
■ Pověst o jabloni
V dávné minulosti stávala u brodu
přes řeku, v místě dnešní ulice U Ze-
leného stromu, jabloň. Pod stromem,
ojedinělým v lesích, které byly všude
kolem, prý odpočívali vozkové a for-
mani na svých cestách do Železného
Brodu, Turnova a Malé Skály nebo
zpátky. Cesta do Jablonce od jihu
vedla přes příkrý Bártlův vrch a přes
podobný kopec ve Vrkoslavicích, tak-
že zastavení v údolí pod zeleným stro-
mem po cestě z kopce nebo naopak
před stoupáním bylo nutné, aby lidé
i zvířata nabrali sílu. Na poklidném
místě u řeky pod jabloní později
vznikl hostinec a ještě mnohem poz-
ději jedna z nejrušnějších křižovatek
v dnešním pulzujícím městě. Ona
jabloň byla pro místní tolik důležitá,
že se dostala i do městského znaku.
O tom si ale povíme někdy příště.

Jablonec v proměnách času
Vážení a milí čtenáři,
Jablonec nad Nisou letos slaví. Má kulaté naro-
zeniny, a to hned několikery. V roce 2016 si při-
pomínáme 660 let od první zmínky o Jablonci,
150 let od povýšení Jablonce na město a 110 let od
doby, kdy naše město začalo používat městský
znak a oficiální název Jablonec nad Nisou. Na
následujících stránkách přílohy vás po celý letoš-
ní rok necháme objevovat dávnou jabloneckou
historii.

Poprvé se o Jablonci mluví v roce 1356, tedy ve stře-
dověku, za vlády Karla IV. (mimochodem, letos uply-
ne 700 let od jeho narození). O moc se tenkrát dělila
církev s králem a mocnými šlechtickými rody. Jab-
lonecko nebylo územím nikterak významným a pá-
ni o něj nejevili zájem. 

První zmínka o osadě je církevního charakteru.
Zatímco šlechta své majetky dědila, církev své farní
obvody spravovala prostřednictvím tzv. beneficiátu
a určovala kleriky, kteří farnost povedou a budou se
zodpovídat vyšším církevním orgánům. Církev měla
velký společenský význam a farnosti byly důležité.
Lidé se pravidelně každý týden shromažďovali k bo-
hoslužbám, jejich prostřednictvím mohli duchovní
ovlivňovat veřejné mínění. Záleželo ovšem na osobě
klerika. 

Prvním, v zápise konfirmačních knih z roku 1356
doloženým jabloneckým farářem byl bratr Šebestián
z řádu křižovníků s červeným srdcem (cyriaků).
Jablonec byl ve středověku chudou a nevýznamnou
vesničkou. Byl tak chudý „pauper“, že dle zápisů na-
příklad z roku 1369 vůbec neplatil daně. Nebylo
z čeho, i faráři se v chudém Jablonci střídali po ně-
kolika letech. Cyriaci zde ale vydrželi až do husit-

ských válek. Přelom 14. a 15. století byl dobou složi-
tou nejen v českých zemích, ale v celé Evropě – mo-
rové epidemie, změny podnebí i proměny ve feudál-
ní společnosti s sebou nesly ekonomickou nejistotu
a sociální nepokoje. 

V českém království reformisté usilovali o návrat
k původním ideálům církve a odbojná šlechta se sta-
věla proti králi. O Jablonci se v době husitské nikde
nepíše, katolická církev zde pravděpodobně ztratila
kontrolu. V historii se opět objevuje v roce 1469, kdy
měl být při jedné z křižáckých výprav proti husit-
skému králi Jiřímu z Poděbrad vypálen. Vše nasvěd-
čuje tomu, že následkem toho osada přestala exis-
tovat. 

Ještě v roce 1538 byl Jablonec v zemských des-
kách, dnes bychom řekli v pozemkových knihách,
veden jako pustý. Neobydlené místo v hustých lesích
v severním cípu maloskalského panství se v témže
roce stalo majetkem pražského purkrabího Jana
z Vartenberka. Ten dobře odhadl potenciál svého no-
vého majetku. Do Jizerských hor bohatých na dřevo
a písek povolal německé skláře převážně evangelic-
kého vyznání, z Novoborska a Saska. Území znovu
ožilo lidmi a v Jablonci se opět objevil kostel. Pa-
mátkou na tuto dobu i na dřevěný kostel je zvon od-
litý v roce 1590, který si můžete ještě dnes prohléd-
nout v Muzeu skla a bižuterie. 

Podle záznamů z roku 1608 v Jablonci žilo 26 hos-
podářů a fungovala jedna sklářská huť. V roce 1618
ale vypukla v Evropě třicetiletá válka, na jejímž
sklonku, v roce 1643, byl Jablonec vypálen podruhé.

Z knihy Jana Kašpara Jablonec nad Nisou – Stručný
průvodce sedmi stoletími města čerpala Markéta
Hozová.
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Ideální zobrazení Jablonce v roce 1687, reprodukce olejomalby F. Wagnera s vyobrazením obce, jak pravděpodobně v tomto období vypadala. Foto R. Kursa

Zvon z roku 1590, který pochází z původního
dřevěného kostela. Foto J. Kovanic



150 LET MùSTA JABLONEC NAD NISOU leden 2016

(I I)

Své vyprávění začnu v krásách lesa na Pro-
sečském hřebeni. Kousek od místa, kde je
pod dráty vysokého napětí vidět hluboko
do údolí: na jednu stranu do propasti k to-
ku Nisy, za nímž se prudce zvedá Císařský
kámen; na druhou pak na rozvlněné hřbe-
ty Jizerek strmící se nad lukášovskými lou-
kami. 

Sedávám tam často, v létě snad i jednou týdně.
Přemýšlím a rozjímám tu v pozdním odpoled-
ni; na paměti myšlenky Edgara Allana Poe, kte-
rý řekl: „Při pohledu z vrcholu hory se neumí-
me ubránit pocitu, že jsme za hranicemi světa.“
Tady na Prosečském hřebeni jsem za hranice-
mi města. Domky jablonecké i liberecké, a do-
konce i chalupy nahoře na Milířích jsou tak da-
leko, a přeci tak na dosah. 

Bývaly doby, kdy bylo třeba jej hledat – dlou-
há léta stál totiž nenápadně v houští při modře
značené turistické cestě vedoucí napříč Pro-
sečským hřebenem – čtyřhranný hranol z hru-
bě otesané žuly s kvádrovitým nástavcem.
Směrný kámen: jedna z nejméně známých pa-
mátek Jablonce nad Nisou. 

Vztyčil jej zde – na nejvyšším bodě celého
hřbetu – v létě 1932 stavitel Franz Reilich, ma-
jitel firmy Reilich u. Sohn (česky: Reilich a syn)
ze Mšena. V té době prováděl podle projektu ar-
chitekta Roberta Hemmricha stavbu nedaleké
vyhlídkové věže ze žulových kvádrů. A jablonec-
ký středoškolský profesor Rudolf Zitte, velký
znalec a milovník Prosečského hřebene, pak
nechal na vrchol kamene připevnit ještě kovo-
vou tabulku s údajem o nadmořské výšce. Tato
cedulka zde snad vydržela až do poválečných
let, kdy bylo z jizerskohorských lesů vyháněno
téměř vše s německými nápisy. Bytelný kámen

ale přežil, neboť byl zároveň vnímán i jako tri-
gonometrický bod. Léty ovšem notně nahnutý,
podle některých zpráv byl dokonce nějaký čas
i povalen. 

Směrný kámen byl v nadějném roce 1990 opra-
ven manžely Zítkovými, milovníky jizersko-
horských drobných památek z nedalekých
Rýnovic. Jejich monogramy a letopočet opravy
jsme si mohli donedávna dobře přečíst v maltě,
kterou byl kámen při zemi podmazán. A tuším,
že to byli právě oni, kdo místo pojmenoval
(v německých materiálech o Prosečském hře-
beni z roku 1933 se název Směrný kámen ještě
vůbec nevyskytuje) a na kámen nechali umístit
ukazatel směrů. Pravda, jednotlivé šipky tehdy
ne zcela přesně kopírovaly světové strany, ale
pro lesní poutníky to nebylo příliš podstatné,
protože kráčeli vždy po cestě z Jablonce do
Liberce, nebo naopak. 

Tak to pak bylo v lesním klidu celá léta. Až
roku 2015 kdosi destičku s ukazatelem ze
Směrného kamene utrhl. Dříve než Lesy České
republiky coby majitel pozemku stačily věci
uvést do pořádku (a že se jejich pracovníci sku-
tečně svižně snažili), byla již 21. listopadu té-
hož roku tabulka na místo navrácena i se
správně orientovanou směrovou růžicí. Nápis
na nerezovém plechu hlásá, že opravu zařídil
nepříliš známý Prosečský turistický spolek
a návrh provedl A. P. Design. Jediné, na co se
při nové instalaci zapomnělo, byla nadmořská
výška, kterou uváděla před 83 lety Zitteho des-
tička. Jak tedy vypátral kamarád Ota Simm, je
dle současných měření toto nejvyšší místo
Prosečského hřebene přesně 593,2 metru nad
mořem. A žulový Směrný kámen je toho svěd-
kem.

Marek Řeháček

Směrný kámen na Prosečském hřebenu

■ Jablonecké maličkosti I.

Kresba Petr Ferdyš Polda

Autor Dominik Strnad



Pod názvem Retro Jablonec nad Nisou při-
pravila Městská galerie MY pro jubilejní rok
2016 cyklus výstav, které budou věnovány
kulturní historii našeho města.

První výstava, jejíž vernisáž proběhla 17. pro-
since, přináší ohlédnutí za uměleckým zob-
razováním Jablonce, jeho obyvatel a okolní
přírody v první polovině dvacátého století.
V prostorách galerie bude možné si připome-
nout dřívější podobu města, některé významné
osobnosti i život obyčejných lidí nedávné doby. 
Vystavena budou díla z bohatých sbírek jablo-
neckého Muzea skla a bižuterie, z majetku Čes-
ké spořitelny, Státního okresního archivu
v Jablonci a dalších institucí. Díky výzvě orga-
nizátorů zapůjčili obrazy i soukromí majitelé
uměleckých děl ze zmíněné doby. Výstavu, kte-
rou připravila Městská galerie MY ve spoluprá-
ci se Spolkem přátel města Jablonce nad Nisou,
bude možné zhlédnout ve výstavní síni Domu
Jany a Josefa V. Scheybalových do poloviny břez-
na roku 2016. 

Malířství se na Jablonecku nejprve rozvíjelo
v Rychnově a jeho okolí, kde se malíři zaměřili
na olejomalbu téměř výhradně s náboženskou
tematikou. S rozvojem bižuterní výroby začali

v Jablonci získávat uplatnění uměleckoprů-
mysloví malíři. Někteří z nich se věnovali také
malbě závěsných obrazů, jako příležitostné za-
kázky vytvářeli střelecké terče, vývěsní štíty,
reklamní předměty a různé dekorace. 

Pro rozvoj malby závěsných obrazů mělo zá-
sadní význam otevření uměleckoprůmyslové
školy v Jablonci v roce 1880. Mezi členy pedago-
gického sboru této školy byli také malíři. K těm
nejvýznamnějším patřil Dominik Brosick, kte-
rý přišel z Vídně a vychoval mnoho budoucích
umělců, z nichž ti nejtalentovanější pokračovali
později ve studiu na výtvarných akademiích. 

Meziválečná doba se stala i v odlehlém Jablo-
necku obdobím pestřejšího uměleckého života
– konaly se tu výstavy, umělci se začali sdružo-
vat, přibývalo kontaktů s okolním světem. Důle-
žitou událostí bylo založení jablonecké poboč-
ky výtvarného spolku Metznerbund v roce 1920.
Jeho členy se stali nejen malíři, ale také socha-
ři, architekti a umělečtí řemeslníci. Malíře v něm
zastupovali hlavně profesoři a absolventi jablo-
necké uměleckoprůmyslové školy.

Ve druhé polovině dvacátého století upadla
většina jabloneckých malířů v zapomnění a tepr-
ve v posledních dvou desetiletích jejich tvorbu
objevujeme a znovu poznáváme. V jejich ate-
liérech vznikly pohledy na město i přírodní sce-
nérie, portréty i figurální kompozice ze skláren
nebo pasířských dílen. Dnes nám přinášejí ne-
jen umělecký zážitek, ale také zajímavé pozná-
ní života našeho města v minulosti. (MGMY)

(I I I)

Instituce, domy, města mají své pověsti, báj-
né postavy, typické figurky a osobnosti. Má
je i jablonecká radnice. A to svým architek-
tem Karlem Winterem počínaje, přes první
starosty, dobu socialistického zřízení až po
nové dějiny, které se začaly psát v roce 1990.
Pokusíme se v průběhu roku několik tako-
vých jmen připomenout.

Vladimíra Huška mají mnozí Jablonečané v po-
vědomí jako dlouholetého předsedu klubu dů-
chodců. Byl však také zaměstnancem radnice,
a to hned dvakrát. Nejdříve nastoupil jako mla-
dík hned po vojně, podruhé jako zralý muž, aby
byl k ruce prvnímu polistopadovému starosto-
vi. „Na okresní národní výbor (ONV) jsem na-

stoupil přesně 1. února 1955 jako referent od-
boru místního průmyslu a služeb a po třech le-
tech jsem se stal jeho vedoucím,“ vzpomíná. 

Jablonec se v té době rozšiřoval o okolní ob-
ce. Ještě před rokem 1957 se k němu připojilo
Mšeno, brzy pak Rýnovice a Paseky, v roce
1960 si plácli na Petříně vrkoslavický starosta
Vrabec se zástupcem předsedy ONV Grégrem.
Pak následovala Proseč a nejdéle v roce 1980
Kokonín. „Prosazovalo se centrální řízení, rušila
se malá zařízení a budovaly velké celky. Mnohé
obce přišly o školy a školky. Rušily se kraje
a vznikaly větší územní celky. Tak přišel Jab-
lonec o svou zeleninovou zásobárnu v Rohozci
u Turnova, která připadla po krajské reorgani-
zaci Východočeskému kraji,“ vysvětluje. 

Okresní úřad procházel prověrkami a čistka-
mi, při nichž byli malověrní odklízeni do ústra-
ní. Nejvíce obětí přinesl rok 1968. „Dostatečně
jsem nečelil pravicovým oportunistickým silám
ve vedení orgánů ONV,“ cituje odůvodnění své-
ho odchodu v roce 1970 Hušek. Až do důchodu
pak pracoval v zemědělském družstvu. 

Na radnici se vrátil v roce 1990, kdy ho oslovil
starosta Jiří Musil. „Povídal, že by chtěl poradce,
a tak jsem se stal prvním vedoucím kanceláře
starosty a velel jsem sobě a jeho sekretářce,“
konstatuje Hušek. Přijímal návštěvy, odpovídal
na dotazy. Druhá kariéra Vladimíra Huška na
městském úřadě však byla už jen čtyřletá.
S radnicí pak léta spolupracoval jako předseda
klubu důchodců. (jn)

Muži a ženy na radnici

Městská kina Jablonec nad Nisou a Euro-
centrum Jablonec vyhlašují soutěž o nejlepší
námět na amatérský film o budově jablonec-
ké radnice. Nejlepších pět autorů s pomocí
profesionálního týmu natočí film, který bu-
de uveden v březnu v jabloneckém Euro-
centru. 

Mottem nadcházejícího 16. ročníku mezinárod-
ního veletrhu cestovního ruchu Euroregion
Tour je film. Česko je země filmů a nadšených
amatérských filmařů. Rozkvět zažívá i filmový
turismus, a právě proto je film hlavním symbo-
lem veletrhu, který proběhne ve dnech 18.–19.
března 2016 v jabloneckém Eurocentru. Vele-
trhu se může zúčastnit každý.

Pořadatelé akce spolu s vedením jabloneckých
kin přišli s nápadem podpořit filmovou mapu
MY STREET FILMS (www.mystreetfilms.cz)
a dostat na ni budovu radnice. „Projekt My
Street Films vznikl ve spolupráci s britským do-
kumentárním festivalem Open City Docs Fest,
kde mají tvůrci možnost prezentovat své ví-

tězné snímky. Impulzem projektu je touha po-
znávat známé i neznámé ulice prostřednictvím
filmového média,“ uvádí se na stránkách
mystreetfilms.cz.

Jablonec nad Nisou v letošním roce slaví
150. výročí svého založení, i proto přišli vyhla-
šovatelé s nápadem natočit film o radnici.
Vítězný snímek bude následně představen ve-
řejnosti a umístěn na webové stránky projektu.
„Přihlásit se může kdokoli, kdo touží filmově

ztvárnit dominantu našeho města,“ láká filmo-
vé nadšence vedoucí jabloneckých kin Kateřina
Nermuťová.

Ti, kteří se rozhodnou projektu zúčastnit,
musí do 15. února poslat své filmové náměty
o maximálním rozsahu 200 slov na e-mail:
projektykina@gmail.com. Do předmětu je nut-
no uvést MY STREET FILMS a nezapomenout
na kontakt – jméno, e-mail a telefonní číslo.
Autoři pěti nejlepších motivů pak s pomocí pro-
fesionálního dokumentárního týmu dotáhnou
své nápady od námětu až k závěrečným titul-
kům, a to na společném workshopu o víkendu
5.–6. března.

Slavnostní premiéra filmu se uskuteční v kině
Junior v pátek 18. března od 17.00 hodin při pří-
ležitosti 16. mezinárodního veletrhu cestovního
ruchu Euroregion Tour. „Pro ostatní nadšené
filmaře je připraveno tvůrčí překvapení přímo
na veletrhu,“ dodává Nermuťová. Kompletní
program 16. mezinárodního veletrhu cestovní-
ho ruchu bude zveřejněn v březnovém čísle
měsíčníku. (end)

Vytvořte vlastní film o jablonecké radnici
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Cyklus výstav k výročí města v galerii MY

Olejomalba Dominika Brosicka z roku 1933

■ Retro Jablonec nad Nisou
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150 LET MùSTA JABLONEC NAD NISOU leden 2016

V letošním roce uplyne 150 let od povýšení
Jablonce nad Nisou na město. Na jubilejní
rok se pro Jablonečany připravuje řada
akcí a nezapomínáme ani na nejmladší po-
kolení. 

V jabloneckém měsíčníku již v listopadu
odstartovala soutěž dětí mateřských škol, které
budou zábavnou formou vtažené do historie
města. Jejich úkolem je kreslit obrázek na dané
téma.

Tři nejlepší autoři budou i s obrázky vyfoce-
ni a zveřejněni na stránkách JM. Každý měsíc
část nejlepších prací vystavíme v prostorách

městské knihovny. Na konci roku proběhne vý-
stava nejlepších prací v Eurocentru.

Poprvé měly děti za úkol namalovat jablonec-
kou radnici, do redakce přišlo mnoho krásných
obrázků, z nich jsme vybrali tři, které se nám
nejvíce líbily. Autoři obrázků jsou Jana Macho-
vá (MŠ Pohoda), Dan Makula (MŠ Speciální)
a Miroslav Novotný (MŠ Arbesova).

Druhý úkol je: Jablonec vznikl tam, kde je
dnes velká křižovatka U Zeleného stromu. Pod
stromem, prý to byla jabloň, tam u řeky odpo-
čívali vozkové a formani, kteří tudy projížděli
při svých cestách do Železného Brodu, Turnova
i na Malou Skálu. Tyto časy připomíná i jabloň,

kterou má naše město ve znaku. Namalujte nej-
starší místo v Jablonci. Jak asi vypadalo ten-
krát, když město ještě nebylo? Vaše obrázky
vystavíme ve staré radnici – knihovně a ty nej-
zdařilejší odměníme. 

Obrázky s tématem „Nejstarší místo v Jablon-
ci“ očekáváme do pátku 10. ledna 2016 na po-
datelně v přízemí radnice nebo na adrese re-
dakce: Magistrát města Jablonec nad Nisou,
redakce Jabloneckého měsíčníku, Mírové ná-
městí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou. Na obálku
napište heslo „Radnice“. Doporučený formát
výkresu je A4. NEZAPOMEŇTE uvést u výkre-
su celé jméno, věk a také kontakt!

Malujte s námi historii města

Statutární město Jablonec nad Nisou si v ro-
ce 2016 připomíná několik významných vý-
ročí: 660 let od první zmínky o osadě, 150 let
od povýšení Jablonce na město, 110 let měst-
ského znaku. 

Městská knihovna ve spolupráci s redakcí Jab-
loneckého měsíčníku vyhlašuje soutěž v rodin-
ném kvízu Znáte–víte–tušíte. V deseti číslech
(leden–listopad) městského zpravodaje a na we-

bových stránkách Městské knihovny Jablonec
nad Nisou www.knihovna.mestojablonec.cz
zveřejníme kvízové otázky, na které můžete od-
povědět prostřednictvím vyplněného tištěného
anketního lístku (viz. níže) nebo využijte inter-
netového formuláře na webu knihovny. 

Ze správných odpovědí budou vylosováni tři
výherci, kteří obdrží upomínkové předměty
v oddělení pro děti a mládež. Úspěšní řešitelé
všech deseti kol budou zařazení do závěrečné-

ho slosování. Tři šťastní pak získají hodnotné
ceny. Závěrečné vyhlášení vítězů a předání
hlavních cen se uskuteční v prosinci v audio-
vizuálním sále knihovny.

Své lednové odpovědi posílejte do 15. ledna,
na adresu: 

Městská knihovna Jablonec n. N., Dolní
náměstí 1, 466 01, nebo vyplňte formulář na
webu městské knihovny v sekci soutěžte s ná-
mi.

Kvíz pro celou rodinu

1. Nejstarší stavbou v Jablonci nad Nisou je:
a budova staré radnice
b hrázděné stavení Dům česko-německého

porozumění
c kostel sv. Anny 

2. Nová radnice na Mírovém náměstí
byla postavena podle návrhu:
a Gustava Sacherse
b Karla Wintera 
c Josefa Zascheho

3. Budovy, které jsou známé jako
jablonecké mrakodrapy, se nacházejí:
a v městské části Mšeno
b v bezprostřední blízkosti autobusového

nádraží 
c v Lidické ulici

4. Mezi nejhodnotnější vily v Jablonci
nad Nisou patří Schmelowského vila
v Opletalově ulici. Byla postavena
v roce 1933 ve stylu:
a funkcionalistickém 
b secesním
c novorenesančním

5. Významnou secesní stavbou je bývalý
exportní dům firmy Zimmer a Schmidt
č. p. 398/4. Dnes je budova známá jako:
a hotel Diana
b Muzeum skla a bižuterie 
c restaurace s rozhlednou Petřín

6. Jablonecké divadlo bylo postaveno
podle plánů vídeňské firmy Fellner
a Helmer v duchu vídeňské secese.

Základní kámen byl položen:
a v červenci 1908
b v září 1907
c v srpnu 1906

Jméno a příjmení

Adresa (ulice, město, PSČ

Telefon

e-mail
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