aneb Námořnická historie. Eurocentrum.

17. 2. /neděle/ 15.30 hodin
VALENTÝNSKÝ MAŠKARNÍ REJ
Akce v maskách pro celé rodiny ve Spolkovém
domě. Zábava s tancem a soutěžemi nejenom
pro děti. MC Jablíčko.

17. 2. /neděle/ 16.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVÁLEK
Karneválek v maskách se soutěžemi a tancem
pro děti od 2 let. Klub Na Rampě.

17. 2. /neděle/ 19.00 hodin
KAISER BAND
Vystoupení country-jazz-rock-bluesové kapely.
Vstup 50 Kč. Pořádá Centrum Generace. 
Klub Na Rampě.

17.–22. 2. /neděle–pátek/ 9.00–17.00 hodin
JABLONECKÁ RODINA
Výstava fotoprací ze soutěže Jablonecká rodina.
Jaké jsou jablonecké rodiny, jak vypadají a co
všechno v roce 2012 prožily. Přijďte se podívat!
Pořádá statutární město Jablonec nad Nisou.
Eurocentrum – výstavní pavilon.

23. 2. /sobota/ 14.30 hodin
O MYŠCE A MEDVĚDOVI
Rodinné filmové představení pro účastníky vý-
tvarné soutěže Jablonecká rodina. Pořádá statu-
tární město Jablonec nad Nisou ve spolupráci
s jabloneckými kiny. 
Kino Radnice.

Foto Radka Baloghová



(7)

jablonecký měsíčník / únor 2013 ze statutárního města 

Výběrová řízení 
na pronájem bytů
Statutární město Jablonec nad Nisou vy-
hlašuje výběrová řízení na pronájem bytů:

Byty se smluvním nájemným
Podhorská 18/2127, č. bytu pro VŘ: 1/2013
Byt 1+3, 5. patro, podlahová plocha 94,50 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro
účast ve VŘ je 4 806,– Kč/měsíc bez služeb spoje-
ných s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 18. 2. 2013 od 15.00 hodin.

Podhorská 18/2127, č. bytu pro VŘ: 2/2013
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha 94,40 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 4 801,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 18. 2. 2013 od 15.00 hodin.

Podhorská 20A/1800, č. bytu pro VŘ: 3/2013
Byt 1+3, 4. patro, podlahová plocha 124,99 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 6 356,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 18. 2. 2013 od 15.30 hodin.

Lidická 7/678, č. bytu pro VŘ: 4/2013
Byt 1+3, 6. patro, podlahová plocha 124,07 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 6 309,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 19. 2. 2013 od 15.00 hodin.

Lidická 7/678, č. bytu pro VŘ: 5/2013
Byt 1+2, 3. patro, podlahová plocha 93,70 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 4 765,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 19. 2. 2013 od 15.00 hodin.

Lidická 14/1904, č. bytu pro VŘ: 6/2013
Byt 1+2, 2. patro, podlahová plocha 67,64 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 3 440,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 19. 2. 2013 od 15.30 hodin.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 7/2013
Byt 1+3, 2. patro, podlahová plocha 59,65 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 3 033,– Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 6. 2. 2013 od 15.30 hodin.

Palackého 40/3766, č. bytu pro VŘ: 8/2013
Byt 1+2, 7. patro, podlahová plocha 56,01 m2.
Minimální výše smluvního nájemného pro účast
ve VŘ je 2 848,- Kč/měsíc bez služeb spojených
s užíváním bytu a plateb za vybavení bytu.
Prohlídka bytu se koná 13. 2. 2013 od 15.30 hodin.

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.

Přihlášky do VŘ včetně stanovených příloh po-
dávejte na předepsaných formulářích. Formu-
láře lze vyzvednout na odd. správy bytových
domů MMJN (OSBD), ve vnitřním informač-
ním středisku MMJN nebo na www.mestojab-
lonec.cz. Žadatel doručí přihlášku na OSBD ne-
bo do podatelny MMJN v zalepené obálce od
1. 2. do 20. 2. 2013 do 15.00 hodin. Obálka mu-
sí být zřetelně označena nápisem VŘ s označe-
ním čísla bytu (tj. např. 1/2013 – NEOTVÍRAT
– VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Byty s věcně usměrňovaným nájemným
Rybářská 8B/4604, č. bytu pro VŘ: 9/2013
Byt 1+1, 3. patro, podlahová plocha 50,86 m2.
Prohlídka bytu se koná 7. 2. 2013 od 15.00 hodin.

Smetanova 63/4291, č. bytu pro VŘ: 10/2013
Byt 1+1, 1. patro, podlahová plocha 61,81 m2.
Prohlídka bytu se koná 7. 2. 2013 od 15.30 hodin.

Nájemné v bytech s věcně usměrňovaným ná-
jemným je stanoveno na 49,65 Kč/m2/měsíc.

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.

Žádosti do VŘ včetně stanovených příloh podá-
vejte na předepsaných formulářích. Formuláře
lze vyzvednout na odd. správy bytových domů
MMJN (OSBD), ve vnitřním informačním stře-
disku MMJN nebo na www.mestojablonec.cz.
Žadatel doručí přihlášku na OSBD nebo do po-
datelny MMJN v zalepené obálce od 1. 2. do
20. 2. 2013 do 15.00 hodin. Obálka musí být
zřetelně označena nápisem VŘ s označením
čísla bytu (tj. např. 9/2013 – NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Malometrážní byty
Na Vršku 16/3763, č. bytu pro VŘ: 11/2013
Byt 1+1, 10. NP, podlahová plocha 40,57 m2.
Prohlídka bytu Na Vršku 16 se koná 6. 2. 2013
od 15.00 hodin.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 12/2013
Byt 1+1, 3. NP, podlahová plocha 40,46 m2.

Na Vršku 10/3855, č. bytu pro VŘ: 13/2013
Byt 1+1, 1. NP, podlahová plocha 40,46 m2.
Prohlídka bytů Na Vršku 10 se koná 6. 2. 2013
od 15.30 hodin.

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 14/2013
Byt 1+1, 11. patro, podlahová plocha 36,06 m2.

Na Úbočí 21/4325, č. bytu pro VŘ: 15/2013
Byt 1+1, 6. patro, podlahová plocha 44,28 m2.
Prohlídka bytů Na Úbočí 21 se koná 13. 2. 2013
od 14.30 hodin.

Na Kopci 11/3056, č. bytu pro VŘ: 16/2013
Byt 1+1, 5. patro, podlahová plocha 44,40 m2.
Prohlídka bytu se koná 14. 2. 2013 od 15.00 hodin.

Na Kopci 9/3055, č. bytu pro VŘ: 17/2013
Byt 1+1, 3. patro, podlahová plocha 45,74 m2.
Prohlídka bytu se koná 14. 2. 2013 od 15.15 hodin.

Řetízková 11/3054, č. bytu pro VŘ: 18/2013
Byt 1+1, 4. patro, podlahová plocha 46,15 m2.
Prohlídka bytu se koná 14. 2. 2013 od 15.30 hodin.

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 19/2013
Byt 0+1, 2. patro, podlahová plocha 34,55 m2.

Opletalova 31/2683, č. bytu pro VŘ: 20/2013
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 36,06 m2.
Prohlídka bytů Opletalova 31 se koná 11. 2. 2013
od 15.00 hodin.

Opletalova 33/2682, č. bytu pro VŘ: 21/2013
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 31,80 m2.

Opletalova 33/2682, č. bytu pro VŘ: 22/2013
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 28,16 m2.
Prohlídka bytů Opletalova 33 se koná 11. 2. 2013
od 15.15 hodin.

Opletalova 35/2681, č. bytu pro VŘ: 23/2013
Byt 0+1, 2. patro, podlahová plocha 35,22 m2.

Opletalova 35/2681, č. bytu pro VŘ: 24/2012
Byt 0+1, 1. patro, podlahová plocha 33,77 m2.
Prohlídka bytů Opletalova 35 se koná 11. 2. 2013
od 15.30 hodin.

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

Sraz zájemců je vždy ve stanovenou dobu před
vchodem do daného objektu.

Žádosti do VŘ včetně stanovených příloh podá-
vejte na předepsaných formulářích. Formuláře
lze vyzvednout na odd. správy bytových domů
MMJN (OSBD), ve vnitřním informačním stře-
disku MMJN nebo na www.mestojablonec.cz.
Žadatel doručí přihlášku na OSBD nebo do po-
datelny MMJN v zalepené obálce od 1. 2. do
20. 2. 2013 do 15.00 hodin. Obálka musí být
zřetelně označena nápisem VŘ s označením
čísla bytu (tj. např. 12/2013 – NEOTVÍRAT –
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – PRONÁJEM BYTU).
Žadatel obdrží potvrzení o podání nabídky.
Neúplně označené a před nebo po termínu po-
dané obálky nebudou akceptovány!

Odbor humanitní, oddělení školství, kultury
a sportu Magistrátu města Jablonce nad Nisou
oznamuje, že ZÁPIS dětí do 1. tříd základních
škol v Jablonci nad Nisou na školní rok
2013–2014 se uskuteční v souladu s Obecně zá-
vaznou vyhláškou o školských obvodech ZŠ
v Jablonci nad Nisou 

ve čtvrtek dne 7. února 2013 
od 13.00 do 18.00 hodin 
na těchto základních školách:
ZŠ Jbc, Liberecká 26
ZŠ Jbc, 5. května 76
Sokolí 9 (+ třída Montessori)
ZŠ Jbc, Na Šumavě 43
ZŠ Jbc, Pasířská 72
ZŠ Jbc, Mšeno, Mozartova 24
ZŠ Jbc, Pivovarská 15
ZŠ Jbc, Kokonín, Rychnovská 215, Janáčkova 42
ZŠ Jbc, Mšeno, Arbesova 30
ZŠ Jbc, Rýnovice, Pod Vodárnou 10

ve středu dne 6. února 2013 
od 13.00 do 18.00 hodin
na Katolické základní škole majora Rudolfa
Háska, U Háskových vil – Průběžná 12,
Jablonec nad Nisou

v úterý dne 22. ledna 2013 
od 15.00 do 18.00 hodin 
na Svobodné základní škole, Rybářská 35,
Jablonec nad Nisou

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

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povo-
len odklad povinné školní docházky, se musí
rovněž dostavit k zápisu. 

Při zápisu zákonný zástupce předloží rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz.

Konečné rozmístění žáků do 1. tříd bude pro-
vedeno v souladu s OZV o školských obvodech
ZŠ a s přihlédnutím k počtu míst na přísluš-
ných školách.

Zdeňka Květová,
vedoucí oddělení školství, kultury a sportu

Zápisy do prvních tříd základních škol

Foto Radka Baloghová
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Od začátku roku platí v Jablonci aktualizo-
vaná metodika pro pronájem městských by-
tů zvláštního určení pro seniory a osoby se
zdravotním postižením v objektech dříve
známých jako domy s pečovatelskou služ-
bou. Zároveň jsou některé byty nově určené
pouze pro jablonecké seniory s nižšími příj-
my. Méně soběstační nebo ekonomicky slab-
ší lidé v důchodovém věku tak dostanou
možnost požádat o městský byt.

V souvislosti s aktualizací byly z režimu bytů
zvláštního určení vyřazeny domy v ulicích
Boženy Němcové 54 ve Mšeně a Slunné 440
v Kokoníně. Celkem 28 bytů vytvořilo nový typ

obecních, tzv. malometrážních bytů pouze pro
seniory a rozšířilo nabídku nízkonákladového
bydlení pro tuto věkovou kategorii. „Byty bude-
me nabízet ve výběrovém řízení vyhlašovaném
v Jabloneckém měsíčníku, na webu města
nebo na nástěnce ve výkladu oddělení správy
bytových domů,“ říká Jana Kratochvílová, ve-
doucí zmíněného oddělení, která ujišťuje ná-
jemníky bytů v domech vyřazených z režimu
zvláštního určení, že se pro ně nic nemění. 

Nová metodika je nyní v souladu s aktuálním
výkladem zejména zákona o sociálních službách
a klíčovým hlediskem pro získání pronájmu
bytu zvláštního určení je výlučně sociálně-
zdravotní potřebnost zájemce. 

„Zrušili jsme evidenci žádostí osob, které ne-
mají aktuální zájem o pronájem těchto bytů
a zavedli jsme pomocné bodové hodnocení dle
stanovených kritérií,“ vysvětluje novinky v me-
todice Tereza Šímová z oddělení sociálních slu-
žeb (OSS).

Jednotnost kritérií zajistí vyšší objektivitu
pro hodnocení a zároveň usnadní porovnávání
žadatelů. Metodika umožní operativnější admi-
nistraci žádostí a zavádí povinnost jejich pravi-
delné aktualizace. „Ti, kteří odmítnou nabízený
byt bez vážného důvodu nebo uvedou úmyslně
nepravdivé informace, budou ze seznamu vyřa-
zeni a dalších 12 měsíců nebudou moci žádat,“
vysvětluje Šímová. 

Podmínkou pro předložení žádosti, uzavření
či prodloužení nájemní smlouvy už není přís-
pěvek na péči ani čerpání terénní pečovatelské
nebo jinésociální služby. 

Všechny zájemce, kteří měli na OSS nevyře-
šenou žádost o byt zvláštního určení pro seniory
a osoby se zdravotním postižením, nyní pracov-
níci úřadu písemně vyrozumí. 

Kontakt pro dotazy: oddělení sociálních slu-
žeb, Tereza Šímová, 483 357 606, 774 405 790,
simova@mestojablonec.cz, 4. patro radnice, kan-
celář č. 431. Formuláře k žádosti jsou k dispo-
zici na stejném oddělení nebo na webu města
www.mestojablonec.cz v sekci Životní situace-
bydlení. (jn)

Byty pro seniory (trochu) jinak

Primátor Petr Beitl přijal v pondělí 21. ledna
ve své pracovně ministra životního prostře-
dí Tomáše Chalupu. 

Ministr navštívil Jablonecko na pozvání se-
nátora Jaroslava Zemana a primátora Jablonce
nad Nisou Petra Beitla. 

Program ministra Chalupy začal ráno v Li-
berci u 31. brigády radiační, chemické a biolo-
gické ochrany, pak pokračoval v Albrechticích
návštěvou společnosti Detoa. Hlavním bodem
odpoledne bylo setkání se starosty mikroregionu
Tanvaldsko a diskuse na téma cestovní ruch ve
vztahu k životnímu prostředí v oblasti CHKO
Jizerské hory. „Turistika je pro náš region velmi
důležitá a setkání s ministrem Chalupou při-
neslo cenné poznatky a informace,“ komento-
val setkání primátor Petr Beitl. „Hovořili jsme
o různých možných způsobech financování
i o rozvoji a zkvalitňování turistické infrastruk-
tury, a to i z pohledu zásahů do přírody,“ pro-
zradil Beitl. 

V pracovně primátora se uskutečnilo krátké
přivítání v Jablonci nad Nisou. Ministr životní-
ho prostředí Tomáš Chalupa se obdivoval kráse
jablonecké radnice a zajímal se o problematiku

vysídlení jabloneckých obyvatel po druhé svě-
tové válce. Podepsal se rovněž do pamětní kni-
hy města. (mh)

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa
navštívil Jablonec nad Nisou

Do redakce Jabloneckého měsíčníku přišel
dotaz, který se týkal plesové sezóny v Jab-
lonci nad Nisou a sálu na Střelnici. Poku-
síme se vám, čtenářům Jabloneckého měsíč-
níku, kterým chybí plesy na Střelnici, celou
věc vysvětlit.

Objekt Střelnice nebyl a není v majetku města.
Majitel, který budovu vlastnil od roku 1997, ji
zrekonstruoval a měl zájem ji provozovat. Doba
mu ale nepřála, dostal se do finančních potíží
a objekt se stal předmětem exekuce. V rámci
exekučního řízení objekt Střelnice odkoupil nový

vlastník. Střelnice je tedy od 90. let čistě sou-
kromým majetkem a poslední majitel se rozhodl
objekt přeměnit na zázemí sportoviště, které
bude sloužit nejen sportovcům, ale i široké ve-
řejnosti. 

Demolici povolil Stavební úřad, protože není
možné ji zakázat, pokud žadatel předloží
všechny doklady, což se stalo. Město nemůže
zasahovat do majetkových záležitostí fyzických
či právnických osob, nemůže tedy ani novému
majiteli, který další využití objektu s městem
konzultoval, nařídit, jak má nebo nemá se
svým majetkem dále nakládat. (mh)

Chybí vám plesy v sále na Střelnici?

Současný stav Střelnice. Foto Graphis

Ministr Tomáš Chalupa 
s primátorem 

Petrem Beitlem
Foto Markéta Hozová

Senátor Jaroslav Zeman ukázal ministrovi firmu Detoa.
Foto Antonín Bělonožník

Foto Markéta Hozová Foto Markéta Hozová



V obřadní síni jablonecké radnice se sešli le-
tošní vítězové literární soutěže Múza 2013.
Ceny jim předávaly členka Rady města Jab-
lonec Soňa Paukrtová a ředitelka DDM Vi-
kýř Martina Šípková. 

Literární soutěž Múza vyhlásil jablonecký ma-
gistrát společně s Domem dětí a mládeže Vikýř

už posedmnácté. Letošní téma znělo O lásce
a své soutěžní práce zaslalo celkem 185 autorů
ve třech věkových kategoriích. Vítězové si pro
ceny přišli v pondělí 21. ledna do obřadní síně
na tradiční literární čajovnu. Po slavnostním
aktu, při kterém jim ceny předávala členka
Rady města Soňa Paukrtová a ředitelka DDM
Vikýř Martina Šípková, si pohovořili také s po-
rotou. Výjimečnost slavnostního okamžiku
podtrhl také program, jehož se úspěšně zhosti-
ly kroužek dramatický a hudební z Vikýře. 

Soutěž byla vyhlášena poprvé v roce 1996,
své práce v próze a poezii do ní zasílají autoři
ve věku 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. Nezúčastnili se pouze
soutěžící z Jablonce, ale se svou povídkou se
umístila také Gabriela Brázdová z Brna. (end)

Vítězové Múzy 2013
POEZIE:
1. kategorie: Denisa Jéglová, ZŠ Liberecká
2. kategorie: Hana Hromadová, ZŠ Liberecká
3. kategorie: Markéta Hojsáková 

PRÓZA:
1. kategorie: Lucie Výborová, Gymnázium
Dr. Randy
2. kategorie: Vojtěch Brynda, Gymnázium
Dr. Randy
3. kategorie: Štěpánka Janusová, Gymnázium
U Balvanu
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Sedmnáctiletá Múza rozdávala ceny

Všem zúčastněným se za šest let plánování
povedlo rozšířit nabídku sociálních a nava-
zujících služeb. 

Ve městě byla rozšířena osobní asistence a pe-
čovatelská služba pro seniory a zdravotně po-
stižené občany. Centrum sociálních služeb, p. o.
poskytuje pobytovou odlehčovací službu, vzniklo
nové nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,“
vypočítává náměstek Petr Vobořil a dodává:
„Neziskové organizace mají své zázemí ve
Spolkovém domě, ve spolupráci s dobrovolníky
je možné ve větší míře nabízet sociálně aktivi-
zační služby pro rodiny s dětmi v nepříznivé

sociální situaci. Povedlo se nám také rozšířit
programy pro osoby v krizi, tedy ty, co jsou bez
přístřeší nebo ohrožené závislostmi.“

Přehledný katalog poskytovatelů sociálních
služeb na území Jablonce je k dispozici na
stránkách www.mestojablonec.cz. 

Nyní se realizují služby podle 2. Komunit-
ního plánu sociálních a souvisejících služeb
Jablonecka na období 2012–2015. „Tento doku-
ment vznikl minulý rok společně s odborníky
a občany. Jeho cílem je zajistit dostatečné
množství potřebných služeb v Jablonci nad
Nisou a okolních obcích,“ doplňuje Simona
Hušková, koordinátorka komunitního pláno-

vání, a vzkazuje všem, kdo mají chuť ovlivnit
podobu sociálních a navazujících služeb ve
městě: „Zúčastněte se některé ze čtyř pracov-
ních skupin – senioři, rodina, děti a mládež,
zdravotně znevýhodnění a osoby ohrožené so-
ciálním vyloučením, probíhajících pravidelně
každý měsíc.“

Informace nejen o pracovních skupinách na-
jdete na webu města pod samostatným odka-
zem komunitní plánování nebo kontaktujte ko-
ordinátorku komunitního plánování: 

Simona Hušková 
huskova@mestojablonec.cz 
tel. 483 357 630 (jn)

Chcete ovlivnit sociální služby? 
Zapojte se do komunitního plánování
Jablonec plánuje sociální a navazující služby komunitním způsobem již od roku 2008. 
Na pravidelných pracovních schůzkách k tématu sociálních a s nimi souvisejících služeb se schází 
zástupci města, odborníci a také občané, kterým není tato problematika lhostejná.

Novoroční setkání primátora Petra Beitla
s představiteli jabloneckých církví proběhlo
v klidné atmosféře a v téměř komorním slo-
žení v kanceláři primátora města.

Hovor se točil kolem událostí prvního týdne no-
vého roku spojených s prezidentskou amnestií
a hovořilo se o náladě ve společnosti. 

„V dnešní době postrádám u lidí žebříček hod-
not a úctu nejen k sobě samým, ale zejména ke
svému okolí a události posledních dní to jasně
dokazují“ posteskl si primátor. Duchovní i pri-
mátor se shodli, že lidé hledají pevné hodnoty,
mají potřebu se zastavit a zapřemýšlet, ale má-
lokdo se dokáže s tlakem a uspěchaností mo-
derní společnosti vypořádat. 

„Je potřeba začít u dětí. Práce s dětmi, s mlá-
deží se vrací,“ hovořil za všechny pan Kinský
z křesťanského sboru Dobrá zpráva. Karel
Koláček, farář Starokatolické církve si pochva-
loval kulturní akce, do nichž se mohou kostely

zapojit a zpřístupnit své prostory i nevěřící ve-
řejnosti.

Všichni přítomní zástupci církví projevili zá-
jem se ještě více podílet na kulturním životě

v Jablonci. To, že svůj záměr vzájemně spolu-
pracovat berou zástupci církví vážně, potvrdil
e-mail od zástupkyně jablonecké ekumeny pa-
ní Dagmar Kubíčkové. 

„Vážený pane primátore, děkujeme za milé
setkání s Vámi, máme radost, jak se Vaším při-
spěním spolupráce města a církví rozvíjí,“ stá-
lo v dopise. Z e-mailu dále vyplývá, že zástupci
v Jablonci působících církví mají nápad, jak se
zapojit do slavnostního rozsvěcení vánočního
stromu, a dodat tak každoroční oblíbené akci
duchovní rozměr. Ze setkání s primátorem vze-
šla i úvaha zapojit celonárodní akci Čtení Bible
do městských Velikonočních slavností. Jelikož
zájem je na obou stranách, můžeme se na Veli-
konoce těšit na novinku v doprovodném pro-
gramu slavností. 

„Těší mě, že se spolupráci s církvemi daří
rozvíjet, a rád bych, aby se do budoucna staly
plnohodnotnou součástí kulturního dění ve
městě,“ říká primátor Beitl. (mh)

Církve jsou součástí života ve městě

Foto Markéta Hozová

Foto Radka BaloghováFoto Radka Baloghová
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■ Stalo se
Dobrovolník je světlem naděje
Druhé novoroční setkání dobro-
volníků Jablonecka se konalo
v pátek 11. ledna odpoledne ve
Spolkovém domě. Akce, nad kte-
rou převzal záštitu primátor měs-
ta Petr Beitl, se uskutečnila díky
jabloneckému spolku Českého
červeného kříže jako poděkování
dobrovolníkům za přínos občan-
ské společnosti. „Dobrovolnická
činnost je zvlášť v dnešní době ne-
smírně důležitá. Je to nezištná po-
moc, o které se nepíše a nemluví,
ale je pro společnost velmi potřeb-
ná,“ řekl primátor Beitl a ujistil
dobrovolníky o podpoře statutár-
ního města pro jejich aktivity.
Poděkoval nejen všem přítomným
dobrovolníkům, ale zejména ředi-
telce ČČK v Jablonci Kateřině
Havlové za její osobní přínos pro
Červený kříž v Jablonci.

Přehlídku vidělo 900 diváků
Desátý leden patřil v Jablonci
prestižní módní přehlídce české
bižuterie a českých módních ná-
vrhářů Made in Jablonec 2013.
V Eurocentru se vystřídalo na 900
diváků, aby během odpoledne
a večera zhlédli krásné modely
a úchvatnou bižuterii. Přehlídku
připravila společnost JBX Promo-
tion ve spolupráci se Svazem vý-
robců skla a bižuterie a statutár-
ním městem Jablonec.

Městská policie posílila hlídky
Městská policie Jablonec nad Nisou
ve spolupráci s Policií ČR monito-
ruje situaci ve městě v souvislosti
s vyhlášenou amnestií. „Posílili
jsme hlídky v centru města a také
na autobusovém a vlakovém nád-
raží. Žádné přestupky proti veřej-
nému pořádku jsme v důsledku
amnestie zatím nezaznamenali,“
řekl ředitel městských strážníků
Luboš Raisner.

Záchranáři závodili v Jizerkách
Na 140 záchranářů se od 24. do
26. ledna 2013 v Jizerských horách
utkalo o titul nejlepšího záchra-
nářského týmu v rámci Mezi-
národní konference zdravotnických
záchranných služeb Jablonecká
Rescue Ski.

Dosud napadlo 141 cm sněhu 
Poprvé v novém roce začalo v Jab-
lonci sněžit 14. ledna, do 20. ledna
napadlo 9 cm sněhu. Od začátku
zimy napadlo celkem 141 cm.
Za letošní zimní období bylo na
komunikace v Jablonci použito
podle technických služeb více než
1 000 tun soli a 470 tun inertních
posypových materiálů. Na depo-
nie bylo od začátku letošní zimy
odvezeno 39 nákladních aut sně-
hu. Statutární město Jablonec nad
Nisou má na zimní údržbu komu-
nikací přesně vymezené finanční
prostředky, a proto nemůže zimní
údržbu provádět všude. Do plánu
jsou zařazovány především komu-
nikace nejvíce vytížené a doprav-
ně nejvíce významné. Kontrola
zimní údržby místních komuni-
kací je fyzicky prováděna pracov-
níky magistrátu v období spadu
sněhu pravidelně. (end)

Zajímavosti ze zastupitelstva
Nová koncepce parkování 
Rada města vydala nové nařízení o určení míst ke
stání na místních komunikacích, které rozšiřuje
parkovací plochy ve městě, upravuje prodej par-
kovacích karet a řeší dobu a zpoplatnění parko-
vání.

„Chceme tak přispět k navrácení života do centra.
Někdy parkovala ve středu města po celý den vozidla
s parkovacími kartami a člověk, který si potřeboval
během dne ve městě nakoupit nebo něco vyřídit, ne-
měl možnost zaparkovat. Nová koncepce by měla po-
moci jednak podnikatelům zvýšit návštěvnost jejich
provozoven a také by měla podpořit návštěvnost turis-
tů,“ vysvětluje primátor města Petr Beitl.

Nové nařízení rozšiřuje parkovací plochy např.
v ulici Lipanská na místě bývalé tržnice, na Dolním
náměstí, před zimním stadionem nebo v ulicích
Korejská či Smetanova. Platit se bude nově pouze ve
všední dny od 8 do 18 hodin. O sobotách, nedělích
a svátcích ne. Bezplatná bude nově také první půlho-
dina na určitých parkovištích v centru. „Tuto dobu po-
kládáme za nezbytně nutnou pro rychlý nákup,“ do-
dává primátor.

Od ledna 2013 již magistrát pro některé lokality
kontrolní (parkovací) karty nevydává. Seznam parko-
višť je zveřejněn na webových stránkách města a na
nich parkování s kartou nebude možné. Vydané karty
platí až do uplynutí jejich platnosti.

„Nové parkovací automaty osadíme, až to dovolí
počasí. Parkovné je dosud v původní výši, jakmile bu-
dou splněné veškeré technické parametry, začne pla-
tit nový ceník schválený radou města v prosinci
2012,“ říká Pavel Kozák, vedoucí oddělení správy ko-
munikací. 

Příspěvky z projektu Jablonec nad Nisou 2013
jsou jasné
Zastupitelé schválili návrhy komisí kulturní, pro
sport a tělovýchovu a pro výchovu a vzdělávání na
rozdělení příspěvků z projektu Jablonec nad Nisou
2013. Celkem tak město přispěje na sportovní i kul-
turní akce a příměstské tábory 3 187 000 korun.

Finanční rámec k rozdělení příspěvků odsouhlasili
zastupitelé na svém jednání už loni v září. „Nově na
podporu příměstských táborů určili 120 000 korun,
pro kulturu a sport stanovili shodné částky, a to
840 000 korun,“ vysvětluje náměstek primátora Petr
Vobořil. 

Domácí sportovní a kulturní subjekty podaly žádos-
ti o podporu z projektu Jablonec 2013 ve výši
4 685 000 korun, kulturní podaly žádosti ve výši
2 180 000 korun, sportovní požadovaly 2 131 000 a or-
ganizátoři příměstských táborů žádali příspěvky ve
výši 374 000 Kč. Jednotlivé komise doporučily zastupi-
telům 78 kulturních akcí ze 103 žádostí, 84 sportovních

(92 žádostí) a 15 příměstských táborů (21 žádostí).
Koordinátorem projektu je opět Eurocentrum. 

Projekt Jablonec nad Nisou, jehož cílem je podpořit
kulturní a sportovní dění v Jablonci, byl poprvé do
rozpočtu města zařazený v roce 2000.

Městská policie plánuje podle loňského roku 
Zastupitelstvo schválilo Plán činnosti městské po-
licie na rok 2013. Kromě povinností daných záko-
nem o obecní policii jsou strážníci aktivní při pre-
venci kriminality i dopravy, spolupracují s Policií
ČR a zvyšují si profesní znalosti.

I v roce 2013 bude městská policie (MP) nadále pro-
vozovat Dětské dopravní hřiště. „Vloni se osvědčil
prázdninový provoz, hřiště navštívilo více než 1200
dětí a rodičů,“ konstatuje ředitel MP Luboš Raisner.

Pokračovat bude MP v projektech prevence krimi-
nality určené dětem každého věku, handicapovaným,
seniorům i široké veřejnosti. „S velkým ohlasem se
setkaly besedy na téma kyberšikana a počítačová kri-
minalita,“ říká preventista MP Miloslav Lejsek a do-
dává, že přednášky na toto téma budou pokračovat. 

V plánu nechybí ani aktivní činnost snižující do-
pravní přestupky a nehodovost. „Strážníci mají po do-
hodě s Policií ČR přesně vymezené úseky, kde mohou
měřit rychlost projíždějících vozidel statickým rada-
rem,“ vysvětluje Raisner a dodává, že městská policie
bude i letos denně držet ranní hlídky u vytipovaných
přechodů pro chodce na frekventovaných místech ne-
bo u základních škol.

V roce 2012 jablonecká městská policie odhalila té-
měř 6000 přestupků dopravních a necelých 900 proti
veřejnému pořádku. Strážníci pomohli Policii ČR
s pátráním po 12 hledaných osobách, k dalšímu šetře-
ní jí předali 165 případů. Městský kamerový a dohlí-
žecí systém pomohl odhalit na 360 přestupků a trest-
ných činů. 

Za veřejnou službu stravenky
V roce 2012 vykonávalo veřejnou službu v Jablonci
nad Nisou 157 pracovníků, kteří odpracovali cel-
kem 18 495 hodin. 

Rozhodnutím Ústavního soudu je od 1. 1. 2013 na-
bízena nezaměstnaným veřejná služba pouze jako
doplňková a dobrovolná aktivita, přesto je o ni zájem.
V novém dobrovolném režimu nastoupilo na veřejnou
službu během prvních třech týdnů nového roku 24
vykonavatelů. „Jsme velmi pozitivně překvapeni, že
se tolik lidí dál dobrovolně podílí na údržbě městské-
ho majetku. Rada města proto rozhodla, že tyto lidi
odmění a jako motivaci jim formou daru poskytneme
stravenky v hodnotě 300 Kč za 40 odpracovaných ho-
din v měsíci,“ říká tajemník magistrátu Marek Ře-
háček. 

(jn/mh)

Foto Markéta Hozová
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■ Jablonecká kina
www.kinajablonec.cz

Kino Radnice
a kino Junior 

/R/ kino Radnice
/J/ kino Junior

1. 2. /pátek/
17.30 /R/ SAMMYHO

DOBRODRUŽSTVÍ 2 (3D)
18.00 /J/ STOCKHOLM EAST
20.00 /R/ PARALELNÍ SVĚTY (3D)
20.00 /J/ BABYCALL
22.15 /R/ MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO

2. 2. /sobota/
15.00 /R/ SAMMYHO

DOBRODRUŽSTVÍ 2 (3D)
17.30 /R/ PARALELNÍ SVĚTY (3D)
18.00 /J/ STOCKHOLM EAST
20.00 /R/ NIC NÁS NEROZDĚLÍ
20.00 /J/ BABYCALL

3. 2. /neděle/
14.00 /R/ KOZÍ PŘÍBĚH SE SÝREM (3D)
16.30 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (3D)
16.30 /J/ KAMARÁD KAPŘÍKŮ
18.00 /J/ BABYCALL
20.00 /R/ NIC NÁS NEROZDĚLÍ

4. 2. /pondělí/
17.30 /R/ NIC NÁS NEROZDĚLÍ
20.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO

5. 2. /úterý/
17.00 /R/ BÍDNÍCI
20.00 /R/ GANGSTER SQUAD –

LOVCI MAFIE

6. 2. /středa/
17.30 /R/ PARALELNÍ SVĚTY (3D)
19.00 /J/ iSHORTS; CZECH SHORT

FILMS 2013
20.00 /R/ GANGSTER SQUAD –

LOVCI MAFIE

7. 2. /čtvrtek/
17.30 /R/ NADĚJNÉ VYHLÍDKY
19.00 /J/ PEVNOST
19.45 /R/ VEČER S CRYSTAL PITE

Přímý přenos z NDT

8. 2. /pátek/
17.30 /R/ NADĚJNÉ VYHLÍDKY
17.30 /J/ HOLY MOTORS
20.00 /R/ GANGSTER SQUAD –

LOVCI MAFIE
20.00 /J/ SVATBA MEZI CITRÓNY
22.15 /R/ MANIAK

9. 2. /sobota/
15.00 /R/ SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
17.30 /R/ PARALELNÍ SVĚTY (3D)
17.30 /J/ SVATBA MEZI CITRÓNY
20.00 /R/ MANIAK
20.00 /J/ HOLY MOTORS

10. 2. /neděle/
13.30 /R/ SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
16.00 /R/ DON QUIJOTE

Záznam představení Bolšovo
baletu

16.30 /J/ O STATEČNÉ PRINCEZNĚ
18.00 /J/ SVATBA MEZI CITRÓNY
20.00 /R/ HITCHCOCK

11. 2. /pondělí/
17.30 /R/ HITCHCOCK
20.00 /R/ HOBIT: NEOČEKÁVANÁ

CESTA (2D/T)

12. 2. /úterý/
17.30 /R/ CARMEN (3D)
20.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO

13. 2. /středa/
14.30 /R/ ANNA KARENINA

Projekce (nejen) pro seniory

17.30 /R/ PARALELNÍ SVĚTY (3D)
20.00 /R/ KONEČNÁ

14. 2. /čtvrtek/
17.30 /R/ KONEČNÁ
19.00 /J/ LÁSKA
20.00 /R/ BABOVŘESKY

15. 2. /pátek/
17.30 /R/ NÁDHERNÉ BYTOSTI
18.00 /J/ DVA NULA
20.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /J/ LOVCI HLAV
22.30 /R/ MANIAK

16. 2. /sobota/
13.00 /R/ SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
15.30 /R/ BABOVŘESKY
18.00 /J/ DVA NULA
18.45 /R/ RIGOLETTO

Přímý přenos MET NY
20.00 /J/ LOVCI HLAV

17. 2. /neděle/
15.00 /R/ SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
16.30 /J/ VZPOURA HRAČEK
17.30 /R/ NÁDHERNÉ BYTOSTI
18.00 /J/ LOVCI HLAV
20.00 /R/ BABOVŘESKY

18. 2. /pondělí/
17.30 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /R/ ATLAS MRAKŮ

19. 2. /úterý/
17.30 /R/ BÍDNÍCI
20.00 /R/ BABOVŘESKY

20. 2. /středa/
17.30 /R/ GANGSTER SQUAD –

LOVCI MAFIE
20.00 /R/ BABOVŘESKY

21. 2. /čtvrtek/
17.30 /R/ NÁDHERNÉ BYTOSTI
19.00 /J/ HAMLET PODNIKÁ
20.00 /R/ BABOVŘESKY

22. 2. /pátek/
17.30 /R/ NÁDHERNÉ BYTOSTI
18.00 /J/ SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH

20.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /J/ Z PREZIDENTSKÉ

KUCHYNĚ
22.30 /R/ MANIAK

23. 2. /sobota/
17.30 /R/ NÁDHERNÉ BYTOSTI
18.00 /J/ Z PREZIDENTSKÉ

KUCHYNĚ
20.00 /R/ BABOVŘESKY
20.00 /J/ SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH

24. 2. /neděle/
15.00 /R/ SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK
16.30 /J/ KOUZELNÝ DĚDEČEK
17.30 /R/ BABOVŘESKY
18.00 /J/ Z PREZIDENTSKÉ

KUCHYNĚ
20.00 /R/ NÁDHERNÉ BYTOSTI

25. 2. /pondělí/
17.30 /R/ NIC NÁS NEROZDĚLÍ
20.00 /R/ MISTR

26. 2. /úterý/
17.00 /R/ BÍDNÍCI
20.00 /R/ LINCOLN

27. 2. /středa/
17.00 /R/ NESPOUTANÝ DJANGO
20.15 /R/ ARGO

28. 2. /čtvrtek/
17.30 /R/ PÍ A JEHO ŽIVOT (3D)
19.00 /J/ SMLOUVA S VRAHEM
20.00 /R/ 30 MINUT PO PŮLNOCI

Změna programu vyhrazena.

■ Městské divadlo
www.divadlojablonec.cz

5. 2. /úterý/ 19.00 hodin
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Filmová a divadelní Agentura Praha.
Hraje: Eliška Balzerová. 
Laskavá komedie, v níž jsou zachyceny
životní peripetie ženy, kterou opustil
manžel. Činohra.

11. 2. /pondělí/ 19.00 hodin
MOLIÈRE – ZDRAVÝ NEMOCNÝ
Městské divadlo Kladno. 
Režie: Jiří Prušinovský. 
Hrají: Luděk Sobota, Alena Štréblová,
Petr Pěknic, Tomáš Petřík a další.
Nenapravitelný hypochondr Argan trpí
mnoha tajemnými nemocemi. 
Činohra. Skupina DS.

13. 2. /středa/ 19.00 hodin
NEJLEPŠÍ KAMARÁDKY
Divadlo na Fidlovačce Praha. 
Hrají: Sandra Pogodová, 
Martina Randová, Pavel Nečas. 
Humorná hra, která neotřele líčí svět
zklamaných žen bojujících se světem
mužů. 
Činohra. Skupina DB.

14. 2. /čtvrtek/ 19.00 hodin
ČTYŘI DOHODY
Jaroslav Dušek. 
Láska – vztahy – přátelství. Jak je vidí
toltécký šaman Don Miguel Ruiz.
Účinkují: Jaroslav Dušek, Pjér La Š’téz,
Zdeněk Konopásek a Viktor Zborník.
Ceny vstupenek 370, 340 Kč. 
Výtěžek ze vstupného bude věnován
na dobročinné účely. Činohra.

17. 2. /neděle/ 15.00 hodin
PŘÍHODY FERDY MRAVENCE
Divadlo AHA! Praha. 
Hrají: Členové Divadla AHA!
Dobrodružné a legrační historky
hmyzích hrdinů. 
Pohádka. Skupina RD.

19. 2. /úterý/ 19.00 hodin
ČESKÉ KLAVÍRNÍ KVINTETO
Jana Brožková – hoboj, 
Jiří Hlaváč – klarinet, 
Svatopluk Čech – fagot, 
Petr Duda – lesní roh, 
Daniel Wiesner – klavír. 
Koncert vynikajícího klavírní kvinteta,
složeného ze špičkových interpretů. 
Hudba. Skupina H.

21. 2. /čtvrtek/ 19.00 hodin
RADŮZA
Doprovodná kapela: Josef Štěpánek
(kytara, steel kytara), Jan Cidlinský
(baskytara, kontrabas, housle), 
David Landštof (bicí). 
V programu zazní především písně
z posledního CD „Ocelový město“. 
Hudba.

22. 2. /pátek/ 19.00 hodin
TAKOVÝ ŽERTÍK
Divadlo na Jezerce Praha. 
Hrají: Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová,
Lucie Juřičková a další. Komedie plná
kotrmelců, které způsobil docela malý
žertík. 
Činohra. Skupina ND.

27. 2. /středa/ 19.00 hodin
KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ
SVÉ DNY
Studio Dva Praha. 
Hrají: Bob Klepl, Filip Blažek/Roman
Štabrňák, Kryštof Hádek, Michal Slaný/
Petr Bláha. Černá komedie plná ironie
o těžkém údělu muže v současném
světě.

VÝSTAVA
10. 1.–3. 3.
HANA DÝCKOVÁ – V KRAJINĚ
Výstavy ve foyer divadla jsou
zpřístupněny v době divadelních
představení.

■ Kostel svaté Anny
www.divadlojablonec.cz

Kostel svaté Anny je v únoru uzavřen.

Molière – Zdravý nemocný

11. 2. /pondělí/ 19.00 hodin – Městské divadlo
Nenapravitelný hypochondr Argan trpí mnoha tajemnými nemocemi.
Má svého osobního lékaře, který mu pravidelně předepisuje utišující
léky. Jenomže poklidnou konzumaci léků starci narušují ženy žijící
v jeho domě. Arganova mladá žena, jeho dcera i služebná mají často
odlišné názory. Do toho všeho existují lidé, kteří si dovolí drze říct, že
není nemocný. Režie: Jiří Prušinovský. Hrají: Luděk Sobota, Alena
Štréblová, Petr Pěknic, Tomáš Petřík a další. 
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■ Eurocentrum
www.eurocentrumjablonec.cz

2. 2. /sobota/ 10.00 hodin
BABÍ HOP
Tradiční maškarní rej. Hraje skupina
Kontakt. Masky mají slevu na baru.
Předprodej vstupenek: I. Tichá, 
tel.: 733 643 404, ticha@mmt.cz.

7. 2. /čtvrtek/ 19.45 hodin
VEČER S CRYSTAL PITE
Přímý přenos baletu v Nederland Dans
Theater. Balet v kině Radnice.

10. 2. /neděle/ 15.45 hodin
DON QUIJOTE
Záznam představení Bolšovo baletu
v Moskvě. Balet v kině Radnice.

13. 2. /středa/ 9.00 hodin
NOVELA ZÁKONA O DANÍCH
Z PŘÍJMŮ PRO ROK 2013
Přednáší Ing. Ivana Pilařová, auditor
a DP. Informace a přihlášky na tel.:
602 111 535.

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

16. 2. /sobota/ 20.00 hodin
SALSA NIGHT
Vystoupení tanečníků Ruben Dance
(Kuba/Dominikánská rep./ČR), 
kapela Pragasón (Kuba/Peru/ČR), 
Dj Gari (Dominikánská rep.), 
výuka tanců, míchané nápoje.
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

24. 2. /neděle/ 14.00 hodin
PLECHAŘINKA
Taneční odpoledne s dechovým
orchestrem.

26. 2. /úterý/ 9.00 hodin
ZMĚNY ÚČETNÍCH PŘEDPISŮ
PRO ROK 2013
Přednáší Ing. I. Pilařová, auditor a DP.
Informace a přihlášky 
na tel.: 602 111 535.

28. 2. /čtvrtek/ 20.00 hodin
SBB (PL)
Špička artrockové a jazzrockové scény.

VÝSTAVY
Do 4. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–18.00 hodin
GERHARD ACH & ŠIMON PIKOUS:
SPOJENÍ II
Autorská fotografická výstava, foyer.

17.–22. 2. /neděle–pátek/ 
9.00–17.00 hodin
JABLONECKÁ RODINA 2012
Výstava výtvarných děl účastníků
soutěže. Slavností zahájení s rodinným
představením Naivního divadla
Liberec proběhne v neděli 17. 2.,
od 14.00 hodin. Výstavní pavilon.

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

4. 2. /pondělí/ 10.00 hodin
JOHANNES BRAHMS
O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5. 2. /úterý/ 17.00 hodin
VESMÍR A SCI-FI
Astronomické okénko Martina Gembece.

12. 2. /úterý/ 14.00 hodin
AMAZONKA
Pravidelné promítání.

14. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
PROVENCE – AZUROVÉ POBŘEŽÍ
Cestopisný pořad Ondřeje Kafky.

21. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
RADOSTI A STRASTI ZÁMECKÉHO
PRŮVODCE ANEB NÁVŠTĚVNÍKU,
JSI VÍTÁN, ALE...
Pozvánka na hrady a zámky z pohledu

průvodkyně. Beseda s Lucií
Spálenskou, pracovnicí pro vztahy
s veřejností zámku Sychrov.

26. 2. /úterý/ 14.00 hodin
HNĚV PŘÍRODY – PO STOPÁCH
ZABIJÁKŮ
(Hurikán, ledovce, sopky, tsunami).
Pravidelné promítání.

26. 2. /úterý/ 17.00 hodin
SÍLA PODVĚDOMÍ
Povídání si o této tématice s Evou
Borchertovou.

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

ROK NA VSI
Městská knihovna v Jablonci nad
Nisou v rámci projektu Jablonec nad
Nisou 2013 a pod záštitou fotoklubu
Balvan vyhlašuje 5. ročník amatérské
fotografické soutěže. Do soutěže se
mohou přihlásit všichni bez rozdílu
věku. Příspěvky v elektronické podobě
včetně přihlášky, kterou si vyzvednete
v městské knihovně nebo stáhnete
www.knihovna.mestojablonec.cz, nám
zasílejte do pátku 10. května 2013.
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

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

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

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
31. 1.–3. 2. /čtvrtek–neděle/
POLOLETNÍ OUTDOOROVÉ
PRÁZDNINY
Pobytová akce pro děti od 8 let, noční
hry, zimní sporty a jiné, cena od
800 Kč, informace A. Tauchmanová.

1. 2. /pátek/ 8.00–15.00 hodin
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
S VIKÝŘEM
Zábavný volný den pro všechny děti
školou povinné se všemi činnostmi,
cena 150 Kč, přihlášky S. Příhonská.

1. 2. /pátek/ 8.00–14.00 hodin
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
Výroba předmětů ze dřeva a dýhy,
cena 200 Kč, přihlášky P. Dostál.

5., 12., 19. a 26. 2. /úterý/
15.00–17.00 hodin
DESKOVÉ HRY PRO KAŽDÉHO
Ukázky tradičních i netradičních her
pro všechny věkové kategorie, cena
10 Kč, informace A. Tauchmanová.

6. a 20. 2. /středa/ 
10.00–12.00 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. 2. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
MASOPUSTNÍ MASKY
Výroba kašírovaných nebo šitých
masek na masopustní rej pro všechny
věkové kategorie, cena 50 Kč, přihlášky
do 5. 2. A. Tauchmanová.

8. 2. /pátek/ 20.00 hodin
SCRAPBOOKOVÉ TVOŘENÍ
Od 20.00 hodin až do druhého dne,
přihlášky M. Šípková.

9. 2. /neděle/ 9.00–13.00 hodin
VALENTÝNSKÁ DÍLNA
Výtvarná dílna pro zájemce od 9 let,
cena 100 Kč, přihlášky do 7. 2.
A. Tauchmanová.

10. 2. /neděle/ 9.00 hodin
O POHÁR VIKÝŘE
Florbalový turnaj pro sportovní oddíly
Libereckého kraje, přihlášky do 7. 2., 
P. Dostál. MSH Jablonec.

10. 2. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY
Odpoledne plné pohybu, soutěží
a sportovních klání určené pro rodiče
s dětmi, cena 100 Kč, přihlášky 
do 7. 2. A. Tauchmanová.

12. 2. /úterý/ 8.30 a 10.30 hodin
MASOPUST
Výukový program pro ZŠ, cena 20 Kč,
přihlášky do 8. 2. A. Tauchmanová.

14. 2. /čtvrtek/ 15.00–17.00 hodin
VALENTÝNSKÉ DOVÁDĚNÍ
Výroba přání a hrnečků, 
hry na Valentýnskou tématiku 
pro děti od 7 let, cena 40 Kč, 
přihlášky do 11. 2., A. Tauchmanová.

16. 2. /sobota/ 9.00 hodin
ZPĚVÁČCI
10. ročník oblastního kola dětských
zpěváků lidových písní, přihlášky
do 12. 2., S. Příhonská.
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

16. 2. /sobota/ 10.00–18.00 hodin
BAZÁREK
Program pro rodiny ve Vikýři, 
informace M. Šípková.

16. 2. /sobota/ 14.00–18.00 hodin
ŘEMESLNÝ DEN
Ukázky a možnost vyzkoušení si
tradičních řemesel (řezbářství,
drátování, tkaní, práce s ovčí vlnou,
se sklem, informace A. Francová.

16.–17. 2. /sobota–neděle/ 
10.00–9.00 hodin
SNĚHOVÉ STAVBY A IGLÚ
Sněhové či zimní radovánky u Vikýře,
hry a zábava na sněhu i bez něj pro
děti od 8 let, přihlášky do 13. 2., 
A. Tauchmanová.

17. 2. /neděle/ 15.00–18.00 hodin
DISKOTÉKA VE WOKU
Zábavné odpoledne pro děti bez 
ohledu na věk.

19. 2. /úterý/ 18.30–20.30 hodin
TVOŘIVÉ VEČERY SE SKLEM
Pravidelně se opakující kurz pro jedince
od 15 let, seznámení se s různými
technikami, výroba šperků dárečků,
cena celého kurzu 1 000 Kč, jednotlivých
dílniček 300 Kč, přihlášky S. Příhonská.

22. 2. /pátek/ 20.00 hodin
PLES NEPLES
Sokolovna Paseky, restaurace Mexiko,
prodej vstupenek v DDM Vikýř od 4. 2.,
vstupenky od 150 Kč, hraje kapela 4FUN.

23. 2. /sobota/ 9.00–13.00 hodin
VELKOPLOŠNÁ MOZAIKA
Tvoření velkoplošné mozaiky pro
náctileté a dospělé účastníky, 
cena 100 Kč, přihlášky do 20. 2., 
A. Tauchmanová.

24. 2. /neděle/ 15.00–17.00 hodin
MALÝ KARNEVÁLEK
V DDM Vikýř na téma Šmoulí rej, prodej
vstupenek na místě v den konání akce,
cena 30 Kč, informace S. Příhonská.

OLYMPIÁDY
4. 2. /pondělí/ 9.00 hodin
V NĚMECKÉM JAZYCE 
KATEGORIE I., II.
Okresní kolo pro přihlášené žáky ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, místo konání DDM Vikýř.

7. 2. /čtvrtek/ 8.30 hodin
V ČESKÉM JAZYCE KATEGORIE I.
Okresní kolo pro přihlášené žáky ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, místo konání ZŠ Mozartova.

11. 2. /pondělí/ 8.30 hodin
V NĚMECKÉM JAZYCE 
KATEGORIE III.
Okresní kolo pro přihlášené žáky SŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, místo konání DDM Vikýř.

12. 2. /úterý/ 9.00 hodin
V ČESKÉM JAZYCE KATEGORIE II.
Okresní kolo pro přihlášené žáky SŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, místo konání Gymnázium
Dr. Randy.

19. 2. /úterý/ 8.30 hodin
V ANGLICKÉM JAZYCE 
KATEGORIE III.
Okresní kolo pro přihlášené žáky SŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, místo konání DDM Vikýř.

20. 2. /středa/ 8.30 hodin
V ANGLICKÉM JAZYCE 
KATEGORIE I., II.
Okresní kolo pro přihlášené žáky ZŠ
a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií, místo konání DDM Vikýř. 
Informace: I. Literová, tel.: 731 615 621,
email: literová@vikyr.cz

Z Nového Světa do celého světa

1. 2.–26. 5. – Muzeum skla a bižuterie
Harrachovská sklárna si v minulém roce připomněla 300 let své ne-
přetržité existence a i nadále se úspěšně věnuje tomu, co ji ve světě
proslavilo – ruční výrobě nápojového a stolního skla. Jablonecké
Muzeum skla a bižuterie připomene toto významné výročí výstavou
„Z Nového Světa do celého světa, 300 let harrachovského skla“.
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JARNÍ PRÁZDNINY
přihlášky do 28. 2.

2.–6. 3. /sobota–středa/
POBYT PRO RODINY S DĚTMI
Celodenní zábava pro malé i velké,
možnost odjezdů rodičů do zaměstnání,
hlídání dětí zajištěno, informace
a přihlášky M. Šípková.

4.–8. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–16.00 hodin
TÝDEN PLNÝ VÝLETŮ
Každý den jdeme někam na výlet, 
poznáváme okolí, cena 1 100 Kč, 
informace S. Příhonská.

4.–8. 3. /pondělí–pátek/
PRÁZDNINY NA LYŽÍCH
Prázdninové lyžování na Nové Vsi pro
děti od 6 let pod dohledem zkušených
lektorů, cena 2 500 Kč, 
informace P. Dostál.

4.–8. 3. /pondělí–pátek/ 
8.00–15.00 hodin
VÝTVARNÉ TVOŘENÍ VE VIKÝŘI
Pro děti od 8 let, cena 750 Kč, 
informace A. Tauchmanová.

4.–8. 3. /pondělí–pátek/
DOBRODRUŽSTVÍ V DŽUNGLI
Pobytová akce ve Vikýři se spaním pro
děti od 7 let, výlety, deskové a jiné hry,
sportovní soutěže, cena 1 200 Kč, 
přihlášky A. Tauchmanová.

4.–7. 3. /pondělí–čtvrtek/ 
9.00–14.00 hodin
JARNÍ FANTASY PARK DRAČÁCI
Čtyři dny plné tvořivých aktivit, her
a zábavných činností, cena 100 Kč/den,
přihlášky A. Tauchmanová.

4.–5. 3. /pondělí–úterý/ 8.00–14.00 hodin
MODELÁŘSKÁ DÍLNA
Výroba jednoduchých modelů, 
cena za den 250 Kč. 
Informace a přihlášky P. Dostál

6. 3. /středa/ 8.00–14.00 hodin
SPORTOVNÍ DEN
Pohybové aktivity, míčové hry a jiná
zábava, cena 350 Kč.
Přihlášky P. Dostál.

7. 3. /čtvrtek/ 8.00–16.00 hodin 
ZÁBAVNÉ VAŘENÍ
Akce pro malé kuchaříky
a kuchařinky, cena 200 Kč, 
přihlášky M. Šípková.

Informace na: www.vikyr.cz 
nebo na tel. čísle: 483 711 725

■ ZUŠ
www.zusjbc.cz

4. 2. /pondělí/ 18.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ VEČER
Koncertní sál ZUŠ

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

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

28. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin 
ROZUM A CIT
Inspirováno obdobím renesance
a baroka. První část výtvarného
projektu Rozum a cit-renesance
a baroko vzniká za finanční podpory
města Jablonec nad Nisou. 
Vernisáž výtvarného oboru. 
Bohatý program zajistí hudební,
taneční a literárně-dramatický
obor ZUŠ. 
ZUŠ – Horní náměstí, Jablonec n. N. 
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

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

Do 22. 2.
Společné téma
KONEC SVĚTA
Václav Benda / Jolana Čtvrtečková /
Martin Hlubuček / Zdenka Hušková /
Radka Jandová / Jana Kasalová /
Filip Kazda / Václav Kocum /
Vladimír Komňacký / Tomáš Košťál /
Kateřina Krausová / Jiří Kučera /
Jan Měřička / Jiří Nepasický /
Vratislav Karel Novák / Tomáš Plesl /
Oldřich Plíva / Anna Polanská /
Martin Pouzar / Lída Šikolová /
Martina Strouhalová /
Rostislav Zárybnický a hosté 

Poslední výstava a rozloučení výtvarníků
Jablonecka a Liberecka s galerií
v budově jablonecké radnice.

Městské galerie MY děkuje všem svým
návštěvníkům za dlouholetou přízeň! 

■ Univerzitní 
galerie N
úterý–pátek 13.00–17.00 hodin

Do 15. 2. 
SEMESTRÁLNÍ PRÁCE 
Výstava studentů Technické univerzity
v Liberci. Fakulty textilní, Katedry
designu. 

■ 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.

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.

Muzejní program:
1. 2.–26. 5.
STROM ŽIVOTA
Pro objednané školy. 
Výtvarný ateliér k výstavě 
Z NOVÉHO SVĚTA DO CELÉHO SVĚTA
– 300 LET HARRACHOVSKÉHO SKLA.
Inspirací ateliéru je sklenička se třemi
uzly na stopce, kterou harrachovská
sklárna vyrábí jako upomínku na své
300leté fungování. Námět je převeden
do tvorby Stromu života“, kdy si každé
dítě z modelovací hmoty a korálků
vytvoří strom, který mu bude věk, kdy ho
vytvářel, připomínat. K výstavě bude
přikládán pracovní list se slosováním.

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

Stálá expozice
VĚČNÁ TOUHA PO KRÁSE –
ŠPERK TŘÍ TISÍCILETÍ

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. 

■ Klub Na Rampě
www.klubnarampe.cz

1. 2. /pátek/ 20.00 hodin
THE SCOFFERS A EXIL 51 
Rockový koncert finalistů Stárplej 2012.

2. 2. /sobota/ 20.00 hodin
BRAN
To nejlepší z keltské hudby Bretaně
v podání energické šestičlenné kapely.

5. 2. / úterý / 19.30 hodin
BOŽSKÝ ŘÍZEK
Komedie turnovského spolku Nakafráno.

6. 2. /středa/ 19.30 hodin
HOLANDSKO Z PALUBY LODI
Vandrování po kanálech s kormidlem
v ruce přiblíží Tomáš Kubeš. 

8. 2. /pátek/ 20.00 hodin
R’N’R NIGHT UPGRADE
Rock s trochou punku i skáčka.

9. 2. /sobota/ 20.00 hodin
THE BLUES DOCTORS & STAND UP
Blues rockový nářez jbc kapel.

12. 2. /úterý/ 19.30 hodin
TREK KOLEM DHAULAGIRI
Zdeněk Skořepa o krásném
himálajském treku. 

13. 2. /středa/ 19.00 hodin
FOTODÍLNA OPRAVDU
PRO KAŽDÉHO
Focení portrétu a úpravy portrétu
ve photoshopu v podání J. Strakoše.

15. 2. /pátek/ 20.00 hodin
STÁRPLEJ 2013
I. kolo VI. ročníku soutěže
regionálních kapel.
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

16. 2. /sobota/ 15.00 hodin
JÁ TO S TEBOU NEVZDÁM
Beseda s Mgr. M. Mikulkovou
o manželství zpestřená hudebním
překvapením. 

17. 2. /neděle/ 16.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVÁLEK
V maskách, s tancem, soutěžemi. 
Od 2 let.

17. 2. /neděle/ 19.00 hodin
KAISER BAND
Koncert country-jazz-rock-blues kapely
na závěr Národního týdne manželství
s mottem „Manželství je umění“.

18. 2. /pondělí/ 19.00 hodin
ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ
Informace, rady, návody pro každého.
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

19. 2. /úterý/ 19.30 hodin
ARCHEOLOGIE NA JABLONECKU
Hovory na Rampě s Mgr. Petrem
Brestovanským o unikátních
archeologických nálezech
na Jablonecku a v jeho okolí.
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

21. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
EXTREME BIKE & KAYAK MOVIE
NIGHT
Divoké vody Europy s P. Čivrným,
Indie s P. Snížkem. Extrem bike
po celém světě s M. Marošim.

22. 2. /pátek/ 20.00 hodin
THE FIALKY A BULBULATORS (PL)
Koncert punk-rockových kapel z Prahy
a Polska.

23. 2. /sobota/ 21.00 hodin
HOREČKA SOBOTNÍ NOCI
Videoparty Petra Vobořila.

26. 2. /úterý/ 20.00 hodin
HENRIK FREISCHLADER BAND (D)
Absolutní špička současné německé
elektrické kytary s kapelou. 

28. 2. /čtvrtek/ 19.30 hodin
TULLAMORE D.E.W.
Xavier Baumaxa a protagonisté pořadu
NA STOJÁKA. 

každé pondělí 17.00–19.00 hodin
KURZ AFRICKÉHO TANCE
Za doprovodu bubeníků, pro každého. 

Zájemci hlaste se do bubenických
dílen v dubnu–červnu 2013!

Henrik Freischlader Band – poprvé v ČR

26. 2. / úterý / 20 hodin – Klub Na Rampě
Henrik Freischlader Band vystoupí v České republice poprvé a fa-
noušci rocku s bluesovými kořeny rozhodně nebudou zklamáni.
Henrikova perfektní technika, cit pro tón i nasazení celého bandu si
zaslouží obdiv. Odborníky bývá řazen k veličinám, jako jsou Gary
Moore, Robin Trower, Rory Galagher, Peter Green a Joe Bonamassa,
který mimochodem hostuje na jednom Henrikově albu a řekl o něm:
„Mám ho rád a zároveň ho nenávidím. Proč ho mám rád – protože je
to vynikající kytarista. Proč ho nenávidím – protože kvůli němu mu-
sím každý večer tvrdě makat.“ 
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■ Mateřské 
centrum Jablíčko
www.jablicko.estranky.cz
jablickomc@seznam.cz

4. 2. /pondělí/ 10.00 hodin
ZDRAVÁ VÝŽIVA

5., 12., 19. a 26. 2 /úterý/ 
9.00–11.30 hodin
PODIATRIE
Mgr. Pavla Rybová, bolavé nožky a záda.

6., 13., 20. a 27. 2. /středy/ 10.00 hodin
KLUB TĚHULEK

7., 14., 21. a 28. 2. /čtvrtek/ 10.00 hodin
SEMINÁŘE O RODIČOVSTVÍ

11. 2. /pondělí/ 10.00 hodin
JAK NA PARTNERSKÝ VZTAH
Přednáší uznávaný psycholog 
PhDr. Miroslav Schovanec.

12. 2. /úterý/ 15.45 hodin
MASOPUSTNÍ VESELICE
Masopustní průvod městem
v maskách, hry, harmonikář. 
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

14. 2. /čtvrtek/ 16.00 hodin
VALENTÝNSKÁ LÁSKYPLNÁ
DÍLNA PRO VŠECHNY
Skleničky na horké nápoje – malování,
spojené s ochutnávkou zamilovaných
čajů, výroba přáníček.

15. 2. /pátek/ 10.00 hodin
KOSMETIČKA ZKRÁŠLUJE

16. 2. /sobota/ 10.00 hodin
HRY NEJEN PRO ZAMILOVANÉ

16. 2. /sobota/ 13.30 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
Výtvarná dílna pro děti. Děti, jejichž
rodiče se účastní besedy Na Rampě,
mají dílničku zdarma. MC Jablíčko.

16. 2. /sobota/ 19.00 hodin
VÝTVARNÁ DÍLNIČKA
Výtvarná dílna pro děti. Děti, jejichž
rodiče se účastní besedy Na Rampě,
mají dílničku zdarma. MC Jablíčko

16. 2. /sobota/ 19.30 hodin
PYŽAMOVÁ PARTY
Pyžamová dobrodružná party se
spoustou her pro děti. Pro děti, jejichž
rodiče se zúčastní Salsa Night, zdarma.
MC Jablíčko.

17. 2. /neděle/ 15.30 hodin
VALENTÝNSKÝ MAŠKARNÍ REJ
Program určený pro celou rodinu –
vstup v maskách, velká hra o štěstí –
dětská diskotéka, spousta dalšího! 
Akce v maskách pro celé rodiny
ve Spolkovém domě. 
Zábava s tancem a soutěžemi nejenom
pro děti. MC Jablíčko.

22. 2. /úterý/ 10.00 hodin
ROZDÝCHEJTE EVIČKU
Seminář o první pomoc.

■ Klub WOKO
Podzimní 21, www.klubwoko.cz

1. 2. /pátek/ 18.00 hodin
RNB & DANCE
Taneční párty pro všechny, dj Sakul +
guest.

8. 2. /pátek/ 18.00 hodin
DRUM’N’BASS PARTY
Resident djs+special guest.

9.2. /sobota/ 18.00 hodin
RETRO PARTY 60.–90. LÉTA
Vystoupí kapela Aura, coververze
známých hitů.

10. 2. /neděle/ 15.00 hodin 
DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Diskotéka se soutěžemi pro děti,
spolupořádá DDM Vikýř.

15. 2. /pátek/ 18.00 hodin
DISCOTEQUE – DANCE PARTY
Woko djs.

16. 2. /sobota/ 19.00 hodin
LA FIESTA LOCA
Hip hop party, dj Wich + Nironic (USA).
Strana vychodná (SK). El-Gyus + dj
Sakul, pořádá o.s. Jablonecká kultura.

17. 2. /neděle/ 14.00 hodin
ŽONGLOVACÍ WORKSHOP
Možnost si vyzkoušet tradiční i nové
vybavení, pořádá Fireshow JBC.

22. 2. /pátek/ 18.00 hodin
FRESH BEAT - DANCE PARTY!
PAVEL CEJNAR (EVROPA 2)!
Sakul.

23. 2. /sobota/ 18.00 hodin
THIRD EYE vol. 2 
Ragga, jungle, dubwise, dnb, J Boston
(UK), Mc Tribuman (Francie), 
R-Bosh, Jahrider, Dasha atd.

24. 2. /neděle/ 16.00 hodin
VESELÉ LOUTKY
Tradiční odpoledne pro rodiče s dětmi,
součást celorepublikové akce Celé
Česko čte dětem.

26. 2. /úterý/ 16.30 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL
Karneval pro děti MŠ Střelecká.

1. 3. /pátek/ 18.00 hodin
IMPRESS DANCE EVENT
Dance party, dj LAYDEE JANE.

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

7. 2. /čtvrtek/ 17.00 hodin
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

1. 2. /pátek/ 20.00 hodin
Y2K CORP
Sound systém. Dnb-Minimaltechno-
psytrance. Hardtek-Frenchore-hardco-
re-tribaltekno. Acid-Dubstep,reggae.

8. 2. /pátek/ 20.00 hodin 
FROM DETROID to JBC
By Dj P.illa, rap-soul-funk.

15. 2. /pátek/ 20.00 hodin 
NAROZENINY KLUBU d’EPPL
SK8 závod v minirampě, premiera sk8
vide MTS crew (z Tanvaldu). Dj
ARK+special guest, Dj Lathis/Meehay.

22. 2. /pátek/ 20.00 hodin 
HOUSE MUSIC
Dj Andrew Mate.+crew (Kolín).

■ La Kavárna 
ul. Generála Mrázka
fcb: La Kavárna, tel.: 604 468 538

7. 2. /čtvrtek/ 20.00 hodin
DNES JAZZ
Jazzový večer v La Kavárně

14. 2. /čtvrtek/ 19.00 hodin
LA DEGUSTATION
Degustace pro změnu italských vín se
sommelierem

21. 2. /čtvrtek/ 18.30 hodin
DEGUSTACE ČAJŮ
Degustace prémiových atypických čajů
s Markétou Puzrlovou.

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

8. 2. /pátek/ 18.30 hodin 
TIŠTĚNÁ ARCHITEKTURA Č. 5
Prof. PhDr. Rostislav Švácha

■ Hotel Petřín
14. 2. /čtvrtek/ 18.00 hodin
VALENTÝNSKÁ ZÁBAVA
Rrezervace na tel. 731 159 729.

■ Diakonie ČCE 
Středisko v Jablonci nad Nisou 
Pod Baštou 10
http://jablonec.diakonie.cz 

9.–10. 2. /sobota–neděle/
JSEM S TEBOU PODESÁTÉ
Vzdělávací seminář
Lektoři: Mgr. Miroslav Erdinger 
a Mgr. Miloš Rejchrt.

■ Dětský koutek 
Pohádka
Tel. 608 711 768 
Centrum 28. říjen JBC

HLÍDÁNÍ DĚTÍ OD 3 MĚSÍCŮ
Po–Čt 7.30–16.00 hodin, 
Pá 7.30–15.30 hodin.
Možnost zakoupení výhodných
permanentek.

■ Chronos
Sokolovna Paseky
Rezervace tel. 724 746 025

9. 2 . /sobota/ 19.00 hodin
KLASICKÝ PLES HOROLEZCŮ
2. ročník setkání horolezců, milovníků
hor a přírody za doprovodu klasické
swingové hudby v podání big bandu
Bohemia Universal Band. Vstup je
možný pouze ve společenských šatech.
Vstupenky v předprodeji v Lezecké
aréně Makak Jablonec nad Nisou
a v Hudy sportu Jablonec nad Nisou.
Ceny vstupenek: 250 Kč s místem 
k sezení, 200 Kč na stání.

■ Studio Magdaléna vyhrálo evropskou soutěž

Od března 2011 do února 2013
probíhala v 16 zemích Evropy
celoevropská soutěž studentů
a pedagogů ZŠ a SŠ – Umění in-
spirované vědou. Tuto meziná-
rodní soutěž vyhrálo v oboru ta-
nec Taneční a pohybové studio
Magdaléna s choreografií Tam
dole je spousty místa. 

„Cílem tohoto mezinárodního pro-
jektu byla inspirace vědou a umě-
ním, jejich vzájemné propojení
a prezentace pro veřejnost. Projekt
předpokládal vysokou kvalitu
a tvůrčí spolupráci mezi umělci,
vědci a studenty,“ říká Ludmila Re-
lichová, vedoucí souboru.

Česká republika se tohoto pro-
jektu účastnila již na podzim 2011
festivalem Den a noc v NanoPOLIS.
K jeho realizaci byli žáci a studenti

vybráni na základě dlouholetých
kvalitních uměleckých výsledků
Tanečního a pohybového studia
Magdaléna, o. s., v oblasti neprofe-

sionálního tanečního umění. Veřej-
ná prezentace celodenního progra-
mu Day & NightIn Nanopolis se
uskutečnila na Nové scéně Národ-

ního divadla. Choreografie synteti-
zuje tanec s videoprojekcí, živými
experimenty a přednáškou o nano-
technologiích teoretického fyzika
Davida Lukáše a vynálezce Pavla
Pokorného.

„DVD záznam choreografie vznik-
lé v rámci výše uvedeného projek-
tu jsme zaslali do Grenoblu, do
soutěže ISWA. Soutěž ISWA se za-
měřila na podporu zvídavosti a an-
gažovanosti mladých lidí v Evropě
ve vědě. Soutěž ISWA jsme s naší
choreografií mezi stovkami umě-
leckých projektů z celé Evropy vy-
hráli. 

V současné době připravujeme
cestu do Grenoblu ve Francii dne
20. února 2013, kde proběhne pre-
zentace naší práce v rámci slav-
nostního ceremoniálu,“ konstatuje
Relichová. (end)Foto archiv studio Magdaléna
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Městská hala
www.sportjablonec.cz

FLORBAL

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

26. 2. /neděle/ 10.00 hodin
1. FBK JABLONEC 
– TBC 68 ÚSTÍ N. L.
II. liga mužů, centrkurt.

FOTBAL

4., 11., 18. a 25. 2. /sobota/ 9.00 hodin
MLÁDEŽNICKÝ TURNAJ
Pořádá, FK Jablonec, o. s., centrkurt.

HÁZENÁ

25. 2. /sobota/ 16.00 hodin
TJ ELP JABLONEC – LOUNY
II. liga dorostu, centrkurt.

25. 2. /sobota/ 18.00 hodin
TJ ELP JABLONEC – MOST
II. liga mužů, centrkurt.

VOLEJBAL

4. 2. /sobota/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – TJ TANVALD
KP žen, kurt č. 4.

5. 2. /neděle/ 10.00 hodin
TURNAJ DÍVEK
Pořáda TJ Bižuterie, kurt č. 4.

11. 2. /sobota/ 10.00 hodin
JABLONEX – ROKYTNICE
KP žen, kurt č. 4.

12. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – ŽELEZNÝ BROD
KP žen, kurt č. 4.

18. 2. /sobota/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – MALÁ SKÁLA
II. liga muži, kurt č. 4.

19. 2. /neděle/ 10.00 hodin
TURNAJ DÍVEK
Pořádá TJ Bižuterie, kurt č. 1.

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

19. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – NETOLICE
KP žen, kurt č. 4.

25. 2. /sobota/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – MALÁ SKÁLA
II. liga muži, kurt č. 4.

Atletická hala

1., 8., 15., 22. a 29. 2. /středa/ 
16.30 hodin
HALOVÉ STŘEDY
Pořadatel: Sportovní gymnázium.

4. 2. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS
Krajské přebory LKAS dospělých
a dorostu.

4. 2. /sobota/ 10.30 hodin
JABLONECKÝ SKOKANSKÝ
MÍTINK

18. 2. /sobota/ 10.0 hodin
MERMORIÁL KARLA LÍBALA
V běhu na 3 000 m.

19. 2. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS
Krajské přebory LKAS nejmladšího
žactva.

25. 2. /sobota/ 10.00 hodin
PŘEBORY LKAS
Krajské přebory LKAS staršího
a mladšího žactva.

Městský zimní stadion

9. 2. /sobota/ 18.00 hodin
VLCI – BÍLINA
II. liga, 32. kolo

16. 2. /sobota/ 18.00 hodin
VLCI – KLÁŠTEREC
II. liga, 34. kolo

23. 2. /sobota/ 18.00 hodin
VLCI – MILEVSKO
II. liga, 35. kolo

Sportovní hala Bižuterie

BASKETBAL
2. 2. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BK PROSEK
Liga žákyň U 15.

2. 2. /sobota/ 17.00 hodin
BIŽUTERIE – SOKOL KLADNO
Liga žákyň U 19.

3. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – NUSLE PRAHA
Liga žákyň U 15.

3. 2. /neděle/ 12.30 hodin
BIŽUTERIE – KRALUPY N. V.
Liga žákyň U 19.

9. 2. /sobota/ 15.00 hodin
BIŽUTERIE – PROTO ZLÍN
II. liga žen.

10. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – BK PŘÍBOR
II. liga žen.

16. 2. /sobota/ 18.00 hodin
BIŽUTERIE – ČESKÁ LÍPA
Liga žákyň U 15.

17. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – LOKO LIBEREC
Liga žákyň U 19.

23. 2. /sobota/ 14.30 hodin
BIŽUTERIE – BK LEVHARTICE
Liga žákyň U 17.

24. 2. /neděle/ 10.00 hodin
BIŽUTERIE – KLADNO
Liga žákyň U 17.

STŘELECTVÍ
16. 2. /sobota/ 9.00 hodin
GRAND PRIX 
JABLONEC NAD NISOU
SSKM LOYD pořádá v hale ISŠ
Bižuterie, 25. ročník mezinárodního
závodu ve střelbě ze vzduchové pušky.
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

Areál Břízky
2. a 3. 2. /sobota a neděle/ 9.00 hodin
JUNIOR CUP 2013, MČR DOROSTU
A ČP DOSPĚLÝCH
Ski Klub Jablonec n. N. pořádá
v lyžařském areálu Břízky závody
v běhu na lyžích s mezinárodní účastí. 
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

23. a 24. 2. /sobota a neděle/
MISTROVSTVÍ ČR V BIATLONU
ŽACTVA
OV Biatlon pořádá v biatlonovém are-
álu Břízky. Sobota 23.2. rychlostní zá-
vod volnou technikou (start 10 hodin),
štafetový závod dvojic (start 14.30 ho-
din). Neděle 24.2. závod s hromadným
startem klasickou technikou (start
v 10.00 hodin). 
Akce projektu Jablonec nad Nisou 2013

Nabídka sportovních pořadů

V polovině soutěže druhý tým
průběžného pořadí FK BAUMIT
Jablonec nabírá formu pro jarní
odvetné boje. Tým trenéra Václa-
va Kotala pilně trénuje a vrcho-
lem přípravy bude tradiční sou-
středění v zahraničí. „Také letos
využijeme tréninkových ploch
v Turecku, kde jsme byli v letech
minulých maximálně spokojeni,“
říká sportovní ředitel klubu Petr
Flodrman.

Jablonec v zimní přestávce přišel
o nejlepšího střelce historie klubu
i nejúspěšnějšího kanonýrka posled-
ních dvou ligových ročníků Davida
Lafatu, kterého zlákalo vábení Sparty. 

„Nakonec jsem s přestupem Da-
vida Lafaty souhlasil, i když s těž-
kým srdcem. Je to jako by mi vzali
dítě z kočárku,“ říkal k přestupu

elitního jabloneckého střelce na Let-
nou majitel jabloneckého klubu
Miroslav Pelta. Spolu s Lafatou tým
opustil jeho „dvorní“ nahrávač Jan
Kovařík, jenž odešel do Plzně. „Oba
hráči patřili k našim nejlepším,
přesto věříme, že se nám je podaří
nahradit,“ věří Petr Flodrman.

Do Jablonce vzápětí po odchodu
obou výše jmenovaných hráčů přišli
olomoucký Michal Hubník a útoč-
ník pražské Dukly Jan Pázler. Třetí
novou tváří, která posílila jablonec-
ký klub, je brazilský záložník Da-
niel Silva Rossi.

„Naše cíle pro jarní část, kterou
začínáme v derby v Liberci, zůstá-
vají neměnné. Stále chceme čeřit
vody v popředí ligové tabulky, prát
se o pohárové příčky a uspět v do-
mácím poháru,“ potvrdil cíle pro
jaro Petr Flodrman. (end)

Ambice FK BAUMIT se pro jaro nemění
Foto Václav Novotný Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler Foto Jiří Endler

Foto Petr Zbranek
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„Nabídku přijmout kandidaturu na místo náměstkyně
primátora jsem zvažovala dlouho a pečlivě,“ říká
Soňa Paukrtová a dodává, že o jejím přijetí rozhodly
v podstatě tři důležité momenty. „Prvním byla jedno-
hlasná podpora Domova, druhým byl fakt, že jsem po
šest let na postu místostarostky měla tento resort na
starosti, takže mám zkušenost a praxi. A tím posled-
ním momentem je, že jsem práci místostarostky děla-
la mimořádně ráda, a to nikoli pro její společenský či
politický význam, ale protože jsem ji měla prostě
ráda.“

Program, kterého se bude příští dva roky nová
náměstkyně držet, je zřejmý. Jednak vychází z voleb-
ního programu Domova nad Nisou, jednak z pode-
psané koaliční dohody – vypracování nového územní-
ho plánu města, řešení teplárenství a snižování zadlu-
žování města. 

„Celá řada věcí je nastartovaná, například projekt
podpory seniorů a pro-rodinná politika města. Zajímá
mě i řešení sociálního bydlení. To může na první po-
hled vypadat komplikovaně, ale několik měst už má
dobře zpracovaný plán pro občany důchodového věku
a uplatňuje jej,“ nastínila předměty svého zájmu no-
vá náměstkyně primátora. 

Někteří zastupitelé namítali, zda nebyl ve sdružení
Domov jiný vhodný kandidát, který by oživil jablone-
ckou politickou scénu. „Vnímala jsem tuto námitku
jako obavu, zda vzhledem ke svému věku budu
schopná funkci efektivně vykonávat. Ráda bych ale
připomněla, že jsem ze zastupitelstva města nikdy ne-
odešla, i když jsem dojížděla do Senátu ČR, celá léta
jsem na jednání zastupitelstva vždy byla,“ komentuje
Paukrtová, ale zároveň přiznává, že si stejnou otázku
položila také. „Nakonec jsem kandidaturu přijala.
Byla jsem velmi unavená z pražského politického ži-
vota, přesto jsem kandidovala znovu na senátorský
post a neobhájila jsem. To je fakt. Kandidatura na post
náměstkyně primátora pro mě byla zavazující. Ale
znovu říkám, práci komunální političky jsem dělala
asi nejraději ze všech činností, které jsem ve své poli-
tické kariéře vykonávala.“

Názory jiných politiků před volbou
Petr Vobořil (DOMOV)
„Jsem ten, kdo první přemlouval Soňu Paukrtovou,
aby o kandidatuře začala uvažovat. A to i přesto, že
v širší diskuzi mohou zaznít narážky typu, jak neús-
pěšná kandidátka do senátu šla alespoň na radnici.
Přiznávám se, že zpočátku jsem Petra Tulpu přesvěd-
čoval, aby na radnici zůstal a neodcházel na kraj, chy-
bí mi tu jeho silná osobnost. Ale na druhou stranu
jsem rád, že Soňa kandidaturu přijala. Pamatuji si do-
bu, kdy působila na radnici jako místostarostka a kdy
vznikla řada koncepčních materiálů, které jsou i na-
dále naplňovány. Zásadním třeba byl ten, jenž usta-
novil jabloneckou nemocnici městskou organizací. To
je určitě její zásluha. Jedním z dalších návrhů z mi-
nulosti byl i odkup majoritní části JTR – a dnes o něm
skutečně jednáme.“

Jindřich Berounský (ČSSD)
„Sám jsem výrazně dříve paní Paukrtovou podporo-
val, ale zklamání přišlo v roce 2010, kdy jsem pocho-
pil, že dobré vztahy jsme měli jen do chvíle, kdy jsem
s ní souhlasil. Proto paní Paukrtovou nepodpořím.“

Jiří Čeřovský (ODS)
„Pracoval jsem se Soňou Paukrtovou od roku 1994 do
roku 2000. Pak jsme byli velmi tvrdými soupeři v bo-
ji o vstup do senátu. Já bych proto asi měl mít nejvíce
důvodů říci, že s jejím nástupem na místo náměstky-
ně nesouhlasím, a nevolit ji. Ale rozhodně si to ne-
myslím. Po těch šesti letech společné práce na radni-
ci vidím, že se na resort školství Soňa Paukrtová hodí,
i když jsme se v mnohém neshodli. Politika je věc
kompromisu, ale můj hlas je jasný. Nevidím v této
chvíli jiného kandidáta, který by mohl zodpovědně na
toto místo nastoupit a zvládl by tu práci lépe.“ (jn)

Práce komunální političky mě
velmi bavila, říká Paukrtová 
Většinou hlasů byla Soňa Paukrtová (DOMOV) zvolena na post náměstkyně primátora a bude
mít na starost odbor humanitní a odbor sociální péče a zdravotnictví. Nahradí tak Petra Tulpu
(DOMOV), který po volbách zastává místo radního Libereckého kraje.

■ Krátce
Poděkování
Naše Vánoce se staly velmi šťast-
nými díky neznámému pánovi,
který nám přinesl ztracené dokla-
dy naší dcery, a ušetřil nám tak
mnoho starostí. Vzhledem k tomu,
že odmítl jakoukoli odměnu, chtě-
li bychom mu alespoň touto ces-
tou poděkovat. Rodina Niederlova

Expres Praha Radotín zastavil
v Jablonci
V pátek 11. ledna měla v Jablonci
svou mimopražskou premiéru
hra Divadla na okraji nazvaná Ex-
pres Praha Radotín. Předlohou
pro divadelní představení režiséra
Zdeňka Potužila je povídková kni-
ha Pavla Bušty Adolescentovy zá-
pisky. Záštitu nad jabloneckou
premiérou převzal primátor měs-
ta Petr Beitl. Ten také spolu s reži-
sérem představení uvedl. „O vzta-
zích rodičů a dětí vím hodně. Sám
mám tři děti, a tak vím, že komu-
nikace není vždycky jednoduchá,“
řekl Petr Beitl. „Mějte pro své ro-
diče pochopení, jsou to také je-
nom lidé a myslí to s vámi dobře,“
domlouval vlídně hledišti plnému
teenagerů. Dvě představení Di-
vadla na okraji zhlédlo na osm
stovek jabloneckých i mimojablo-
neckých studentů a setkala se
s velkým ohlasem.

V ZŠ Arbesova vyroste věž pro
rorýse
Věž pro hnízdění rorýsů obecných
se chystá v areálu ZŠ Arbesova
v Jablonci nad Nisou postavit
Odbor životního prostředí a země-
dělství Krajského úřadu Liberec-
kého kraje. Pilotní projekt v rámci
celé České republiky je určen na
záchranu hnízdišť tohoto tažného
ptáka. Věž bude umístěna v areálu
školy a základem stavby bude pří-
hradový sloup, na jehož vrcholu
bude hnízdní budka se 48 boxy
pro hnízdění rorýsů. Výška stavby
bude dosahovat 8,5 metru.

Zimní triatlon vyhrál Jindra
a Erbenová
Šestý ročník Jabloneckého zimní-
ho triatlonu, který se konal v jab-
loneckých Břízkách, vyhrál v ka-
tegorii mužů Pavel Jindra z Labe
Tri Klub, před členem jablonecké
Bižuterie Janem Franckem. V ka-
tegorii žen kralovala bývalá lyžař-
ská reprezentantka a mistryně
světa i Evropy v zimním triatlonu,
novoveská Helena Erbenová z Bi-
žuterie. Celkem se na start posta-
vilo více jak šedesát závodníků,
kteří absolvovali triatlon v pořadí
běh, jízda na horském kole a běh
na lyžích.

Nábor volejbalových talentů
TJ Bižuterie, oddíl volejbalu pořá-
dá každý čtvrtek od 16.30 hodin
v Městské sportovní hale v Jab-
lonci nábor žákyň a žáků ročníku
narození 2003–2005. Trenér Jaro-
slav Novák, který je mimo jiné
i mistrem ČR z roku 1987, připra-
vuje pro nováčky zajímavé formy
výuky volejbalu, kdy se během her
žáci seznamují se základy této hry
a zároveň se rozvíjejí jejich pohy-
bové schopnosti. (end)

■ Soňa Paukrtová
Narozena 14. 2. 1950 v Praze. V roce 1975 se provda-
la za Jaromíra Paukrta a přestěhovala se do Jablonce
nad Nisou. Vystudovala Přírodovědeckou fakulta UK,
dále studovala rozšiřující studium matematiky na
Matematicko-fyzikální fakultě UK, dále doplňkové
pedagogické studium na Filosofické fakultě UK.
Sedm let pracovala jako vedoucí chemické laborato-
ře v n. p. Autobrzdy, rovněž vyučovala chemii a ma-
tematiku na Středním odborném učilišti bižuterním,
byla zástupkyní ředitele Integrované střední školy bi-
žuterní. V letech 1994–2000 byla zástupkyní starosty
Jablonce nad Nisou. Od roku 2000 do roku 2012 byla
senátorka za obvod č. 35, který zahrnuje okres Jablo-
nec nad Nisou a část okresu Semily. Matka tří dětí
a babička čtyř vnuků.

Foto Radka Baloghová



Rok po otevření zrekonstruovaného spor-
tovního areálu v jabloneckých Břízkách pa-
nuje na tamějších tratích čilý lyžařský ruch. 
„Upravené tratě v okolí, které jsou částečně
uměle zasněženy a částečně pokryty přírod-

ním sněhem, využívají kromě našich členů
Ski klubu Jablonec, také školy, které zde po-
řádají různé závody, ale i veřejnost, jež hoj-
ně využívá odpolední hodiny, kdy je kolečko
osvíceno,“ říká předseda oddílu Vladimír
Kopal. 

Tratě areálu, který se nachází v bezprostřední
blízkosti sídliště Mšena, jsou denně obnovová-
ny a milovníci klasického lyžování, jimž pra-
covní povinnosti neumožní využít kolečko přes
den, chodí běhat i za tmy, kdy se po setmění
rozsvítí okruh. Lyžaři na něm mohou kroužit
až do 21. hodiny. 

Areál byl zrekonstruován v rámci evropských
dotací. „Část finančních prostředků nám po-
skytlo také statutární město Jablonec, které
nám v rámci Projektu Jablonec přispívá na růz-
né sportovní akce i na činnost, čehož si velmi
ceníme,“ nezapomíná poděkovat městu Kopal,
stojící v čele oddílu, kterým v minulosti prošla
celá řada reprezentantů. V blízké době mohou
příznivci lyžování sledovat na tratích závodní-

ky, kteří zde budou v prvních únorových dnech
bojovat o medaile v rámci Mistrovství České re-
publiky dorostu a Českého poháru dospělých
i následné finále žákovských závodů.

(end)
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Kolečko využívají školy i veřejnost

Druhý lednový víkend již po 46. patřil svát-
ku běžeckého lyžování – maratonu Jizerská
50. Po trasách Jizerské magistrály se v hlav-
ním závodě v neděli 13. ledna rozběhlo re-
kordních 4 800 závodníků. 

Jizerská 50 ale začala už v pátek 11. ledna zá-
vodem na 30 kilometrů volnou technikou
a hlavně odpoledním dětským závodem. Ceny
jeho vítězům již tradičně předává primátor
Jablonce nad Nisou Petr Beitl spolu s ředitelem
dětského závodu Janem Čejkou. 

Letos tomu nebylo jinak. „Účast v prestižním
velkém závodě je velkou zkušeností a zároveň
motivací pro všechny malé sportovce. Mají
možnost vychutnat si vítězství či naučit se
spolknout hořkou pilulku prohry. Gratuluju
všem, kteří se závodů zúčastnili,“ usmíval se
Petr Beitl. 

Jizerská 50 jako tradičně přilákala na Jablo-
necko tisíce lidí. Diváci si hlavní nedělní závod
užili i díky krásnému slunečnému počasí, jež
přišlo jako na objednávku. Nebylo proto divu,
že po dojezdu prvních závodníků vyrazili do

bílé stopy i rekreační běžci. „Jizerská magistrá-
la je doslova pokladem cestovního ruchu nejen
pro Jablonecko, ale pro celý Liberecký kraj.
V zimě nabízí více než 170 km upravených tra-

tí, v létě je ideální pro cyklisty. Ne nadarmo zde
trénuje například i olympionik, biker Honza
Škarnitzl nebo loňský vítěz Jizerské 50 Standa
Řezáč,“ říká jablonecký primátor Beitl. 

Není výjimkou, že na upravených tratích potká-
te ve večerních hodinách lyžaře s čelovkou.
Jablonečtí i Liberečtí si zvykli po práci vyrazit
na chvilku do Jizerek, vyvětrat hlavu a protáh-
nout tělo. I proto Jablonec nad Nisou každoroč-
ně provoz magistrály finančně podporuje. 

„V rozpočtu na rok 2013 je opět počítáno
s 200 tisíci korunami jako příspěvkem Jizerské,
o. p. s., která provoz magistrály zajišťuje,“ po-
tvrzuje Ing. Vítová, ekonomka jabloneckého
magistrátu. Cestovní ruch v Jizerských horách
podporuje i nově zavedená karta hosta, tzv.
Jizerky CARD. 

„Slevovou kartu podpoří Jablonec finančně
částkou 100 tisíc korun. Do projektu je již za-
pojen jablonecký bazén, některé hotely, res-
taurace a budeme iniciovat i zapojení dalších
subjektů tak, abychom pomohli posílit cestovní
ruch v celém regionu,“ říká jablonecký pri-
mátor. (mh)

Jizerská magistrála je poklad

Od soboty 26. ledna mohou příznivci sjezdo-
vého lyžování využívat sjezdovku Ski cent-
rum Dobrá Voda, která se nachází přímo na
okraji Jablonce nad Nisou. Celý areál se
skládá ze dvou 300 metrů dlouhých svahů,
vleku TATRAPOMA, parkoviště a hospůdky.
„Provoz jsme zahájili v sobotu, pokud bude
sníh, budeme jezdit,“ říká zástupce provozo-
vatele Ski centra a JBC Snowparku Jakub
Gerš.

Svah, z jehož vrcholu vidíme Jablonec jako na
dlani, není uměle zasněžován, což je pro pro-
vozovatele v současné době určitým handica-
pem. „Jezdíme pouze na přírodním sněhu, ale
svah je vždy perfektně připraven. Příští zimu již
bude uměle zasněžován, čím se sezona na
Dobré Vodě prodlouží,“ slibuje Gerš.

Areál Ski centra prošel renovací a moderni-
zací. Nově je zrekonstruována restaurace.

„Snažíme se přilákat návštěvníky, pro které je
otevřena půjčovna. Svah je kromě sjezdového
lyžování upraven i pro snowboard, neboť v čás-
ti sjezdovky je tzv. JBC snowpark, kde jsou vy-
budovány různé překážky,“ informuje Gerš.

Lyžovat zde mohou sjezdaři každý den, a to
v době od 9 do 16 hodin a od 17 do 20 hodin.
Celodenní permanentka stojí pro děti do 10 let
200 korun, ostatní za lyžování zaplatí 250 korun.
Odpolední lyžování pak vyjde na 180 korun, děti
do 10 let zaplatí 150 korun. Kromě toho je mož-
no využívat tzv. bodové jízdné, kdy 10 jízd stojí
150 korun. Večerní lyžování vyjde na 250 korun,
ale i zde je možné využívat bodové jízdné. 

Provozovatel Ski centra Dobrá Voda připravil
svah i na letní sezonu a v jeho části byla vybu-
dována tzv. Bike crossová trať. „V létě 3. srpna
budeme hostit závod světového poháru,“ chlubí
se akcí, která se ve Ski centru Dobrá Voda má
uskutečnit, Gerš. (end)

Ski centrum Dobrá Voda otevřeno

Petr Beitl a Jan Čejka se čtyřletou běžkyní Nelou
Paldusovou (3. místo v dívčí kategorii Benjamínci). 

Foto Ota Mrákota

Foto Vladimír KopalFoto Vladimír Kopal

Foto archiv Ski centrum
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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. února 1913, číslo 27, strana 1
Válka na Balkáně. Vídeň. Zdejší diplomatické
kruhy se domnívají, že spojenci budou pokra-
čovat ve válce jako dosud. Naděje Turecka na
zhoršení bulharských pozic jsou marné – válka
s Rumunskem nevypukne. Také naděje na válku
mezi Ruskem a Rakouskem je marná – vždyť
prvním krokem Ruska by bylo obsazení Istan-
bulu!

1. února 1913, číslo 27, strana 3
Náhrada rybího tuku. Mnohé děti užívají rybí
tuk jen z přinucení. Budou rodičům vděčné,
když jim tito nabídnou Scottovu emulzi! Malič-
kým chutná tato smetanová směs tolik, že už
při pohledu na láhev hlasitě výskají a hrabou
ručičkama i nožičkama! K dostání ve všech lé-
kárnách za 2 K a 50 h.

1. února 1913, číslo 27, strana 4
Jablonecké nádraží zatopeno. Protrhla se
hráz Hillebrandova rybníka a tisíce lidí si pro-
hlížejí dějiště katastrofy. Voda se valila Skři-
vánčí ulicí, vnikla do domu č. 12, kde se málem
utopila rodina Seidlova. Příval pokračoval do
Pasířské ulice, kde vyplavil galvanizovnu pana
Klobeho. 80 dělníků pracuje na odklizovacích
pracích na nádraží. V provozu jsou již 3 koleje.

2. února 1913, číslo 28, strana 1
Terst. Osobní parník společnosti LLoyd „Gab-
lonz“ vyrazil na svou první dálkovou plavbu do
Bombaje – tam se očekává 25. února. Kajuty
1. a 2. třídy byly již několik dnů předem vypro-
dány. Předepsaná inspekce shledala vše v po-
řádku: telegraf funguje bezvadně, 10 záchran-

ných člunů může být v případě potřeby spouš-
těno za 55 vteřin!

9. února 1913, číslo 23, strana 27
Sčítání Romů v Evropě. Podle statistiky žije
v Evropě 600 000 kočovníků, z toho v Rumunsku
200 000. V Anglii a ve Španělsku jich žije pouze
několik tisíc a kočují jen od města k městu. Ve
zbytku Evropy existuje mnoho tlup, pro které
hranice nejsou žádnou překážkou.

13. února 1913, číslo 37, strana 6
Katastrofa na jižním pólu. Z Nového Zélandu
přišla depeše, podle které kapitán Scott dosáhl

jižního pólu 18. ledna 1912. Na zpáteční cestě
byla výprava překvapena sněhovou vichřicí
a kapitán a jeho čtyři společníci zahynuli. Zbylí
účastníci expedice z lodi „Terra Nova“ našli při
pátrání po nich vedle těl i zápisky badatelů.
Expedice vyrazila z Anglie v říjnu 1910, z No-
vého Zélandu 28. listopadu. Na palubě lodi by-
lo 60 mužů, z toho 24 důstojníků. Dopravu po
ledu měly zajistit dva motorové tahače, 35 psů
a 19 poníků.

15. února 1913, číslo 39, strana 4
V Jablonci se falšovaly brazilské mince! Pasíř
Franz Günther z Květinové ulice a Josef Leub-
ner z Pasek byli delší dobu policejně sledováni
pro podezření z penězokazectví. U Leubnera se
našly pravé i velmi zdařile padělané brazilské
mince a obsáhlá korespondence se společníky
z Curitiby v jižní Brazílii, kde opakovaně i pře-
býval. Pachatelé se prozradili sami – v pod-
napilém stavu si v hospodě pouštěli pusu na
špacír.

15. února 1913, číslo 39, strana 5
Letadlo poprvé na poštovní známce. 20-ti cen-
tovou známku balíkové pošty vydala americká
poštovní správa.

16. února 1913, číslo 40, strana 4
Požár v Guttenbergově ulici (nyní Mánesova)
v domě číslo 64 tvrdě postihl rodinu Liškovu,
Czerchovu, Grossmannovu, Lipsovu a Dittri-
chovu. Ze založení požáru je podezřelý sám
majitel domu, truhlář Masáček, který byl před-
veden ke krajskému soudu v Liberci. 

23. února 1913, číslo 46, strana 4
Zatýkání pokračuje! Dalším zatčeným v padě-
latelské aféře v Jablonci je rytec Reinhold R.
z Orlí ulice.

Christa Petrásková

Víme, čím žil Jablonec před 100 lety

Místní organizace č. 3 Svazu tělesně postiže-
ných v Jablonci n. N. slaví v těchto dnech 10.
výročí od svého vzniku. Cílem naší snahy
bylo od začátku vytvořit podmínky pro užší
kontakt mezi členy, jenž nebude omezen na
schůze konané dvakrát v roce. Členy jsou vět-
šinou starší lidé, převažují ženy. S věkem při-
bývají potíže všem, i zdravým lidem, posti-
ženému člověku komplikují život mnohdy
těžká postižení a někdy vadí i třeba jen o pár
centimetrů vyšší schod. Často vzniká pocit
zatrpklosti nad svým osudem či opuštěností.

Chtěli jsme organizaci, kde postižený získá po-
cit sounáležitosti, vědomí, že někam patří a kde
najde pochopení pro svoje trable mezi stejně
postiženými lidmi.

Od otevření Spolkového domu rádi využíváme
možnost scházet se jedenkrát týdně v Centru
služeb pro zdravotně postižené Libereckého
kraje. Zde se vyřizují všechny organizační věci
nebo se přijde jen tak popovídat a vypít si třeba
kávu. Právě tak vznikly za ty roky velmi přátel-
ské kontakty.

Činnost organizace je pestrá v oblasti zdra-
votní, kulturní i společenské. Významnou sou-
částí jsou každoročně pořádané rekondiční po-
byty, např. v termálních lázních v Podhajské,
na které nám přispívá statutární město Jab-
lonec n. N., za což velmi děkujeme. Letos plá-
nujeme desetidenní ozdravný pobyt ve Veľkém
Mederu. Slavíme významná životní jubilea
svých členů, navštěvujeme hospitalizované
a dlouhodobě nemocné, pořádáme vánoční be-

sídky, Den matek a k programu patří i občasné
návštěvy divadel, výstav, exkurze, vycházky do
okolí apod.

Předsedkyní byla od začátku a je doposud
Vlasta Rádlová, která je hybnou silou všeho dě-
ní. Ta má nejen velký organizační talent a na-
víc schopnost zvládat všechny odůvodněné
i neodůvodněné požadavky členů. To činí i přes
své vlastní nemalé zdravotní problémy laskavě
a s úsměvem.

Organizaci jsme zakládali tři, a za deset let
svého trvání má již sto padesát členů. Naším cí-
lem je stále přispívat aspoň trochu k tomu, aby
naši členové našli ve své organizaci porozumě-
ní, pohodu a trochu radosti ze života. 

Zdena Alligerová

Svaz tělesně postižených slaví 10 let

Agilní jablonecký bruslařský spolek měl kluziště
původně v místech dnešní tělocvičny, potom auto-
busového nádraží a od roku 1902 užíval rybník
(Gondelteich) v Novoveské ulici. Ten začal koncem
června následujího roku upravovat stavitel Corazza,
ale slavnostní otevření si bruslaři naplánovali až do
období jistých mrazů na 29. 12. Už koncem ledna
1904 se zde konaly první rychlobruslařské závody.
Od roku 1908 využívali rybník také plavci.

Foto archiv Graphis

Foto 3 x archiv STP
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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.

CSS přichází s nabídkou únoro-
vých aktivit, a to kurzů ICT, pra-
videlných herních dopolední a zdra-
votního cvičení s Hankou před
zrcadlovou stěnou, trénování ku-
želek, Masopustního veselí jak ve
Spolkovém domě, tak v domech
zvláštního určení, pokračování
druhého semestru druhého roční-
ku Akademie seniorů pro přihlá-
šené zájemce.

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

Paměť je třeba 
trénovat
Problémy s pamětí považujeme za
nevyhnutelné, ale pokud se o naši

paměť budeme starat stejně jako
o fyzickou kondici, tj. budeme ji
posilovat a pravidelně cvičit, zdra-
vě jíst (ryby, saláty, vitamíny B a C
atd.) předejdeme nejen zapomíná-
ní, ale zjistíme, že jsme schopni si
zapamatovat mnoho údajů, čísel
a informací. Zkuste si to na krát-
kém zábavném kvízu, který jsme
pro vás připravili.

Skrývačky – Hledejte stromy
• Vem za to táhlo, Hano!
• Hledali houby v okolí paseky.
• Sestra měla na tomto zubu kaz.
• Pokopete mi to pole, nebo nepoko-

pete mi to pole?
• Nacházeli se právě v údolí Skal-

natých hor.
Praktické návody a cvičební techni-
ky, které zvyšují mentální techniku,
pro Vás připravujeme prostřednic-
tvím kurzů trénování a posilování
paměti od měsíce března.

Úloha vzpomínek 
v životě seniorů
S novým rokem připravuje CSS
i nové programy, tentokrát se za-
měřením na terapie. Všichni znají
různé typy terapií – psychoterapii,

sociální terapii, pohybové terapie.
Málokdo ale ví, jak důležitou roli
hrají v životě lidí, zejména senio-
rů, terapie vzpomínkové. Protože
život přináší neustálé změny, které
je třeba přijímat, vzpomínky jsou
činitelem, který podporuje dušev-
ní činnost, posiluje sebevědomí
a zachovává kontinuitu života.
Vzpomínky přispívají i k upevňo-
vání mezigeneračních vztahů,
vztahů v rodině i k odbourávání
bariér v oblasti společensko-soci-
ální. Nebojme se proto vzpomínat,
ať už sami v soukromí, nebo ve
skupině. Nestyďme se za svoje
vzpomínky a prožitky a hlavně,
neuzavírejme je v sobě, ale poděl-
me se o ně, protože třeba zrovna
naše vzpomínka nebo prožitek po-
může jinému člověku v řešení je-
ho problému. Nebojme se vzpomí-
nek, protože jsou ohlédnutím na
události, jež formovaly náš život.
Nevynechávejme ty špatné, proto-
že i události, ke kterým se váží,
jsou součástí našeho života, ale
hlavně si opatrujme milé vzpo-
mínky a k těm se navracejme ve
chvílích, kdy je nám těžko, protože
vzpomínky jsou hodnotou, která
nám zůstává a nikdy nás nezkla-
me. (bs)

■ Z bloku seniorů
Předsilvestrovské oslavy
V pátek 28. prosince se ve Spol-
kovém domě sešli jablonečtí se-
nioři, aby v předstihu oslavili Sil-
vestr a přivítali nový rok. Akci
zorganizoval Svaz důchodců a zú-
častnilo se jí na sedmdesát senio-
rů, kterým k tanci a pro dobrou
náladu, která k silvestrovské zá-
bavě neodmyslitelně patří, zahrálo
Jizerské trio. 

Novinka ve Spolkovém domě
Ve velkém sále je od ledna instalo-
vána zrcadlová stěna, jež je využí-
vána při zdravotním a relaxačním
cvičení.

■ Programy klubů
KJS–Klub jabloneckých seniorů
Spolkový dům CSS
5., 12., 19., 26. 2. /úterý/ 10.00 hodin
Cvičení s Hankou
7. 2. /čtvrtek/ 14.00 hodin
Automatická kresba II.
19. 2. /úterý/ 13.00 hodin
Bylinky z naší zahrádky
26. 2. /úterý/ 13.00 hodin
Výtvarný klub – Ponožkový pejsek

Dia-club senior
5., 12., 19., 26. 2. /úterý/ 13.00 hodin
Cvičíme v bazénu
8. 2. /pátek/ 15.00 hodin
Setkání členů klubu
13. 2. /středa/
Výlet – Technické muzeum Praha
Přihlášky u B. Svobodové, 
tel. 774 722 945

Svaz důchodců ČR
velký sál Spolkového domu CSS
6. 2. /středa/ 14.00 hodin
Měření tlaku
13. 2. /středa/ 14.00 hodin
Vycházka
20. 2. /středa/ 14.00 hodin
Maškarní zábava
27. 2. /středa/ 14.00 hodin
Posezení při kávě

Ohlédnutí 
Jak na Nový rok, 
tak po celý rok
První den roku 2013 se seniorky
vypravily na novou akci – Novo-
roční šlápotu.Patnáctičlenná sku-
pina žen se sešla na hrázi mezi
přehradami a společně se vydala
na procházku kolem první přehra-
dy. Cestou se ženy domlouvaly, kam
jejich kroky povedou příští novo-
roční vykročení. Pohyb a zdravý
životní styl, to jsou témata, která
budou cílem aktivit CSS po celý le-
tošní rok.

Soubor ARIES zvedl 
posluchače ze židlí
Soubor bicích nástrojů ARIES do-
slova zvedl posluchače Novoroč-
ního koncertu, který se uskutečnil
v pátek 4. ledna ve velkém sále
Spolkového domu, ze židlí a zaujal
svým originálním nástrojovým vy-
bavením – marimba, xylofon, vib-
rafon, zvonkohra, bicí nástroje. Na
úvod slavnostního odpoledne ředi-
telka CSS Naďa Jozífková poděkova-
la a spolu s Petrem Tulpou předala
kytice třem seniorkám – dobrovol-
nicím, které se celoročně a nezišt-

ně zapojují svojí pomocí do akcí
pořádaných CSS.

Do nového roku vesele 
a se zpěvem
Vesele a se zpěvem na rtech, spo-
lečně s Hudbou u města Vídně,
a někteří i v rytmu tance, tak
vstoupili do nového roku obyvate-
lé domů zvláštního určení Palac-
kého a Novoveská, kam za nimi již
tradičně zavítal primátor statutár-
ního města Petr Beitl.

■ Aktivní věk

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

Senior plus
Foto archiv CSS

Foto Radka Baloghová

Foto archiv CSS

Foto archiv CSS Foto archiv CSS
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BusLine, a.s., provozuje autobus, který jako
první v České republice odstartoval bezpeč-
nou jízdu pro děti. Autobus nese jméno Be-
ruška a v prosinci minulého roku svezl děti
z osmi mateřských školek z Libereckého kra-
je a zájem o něj stále roste. 

„Je to naprostá novinka v české autobusové do-
pravě, která představuje maximálně bezpečnou

přepravu dětí. Naše společnost přepravuje ces-
tující v kvalitních, moderních a bezpečných
autobusech, odlišujeme se od těch, které pri-
márně zajímá cena bez ohledu na stáří vozidla.
Autobus využíváme přednostně pro děti z ma-
teřských školek na území Libereckého kraje,
které jsme všechny s tímto projektem oslovili
a postupně budeme tuto službu nabízet i v dal-
ších regionech,“ dodává Ing. Tomáš Roubiček,
generální ředitel BusLine a. s.

Moderní autobus SOR ILH 12 disponuje ka-
pacitou 51 míst k sezení. Všechna sedadla auto-
busu jsou vybavena systémem IsoFix, tříbodo-
vými pásy a k dispozici je 50 dětských sedaček
typu Maxi-CosiFeroFix INTESE RED 2012.
Velkou výhodou autosedačky je, že doslova
roste do výšky i šířky spolu s dítětem, její vy-
užitelnost je pro děti od 3 do 12 let. Do projektu
bezpečné přepravy dětí se rovněž zapojili mo-
derátorka Gabriela Partyšová a herec Ivan
Vyskočil. 

V polovině prosince měly možnost vyzkoušet
si bezpečný autobus děti z mateřské školky

Lovecká z Jablonce n. N. Vypravily se v něm do
německého Oderwitz, kde jablonecká mateřská
školka spolupracuje s německou a pravidelně
pořádají výměnné pobyty. Výraznou oporou pro
učitelky z mateřských školek je příjemný
a k dětem vstřícný pan řidič, který absolvoval
speciální školení zaměřené na dětskou psycho-
logii a který je jim vždy nápomocen s připoutá-
ním dětí do sedaček. (end)

Autobus Beruška vozí děti bezpečně

Autobus Beruška pokřtili na konci listopadu moderátorka
Gabriela Partyšová a herec Ivan Vyskočil.

Bezpečné sedačky doslova rostou do výšky i šířky spolu
s dítětem, jejich využitelnost je pro děti od 3 do 12 let.

O jednu novou třídu s kapacitou 24 dětí se
od září letošního roku rozšíří MŠ Hláska
Palackého 37 v budově svého odloučeného
pracoviště U Přehrady 4. 

Ačkoli je tato MŠ zaměřena primárně na děti
s logopedickými problémy a děti zdravotně
znevýhodněné, nová třída je určena pro děti
bez vady řeči a jiných postižení, tedy pro děti za-
řazované do běžných mateřských škol. V soula-
du s tím bude i režim dne v této nové třídě
uzpůsoben shodně s režimem běžných mateř-
ských škol a již nyní se připravuje zajímavá

a pro děti přínosná nabídka různých aktivit.
Díky zaměření školy a individuálnímu přístupu
k jednotlivým dětem je možné se ve třídě za-
měřit na prevenci logopedických vad a na posi-
lování všech psychomotorických oblastí.

Prostory nové třídy a spolu s tím celou MŠ si
mohou zájemci přijít prohlédnout 3. dubna,
kdy se koná den otevřených dveří. 

Podrobnější informace o dni otevřených dve-
ří, o nově otevírané třídě a o aktivitách, akcích,
projektech a činnosti MŠ Hláska Palackého 37
jsou všem zájemcům k dispozici na webu školy
na adrese: http://www.sweb.cz/spec.ms.jbc/.

MŠ Hláska Palackého otevírá běžnou třídu

Ke konci loňského roku proběhlo na Grab-
štejně vyhlašování cen Euroregionu Nisa,
kde byl mezi projekty v kategorii vzdělávání
oceněn projekt jablonecké MŠ Lovecká a její-
ho partnera německé MŠ Integrative Kinder-
tagesstätte Knirpsenland v Oderwitz. 

Oceněný projekt těchto dvou mateřských škol
spočívá v seznamování dětí s jazykem soused-
ní země. Pod vedením kvalifikovaných jazykově
vybavených učitelů se v rámci tohoto projektu
české děti učí německy a německé děti česky.
Od školního roku 2010/2011 dochází díky pod-

poře Euroregionu Nisa k pravidelné výměně
učitelek mezi zmíněnými školami, a děti tak
1× týdně pracují pod vedením učitelky ze sou-
sední země. 
Kromě jazykových dovedností jsou dětem pro-
střednictvím učitelek přibližovány i pojmy
o sousední zemi např. základní geografické pojmy,
národní tradice a další. 

Dvakrát v měsíci (1× v ČR a 1× v Německu)
pak dochází k vzájemnému setkávání dětí z obou
školek, čímž se přirozeně rozšiřuje zájem o ja-
zyk, poznání nových kamarádů, prostředí ško-
lek a okolí, kde jejich kamarádi žijí. Obsahem

setkání bývá společné hraní za účelem bližšího
vzájemného seznamování dětí, společné jazy-
kové hrátky i oslavy tradičních či méně tradič-
ních svátků.

Díky úspěšnosti projektu a cílevědomé práci
kolektivů učitelek z obou mateřských škol do-
chází i k setkávání celých rodin a pořádání spo-
lečných akcí za účelem poznávání našeho re-
gionu a osvojování jazyka sousední země.

Ocenění Euroregionu Nisa tak potvrdilo smyslu-
plnost projektu a utvrdilo kolektivy učitelek
z obou MŠ, rodiče dětí i zřizovatele škol v jejich
práci a nadstandardním úsilí.

MŠ Lovecká získala mezinárodní ocenění

Foto Markéta Hozová

Foto Radka BaloghováFoto archiv MŠ Lovecká



(21)

jablonecký měsíčník / únor 2013

www.jabloneckarodina.cz

Najdete nás na
Facebooku

Milé děti, 

mám velkou radost z vašich posledních obrázků! Zvířátek
z pohádek se mi sešla opravdu kupa. Alespoň jim bude spolu
veselo. A vy se můžete pustit do dalšího malování. Tentokrát
poletíte na Měsíc! Ne doopravdy, jen vezmete své pastelky a na-
kreslíte, jak by takový let mohl vypadat. Obrázky mi nezapo-
meňte poslat – už se moc těším.

Váš kamarád skřítek Pastelka

Oceněné práce na téma „Zvířátka z pohádek“
Kristýnka Doležalová, 6 let, MŠ Pampeliška, Lovecká 11
Terezka Ježková, 6 let, MŠ Pod Lesem, Čs. Armády 37
Tomášek Čermák, 6 let, MŠ Pohoda, Tichá 19
Kačenka Pabyšková, 6 let, MŠ Motýlek, Střelecká 14 

Odměnu dětem předá náměstek primátora Petr Vobořil.

Obrázky s tématem „Poletíme na Měsíc“ očekáváme do pát-
ku 15. února na podatelně v přízemí jablonecké radnice nebo na adrese
redakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou, redakce Jabloneckého
měsíčníku, Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo „Skřítek Pastelka“. Doporučený formát výkresu je A4.
NEZAPOMEŇTE uvést u výkresu celé jméno, věk a také kontakt!

Příští téma: Poletíme na Měsíc. K malování si můžete zazpívat písničku Měsíček svítí.

Kristýnka Doležalová

Tomášek ČermákTerezka Ježková Kačenka Pabyšková

Mě - sí - ček sví - tí, já musím jí - ti, za pannou, za pannou, za pa - nen-

kou. Mě - sí - ček za - šel, já jsem ne - do - šel, já jsem za -blou - dil
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Volné prostory 
k pronájmu

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

pronájem v centru města
Jiráskova 7 

89 m2, 44 m2, 21 m2

Kontakt: 
Ondřej Bašus, mob. 774 225 527

e-mail: o.basus@eurocentrumjablonec.cz 

ANKETA
PO·TA VE M·ENù

Jak se díváte na pfiesun 
poboãky âeské po‰ty 

z obchodního domu Albert 
do OC R˘novka?

Vyhovuje mi to, 
pošta je dobře dostupná, 

nebude problém s parkováním, 
vyhovuje mi větší rozsah provozních hodin

Spí‰e mi to vyhovuje

Spí‰e mi to nevyhovuje

Nevyhovuje mi to, 
chodím pěšky, je to pro mě daleko

Bližší informace k anketě naleznete na str. 5
Vyplněné anketní lístky odevzdávejte, prosím, 

během února do boxu ve Vnitřním informačním 
centru v přízemí budovy radnice. 

Hlasovat můžete též prostřednictvím internetu 
na webových stránkách města – www.mestojablonec.cz.

✄

více spojÛ na expresní dálkové lince 
Jablonec nad Nisou–Praha
Spoleãnost BusLine a. s. posílila páteãní a nedûlní spoje:

• pátek ve 14.30 a v 15.30 hodin z Jablonce n. N.
• nedûle v 16.30 hodin z Prahy

Monitoring vytíÏenosti denních spojÛ – pfii vyprodaném spoji
spoleãnost nasadí posílené autobusy.

Od 1. 2. 2013 poskytuje maximálnû bezpeãnou a komfortní jízdu
zcela nov˘ autobus MAN LION’S REGIO.

www.busline.cz

Autocentrum FICS
prodej a servis vozů SUZUKI

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



Zumba, Zumba Gold, Just Jhoom! 
s lektorkou Helenou v Jablonci 

kaÏd˘ ãtvrtek od 28. 2. do 27. 6. (18 lekcí)
Dolní námûstí 2, Studio PARTY 

(vchod do SP Raiffeisen a Real-Net Reality)
17.00 • Just Jhoom! – pro zaãáteãníky
18.00 • Zumba – pro v‰echny pokroãilosti
19.00 • Zumba Gold – pro v‰echny pokroãilosti

kaÏd˘ pátek od 22. 2. do 28. 6. (19 lekcí)
Mûstská hala U Pfiehrady 4747/20 (aerobní sál)

16.00 • Zumba – pro v‰echny pokroãilosti
17.00 • Zumba – pro nároãné

Cena jedné lekce 80 Kã, pfii pfiedplacení celého kurzovného sleva.
Pfiihlá‰ky pfiedem, kapacita sálu je omezena!

Pfiihlá‰ky a informace: Helena Valtová
Tel.: +420 607 901 044

e-mail: helenka.valtova@centrum.cz

www.justjhoom.cz

jablonecký měsíčník / únor 2013 inzerce
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• Autoservis, pneuservis, prodej náhr. dílÛ, 
ãi‰tûní interiérÛ a exteriérÛ vozidel, 

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

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

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

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

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

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

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

Autocentrum Nisa s.r.o.

www.autocentrumnisa.cz

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

KOSMETIKA IREN NABÍZÍ NOVINKY
Globální liftingové o‰etfiení pleti

zamûfiené proti biologickému stárnutí.
Nové o‰etfiení s maskou CHAMPAGNE

pro dokonal˘ lifting má exfoliaãní úãinek, 
stahuje póry, pokoÏka je sametovû jemná!!

Pro krásné ruce teplé parafínové zábaly
a dal‰í novinky. 

Na va‰i náv‰tûvu se tû‰í Irena Pincová
723 086 220, Poliklinika M‰eno

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

EDUCA – VZDùLÁVACÍ CENTRUM
Nové jazykové kurzy od února 

– A, F, I, ·, R, â
Rozfiazovací testy z angliãtiny 

na www.educa-jbc.cz
Nové kurzy:

Kurz Mzdové úãetnictví v kostce 
(9.–10. 2. a 16.–17. 2.) 

Rekvalifikaãní kurzy PC, úãetnictví, 
mzdové evidence. 

Máme více neÏ 20 let zku‰eností, 
v˘borné lektory a záleÏí nám na Vás!

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 ÚNOR komplet: vnitfiní dvefie, 
zárubnû, kování SLEVA 25 %
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

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 – PODZIM 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 na telefonu:

603 512 887

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

AUTOSERVIS-PNEUSERVIS MOKO·ÍN
drÏíme slovo i ceny, nezdraÏujeme!!!
Profesionální sluÏby, osobní pfiístup,
konzultace s mechanikem, poctivost, 

záruky, kompletní opravy, kvalitní 
znaãkové díly za SUPER CENY, 

spolupráce s poji‰Èovnami.
Sledujte RÒZNÉ AKCE na:

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

Letní 22, Jablonec n. N.-Kokonín

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ PRÁCE
zamûfiené na opravy a úpravy dle poÏadavkÛ

zákazníka. Napfi. opravy komínÛ, údrÏba 
budov, bytÛ, rodinn˘ch domkÛ, 

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

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

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

e-mail: reslvladislav@seznam.cz

STUDIO FIT – KURZY:
9. 2., 9 h – masáÏe lávov˘mi kameny
10. 2., 17 h – vafiení ãeské kuchynû II

3. 3., 16 h – Latinskoamerická kuchynû
3. 3., 9 h – klasické masáÏe

NOVù Kineziologie – metoda okamÏitého
zlep‰ení zdraví a psychické pohody. 

NOVù JÓGA s Ivou Dittrichovou: 
st–pá 9–10 h

HIT! Detoxikaãní kúra Colo-Vada Plus,
www.naturopat.cz

www.studiofit.cz, 773 485 800
nám. Dr. Farského 4

NABÍZÍM V·ESTRANNOU PÉâI
dûtem od 1,5 roku

v pfiizpÛsobeném prostfiedí bytu.
Vzdûlání a praxi mám. 

Tel.: 721 650 721

ÚKLIDOVÁ SPOLEâNOST REKRA, s.r.o.
nabízí:

– jednorázové i pravidelné úklidy kanceláfií,
penzionÛ, bytÛ atd.

– profesionální hloubkové ãi‰tûní ãalounûného
nábytku, kobercÛ a sedacích souprav

– mytí oken
– ãi‰tûni interiérÛ vozÛ osobních 

i uÏitkov˘ch, autobusÛ atd.
– sekání trávy, úklid snûhu

DOPRAVA PO JABLONCI ZDARMA!!!
Kontakt: 776 593 264, 
e-mail: info@rekra.cz

BEZPEâNÉ A ÚâINNÉ HUBNUTÍ 
Osvûdãené programy vám pomohou 

nejen zhubnout, ale pfiedev‰ím 
si váhu udrÏet. 

Odborné poradenství zdarma. 
Informace: tel. 724 794 549 

www.hubnete.cz/jizzitra

NOVÁ MINI·KOLKA V JABLONCI  
Nabízíme:

– celodenní i obãasnou péãi o dûti
– pestr˘ program, v˘uka angliãtiny
– individuální pfiístup, stravování

– pfiíznivé ceny 
Pfiihlá‰ky a podrobné informace:

www.miniskolka-motylek.cz
tel.: 724 124 088
Tû‰íme se na vás!

NAJLA – ORIENTÁLNÍ STUDIO S TRADICÍ
www.brisnitancejablonec.cz nabízí

SLEVY PRO ZAâÁTEâNICE
a BONUSY PRO POKROâILÉ
Pfiijìte shodit pfiebyteãná kila,

nauãit se nûco nového a navázat
nová pfiátelství. To v‰e v pfiíjemném
prostfiedí centra v ulici 28. fiíjna 23.

PARKOVÁNÍ V MÍSTù!!!

O¤Í·EK – STUDIO PRO DùTI
stále pfiijímá dûti do kurzÛ, 

www.studioorisek.cz 
POKUS O HRANÍ – pro pfied‰koláky 
a malé ‰koláky, pondûlí 16.00 hodin

OSTROV OBJEVÒ - www.ostrovobjevu.cz,
rozvoj my‰lení dítûte, pondûlí 10.00 h

správa

NEMOVITOSTÍ
Irena Kuttlerová

Nabízíme komplexní správu SVJ, bytov˘ch 
druÏstev a nájemních bytov˘ch objektÛ.

Zajistíme:
ÚâETNICTVÍ 

• vedení úãetnictví SVJ a bytov˘ch druÏstev

EKONOMICKÁ SPRÁVA
• evidence vlastníkÛ, ãlenÛ druÏstev a nájemcÛ
• pfiedpisy, vyúãtování a právní poradenství

• vymáhání dluhÛ

TECHNICKÁ SPRÁVA
• opravy, údrÏby, revize 

• poji‰tûní  

Informace na www.kuttler.cz
tel.: 483 306 482 mob.: +420 777 264 922

mail.: irena@kuttler.cz

EDUCA, 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. 

★ Kurz Mzdové úãetnictví v kostce 
9.–10. 2. a 16.–17. 2. • NOVINKA

★ Základy obsluhy osobního poãítaãe
2. 2.–16. 3. • REKVALIFIKACE

★ DaÀová evidence
2. 2.–23. 3. • REKVALIFIKACE

★ Úãetnictví intenzivní
4. 3.–29. 3. • REKVALIFIKACE

★ Kurz úãetnictví
2. 3.–29. 6. • REKVALIFIKACE

MI·ÁKOV – DùTSKÁ CERTIFIKOVANÁ OBUV 
od pfiedních ãesk˘ch v˘robcÛ

Nov˘ obchod proti letnímu kinu nabízí:
– první boty, baãkÛrky a obuv

pro zdrav˘ v˘voj dûtsk˘ch noÏiãek.
– chytré hraãky od 1 roku do 99 let.

Prodejna je pro vás otevfiena:
po–pá 9–12 a 13–17 

so 9–12
Tel.: 777 264 922
www.misakov.cz

ZAJISTÍM STAVEBNÍ POVOLENÍ
pro jakoukoli stavbu, rekonstrukci 

ãi pfiístavbu vãetnû pfiípojek, pfiípadnû 
i pro legalizaci ãerné stavby.

Ve‰keré podklady, projektovou 
dokumentaci, stavební dozory 

a poradenství. 
e-mail: bukinacom@seznam.cz 

tel: 606 068 292

NEJLEVNùJ·Í BR¯LE
Zdarma náv‰tûva optic.poradce u vás 
vám umoÏní zakoupit dioptrické br˘le 

aÏ o 50% levnûji neÏ 
v kamenn˘ch oãních optikách. 

Tel.: 602 870 941, 
www.levnebryle.webnode.cz

PRODÁM GARÁÎ V OSOB. VLASTNICTVÍ 
v Jablonci n. N., Tovární ul.,

suchá, ãistá, elektfiina.
Cena dohodou. Tel. 723 081 393 

PORADENSTVÍ V AUTOPATII 
v centru Jablonce n. Nisou.

Jednoduchá a úãinná samoléãba.
KaÏd˘ v sobû nosíme svÛj lék.
www.autopatiejablonec.cz, 

737 545 801
www.marketavajskebrova.cz, 

605 414 819
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Lipolytick˘ vibraãní pfiístroj 
DREAM HEALTHER

>  nové fie‰ení pro spalování tuku – 
zejména v okolí bfiicha 

>  cviãení v krátkém ãase, 
bez potfieby namáhavé fyzické síly – 

staãí pouh˘ch 10 minut 
>  sniÏuje cholesterol, zlep‰uje 

celkov˘ svalov˘ tonus a stabilitu
kloubÛ, stabilizuje tûlesnou hmotnost 

Po pfiedloÏení tohoto kupónu 20 minut 
navíc zdarma pfii zakoupení permanentky.
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Rehabilitace na Poliklinice I v Jablonci n. N. 
tel. 483 341 275

www.medsix.cz

Nabízíme 

VOLNÉ PROSTORY  
K PRONÁJMU 

v centru Jablonce nad Nisou

Novû zrekonstruované nebytové
prostory vã. pfiíslu‰enství 

– vhodné pro lékafie, 
sluÏby i kanceláfie

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

e-mail: brunnerova@medsix.cz

Poliklinika I
Po‰tovní 2428/8
Jablonec nad Nisou

➧ zabezpeãovací 
a kamerové systémy

➧ kamerová 
a televizní technika 
➧ poãítaãov˘ servis 
➧ elektroinstalace, 

revize
➧ hromosvody, revize

604 215 868
www.kpsystem.cz
Pfii pfiedloÏení tohoto kupónu 
10 % sleva na práci.

KPsystem

KPsystem

✄

PRONÁJEM KANCELÁ¤Í

• V centru Jablonce nad Nisou
• MoÏnost pronájmu jedné i více kanceláfií (od 22 m2)

• MoÏnost parkování (i pro náv‰tûvy) 

• Zabezpeãení kanceláfií
• Nízké ceny nájemného (800 Kã/m2 za rok + sluÏby)

www.jakob.cz
tel. 603 161 915, 732 108 472

Podhorská 48, Jablonec nad Nisou

Valent˘nské 
wellness!
Přijďte si užít pohodu 
a romantiku 
do wellness Studia Fit.
Připravíme Vám soukromý romantický pobyt 
s dokonalou atmosférou!

Cena: 2 osoby/120 min. za 690 Kč!
(v ceně šumivé víno, květina a dobrůtka k zakousnutí!)
Nutná rezervace! (tel. 773 485 800 nebo na info@studiofit.cz)

STUDIO FIT • nám. Dr. Farského 4, Jablonec n. N.
www.studiofit.cz

B c .  G a b r i e l a  S e d l á kov á
DAŇOVÝ PORADCE

Číslo osvědčení: 04719
Tel.:  603 233 148
sedlakova.g@seznam.cz

www.danovyporadceCZ.cz

DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
Zastupování na úřadech
Zpracování daňových přiznání

KKAADDEEŘŘNNIICCKKÝÝ  SSAALLOONN
RR OO BB EE RR TT II NN OO   

dámské, pánské, dětské

NEW: ONE60NINE ARTEGO – BIO BARVA
(Barvení bez dalšího narušení vlasů 

vhodné i pro alergiky)

AKCE GRÁTIS V ÚNORU:
1. K barvení nebo melírování 

keratinová kúra
2. K pánskému stříhání 

antistresová masáž hlavy
3. K dámskému střihu 

dětský střih do 10 let
FREE WIFI ZONE

R O B E R T I N O
Jizerská 2, Jablonec n. N., 

tel. 483 314 437, 733 396 285
w w w . v l a s o v e c e n t r u m . c z

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 hodin 

neděle 10.00–17.00 hodin
Těsíme se na Vaši návštěvu, personál NemVietnam

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


